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

1 matematika matematika matematika magyar matematika testnevelés német matematika matematika német info a./angol b. magyar

2 úszás testnevelés magyar magyar német magyar ének német term.ism. matematika info b./angol a. német

3 magyar német német matematika magyar magyar testnevelés magyar magyar term.ism. kémia matematika

4 német magyar magyar körny.ism. magyar matematika magyar testnevelés német magyar matematika kémia

5 EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD korrepetálás német magyar angol/korrep. honism. testnevelés német informatika

6 magyar magyar rajz német EBÉD EBÉD rajz úszás angol II./mat.kr. nemz.népism testnevelés

7 e.tan / kor. / r.hit. k.e.r.hit. / e.tan testnevelés úszás korrepetálás angol II. mat.teh.7-8 magyar kor. 7-8.

8

9

10

1 német magyar német matematika matematika matematika matematika magyar német angol I. biológia kémia

2 matematika német matematika magyar magyar magyar magyar német matematika ének történelem német

3 magyar matematika magyar magyar magyar német magyar informatika magyar történelem német matematika

4 magyar néptánc magyar testnevelés német magyar angol úszás történelem német matematika magyar

5 EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD úszás rajz német magyar testnevelés matematika magyar történelem

6 körny.ism. magyar ének német EBÉD EBÉD korrepetálás technika angol I. testnevelés fizika nemz.népism

7 testnevelés tehetséggond. néptánc ének kat.hittan matek korrep. osztályfőnöki
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1 matematika testnevelés matematika magyar magyar német matematika magyar term.ism. német angol b. matematika

2 német matematika német matematika magyar magyar magyar magyar német termism. matematika földrajz

3 testnevelés német magyar testnevelés rajz körny.ism. környezet matematika angol I./info II. matematika német biológia 

4 k.hit./ korrep. magyar úszás technika technika testnevelés német német matematika angol I./info II. földrajz német

5  EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD német korrepetálás úszás körny.ism. rajz testnevelés magyar angol

6 magyar rajz technika német EBÉD EBÉD tehetséggond. rajz angol II./info I. testnevelés rajz

7 technika technika korrepetálás korrepetálás táncszakkör 2-3 tehetséggond. rajz szak. 2-4. testnevelés

8 angol tehetség 5-6. rajz szakkör 5-8. / tömegsport 5-8.
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1 matematika magyar testnevelés magyar matematika magyar német matematika történelem testnevelés német magyar

2 német úszás magyar magyar magyar magyar technika német testnevelés történelem magyar német

3 magyar német magyar testnevelés körny.ism. matematika matematika testnevelés magyar német történelem fizika

4 rajz magyar német rajz német ének magyar angol német magyar fizika történelem

5 EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD testnevelés német angol magyar nemz.népism rajz biológia matematika

6 rajz ének körny.ism. német EBÉD EBÉD testnevelés ének technika nemz.népism rajz osztályfőnöki

7 néptánc korrepetálás kat. hittan kat.hittan tehetséggond. erkölcs / k.hit. angol a. testnevelés
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1 magyar német matematika magyar matematika matematika matematika matematika matematika angol II. / info I. német magyar

2 német magyar testnevelés német ének magyar magyar német testnevelés magyar matematika angol

3 magyar matematika német matematika magyar német magyar körny.ism. német matematika magyar testnevelés

4 testnevelés testnevelés magyar néptánc német technika körny.ism. magyar ének magyar osztályfőnöki német

5 EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD testnevelés úszás német magyar magyar német ének földrajz

6 népismeret környezet tehetséggond. tehetséggond. EBÉD EBÉD informatika tehetséggond. osztályfőnöki úszás testnevelés ének

7 tehetséggond. népismeret kat.hittan kat.hittan
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Osztály

Ofő Tárnok ErnaMelcher Ágnes
Zafnerné Fodor 

Márta

Kármánné B. 

Magdolna
Trapp MáriaDeák Mariann Burger IldikóGábris Katalin

Bártfainé B. 

Erzsébet
Hímer Anna

angol tehetség 7-8.
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Hajnali Anna Tóth Zsuzsanna

táncszakkör 3-5

H
ÉT

FŐ
SZ

ER
D

A
K

ED
D

angol korrepetálás 5-8.

angol korrepetálás 5-8.

Tömegsport 5-8.

Tömegsport 5-8.

matek korrep. 7-8.
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