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Összesített órarend alsó tagozat (2019. szeptember 02.) 
 

  1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 4.c 

  
Farkas 

Kinga 

Szabó 

Krisztina 

Virág 

Angéla 

Békiné  

F.H. 

Molnárné 

B.M. 

Bódis Róbert Persikné  

H. É. 

Tóth Tné  

R. K. 

Dögeiné  

A. E. 

Bódisné  

D. M. 

 1. testnevelés irodalom matematika irodalom angol/inf. testnevelés matematika matematik

a 

matematika ének 

H 2. irodalom matematika irodalom testnevelés irodalom matematika nyelvtan inf./angol irodalom angol/német 

É 3. nyelvtan testnevelés nyelvtan nyelvtan matematika irodalom testnevelés irod./inf. nyelvtan matematika 

T 4. környezeti. környezeti. környezeti. matematika testnevelés nyelvtan irodalom technika inf. testnevelés 

F 5. N N N N N ének ének testnevelés testnevelés irodalom 

Ő 6. mat./angol ének testnevelés ének technika     dk 

 7. dk dk   dk  dk    

            

 1. matematik

a 

irodalom angol/angol testnevelés matematika matematika matematik

a 

irodalom testnevelés matematika 

K 2. irodalom nyelvtan matematika matematika testnevelés környezeti. irod./angol nyelvtan matematika testnevelés 

E 3. nyelvtan matematika testnevelés rajz irodalom angol/német testnevelés mat./angol angol német/inf. 

D 4. testnevelés német/angol nyelvtan rajz nyelvtan irodalom nyelvtan rajz ének inf./angol 

D 5. N N N N N testnevelés technika testnevelés nyelvtan nyelvtan 

 6. technika testnevelés ének angol/német ének    dk dk 

 7. dk  dk        

            

S 1. matematika irodalom matematika irodalom környezeti. matematika testnevelés matematik

a 

matematika testnevelés 

Z 2. testnevelés nyelvtan irodalom nyelvtan testnevelés ének mat./angol irodalom irodalom matematika 

 E 3. irodalom matematika nyelvtan testnevelés matematika testnevelés ének nyelvtan rajz irodalom 

R 4. nyelvtan ének testnevelés matematika irodalom rajz rajz testnevelés rajz német/angol 

D 5. N N N N N angol/német rajz angol/angol testnevelés nyelvtan 

A 6. ének testnevelés technika technika rajz   ének angol technika 

 7.  dk dk dk dk  dk    

            

 1. matematik

a 

matematika matematika matematika testnevelés matematika matematik

a 

matematik

a 

testnevelés német/angol 

C 2. irodalom angol/német irodalom testnevelés mat./angol nyelvtan irodalom irodalom ének matematika 

S 3. rajz nyelvtan testnevelés irodalom nyelvtan testnevelés nyelvtan nyelvtan angol nyelvtan 

Ü 4. rajz testnevelés angol/angol nyelvtan irodalom technika testnevelés rajz nyelvtan rajz 

T 5. N N N N N angol/német környezeti. testnevelés környezeti. rajz 

 6. testnevelés technika ének angol/német ének    dk testnevelés 

 7.           

P 1. inf./angol irodalom irodalom irodalom testnevelés etika/hittan etika/hittan matematik

a 

matematika testnevelés 

É 2. etika/hittan etika/hittan etika/hittan testnevelés matematika testnevelés inf./angol angol/angol irodalom környezeti. 

N 3. matematik

a 

rajz rajz etika/hittan etika/hittan nyelvtan matematik

a 

testnevelés technika irodalom 

T 4. testnevelés rajz rajz környezeti. nyelvtan irodalom testnevelés etika/hittan etika/hittan etika/hittan 

E 5. N N N N N rajz irodalom környezeti. testnevelés ének 

K 6. ének testnevelés testnevelés ének rajz   ének angol  

 7.      dk     

            

 


