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1.a osztály 1.b. osztály 2.a osztály 2.b osztály 3. osztály 4.a osztály 4.b osztály 5. osztály 6. a osztály 6.b osztály 7. osztály 8. osztály

0. gyógytestnevelés gyógytestnevelés

1 testnevelés ének magyar ny. magyar o. magyar o. úszás matematika magyar ny. matemtika történelem német angol

2 matematika német magyar o. magyar í. magyar f. magyar í. úszás matemtika történelem magyar i. angol német

3 német magyar o. matematika matematika ének német magyar o. testnevelés úszás/informatika úszás/informatika magyar i. fizika

4 magyar o. testnevelés testnevelés német német angol angol német úszás/informatika úszás/informatika matematika biológia

5 magyar í. magyar í. német technika úszás/matematika matematika német történelem magyar i. matematika kémia testnevelés

6 kat. hittan korrepetálás korrepetálás testnevelés úszás/matematika rajz környezet angol 3 ó. német német technika történelem

7 angol 3 ó.  angol 3 ó. kat.hittan kat. hittan testnevelés

8  kat.hittan 

9

10

0. matem.felkészítő matem.felkészítő

1 matematika német matematika matematika testnevelés testnevelés magyar f. német német német matematika magyar i.

2 magyar o. matematika testnevelés német környezet matematika matematika inform. /angol magyar ny. matematika német testnevelés

3 magyar í. kat. hittan magyar o. magyar o. német német gyógytestnevelés inform. /angol matemetika testnevelés magyar ny. kémia

4 gyógytesnevelés testnevelés német magyar ny. magyar ny. magyar í. német/korr. matematika természetismeret magyar ny. földrajz német

5 német magyar o. környezet gyógytestnevelés magyar o. magyar ny. magyar o. testnevelés népismeret népismeret inform./angol 3. matematika

6 korrepetálás magyar í. kat. hittan korrepetálás környezet rajz népismeret testnevelés technika testnevelés rajz

7 népismeret ének technika osztályfőnöki rajz informatika
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0. matem. korrep. matem. korrep.

1 matematika matematika magyar o. testnevelés német német magyar o. matematika angol angol testnevelés történelem

2 magyar o. német magyar í. magyar ny. matematika gyógytestnevelés magyar ny. természetismeret testnevelés matematika német magyar ny.

3 testnevelés magyar o. német matematika magyar o. matematika német testnevelés német/angol német/angol magyar i. matematika

4 környezet testnevelés gyógytestnevelés német magyar ny. magyar í. környezet magyar i. történelem természetismeret matematika német

5 német magyar í. rajz magyar o. gyógytestnevelés angol angol német matematika testnevelés történelem biológia

6 erkölcstan erkölcst./ref. hit. kat./ref. hittan népismeret magyar f. testnevelés honismeret technika magyar i. osztályfőnöki fizika

7 ref. hittan ref. hittan erkölcstan erkölcstan erkölcstan erkölcst./ kat. hittan ének testnevelés

8 ref. hittan

9 ref. hittan

10

0. matem. korrep.

1 úszás matematika magyar ny. magyar o. matematika matematika matematika történelem magyar i. matematika német testnevelés

2 német úszás magyar o. ének magyar o. német testnevelés magyar ny. testnevelés történelem angol matematika

3 matematika matematika testnevelés német német testnevelés magyar f. matematika természetismeret magyar ny. történelem földrajz

4 magyar o. német matematika környezet rajz magyar ny. német rajz német/angol német/angol testnevelés magyar i.

5 rajz környezet német (korr.)  matematika testnevelés informatika magyar ny. német rajz testnevelés fizika német

6 népismeret ének testnevelés kat./ref. hittan technika népismeret ének osztályfőnöki rajz földrajz angol

7 evang. hittan evang. hittan népismeret kat./ref. hittan kat./ref. hittan testnevelés erkölcstan erkölcstan erkölcstan erkölcst./kat. hittan

8 ref. hittan ref. hittan evang. hittan

9 ref. hittan 

10

0.

1 testnevelés magyar o. úszás matematika német testnevelés német magyar i. angol angol matematika ének

2 magyar o. magyar í. német úszás matematika magyar f. matematika természetismeret matematika testnevelés német magyar ny.

3 magyar í. német matematika magyar o. testnevelés környezet testnevelés német német/angol német/angol magyar ny. matematika

4 német technika magyar o. rajz magyar ny. német/korr. informatika úszás/angol magyar ny. ének testnevelés német

5 ének gyógytestnevelés technika német technika népismeret magyar o. úszás/angol ének természetismeret biológia népismeret

6 technika rajz korrepetálás népismeret magyar í. ének technika testnevelés osztályfőnöki kémia osztályfőnöki

7 informatika/ népism. testnevelés

8

9
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