
2018/2019-es tanév  I. félév    alsó tagozat

órasáv csengetési rend órasáv csengetési rend

1. 1.óra 7:50-8:35 olvasás alsó2 olvasás alsó1 olvasás alsó6 matematika alsó7 1. 1.óra 7:50-8:35 olvasás alsó3 olvasás alsó8 matematika alsó4 matematika alsó5

2. 2.óra 8:50-9:35 írás alsó2 írás alsó1 matematika alsó6 olvasás alsó7 2. 2.óra 8:50-9:35 nyelvtan alsó3 fogalmazás alsó8 nyelvtan alsó4 olvasás alsó5

3. 3.óra 9:45-10:30 matematika alsó2 matematika alsó1 német alsó6 testnevelés tt. 3. 3.óra 9:45-10:30 német alsó3 matematika alsó8 testnevelés tt. nyelvtan alsó5

4. 4.óra 10:40-11:25 német / angol alsó2/alsó5 német / angol alsó1/alsó5 testnevelés tt. nyelvtan alsó7 4. 4.óra 10:40-11:25 ének alsó3 tánc alsó8 német alsó4 testnevelés tt.

5. ebédszünet  11:35-12:20 5. 5.óra 11:35-12:20 testnevelés tt. német alsó8 környezetism. alsó4 angol / korrep. alsó5 / alsó9

6. 5.óra 12:30-13:15 környezetism. alsó2 rajz alsó1 korrep. alsó9 német alsó7 6. ebédszünet  12:30-13:15

7. 6.óra 13:25-14:10 testnevelés tt. testnevelés tt. technika alsó6 korrep. em./szertár 7. 6.óra 13:25-14:10 sakk-logika/korrep. alsó3/alsó9 ének alsó8 népismeret alsó4 német alsó5

8. 7.óra /napközi:14:15-15:00 8. 7.óra /napközi:14:15-15:00 technika alsó4

9. napközi: 15:00-16:10 9. napközi: 15:00-16:10

1. 1.óra 7:50-8:35 német / angol alsó2/alsó4 német / angol alsó1/alsó4 matematika alsó6 matematika alsó7 1. 1.óra 7:50-8:35 úszás népismeret alsó8 testnevelés tt. fogalmazás alsó5

2. 2.óra 8:50-9:35 matematika alsó2 matematika alsó1 nyelvtan alsó6 nyelvtan alsó7 2. 2.óra 8:50-9:35 úszás úszás angol / korrep. alsó4 / alsó9 testnevelés tt.

3. 3.óra 9:45-10:30 rajz alsó2 testnevelés tt. német alsó6 környezetism. alsó7 3. 3.óra 9:45-10:30 matematika alsó3 úszás olvasás alsó4 környezetism. alsó5

4. 4.óra 10:40-11:25 technika alsó2 olvasás alsó1 német alsó6 angol alsó7 4. 4.óra 10:40-11:25 olvasás alsó3 nyelvtan alsó8 matematika alsó4 német alsó5

5. ebédszünet  11:35-12:20 5. 5.óra 11:35-12:20 német alsó3 angol alsó8 német alsó4 technika alsó5

6. 5.óra 12:30-13:15 testnevelés tt. környezetism. alsó1 angol alsó6 német alsó7 6. ebédszünet  12:30-13:15

7. 6.óra 13:25-14:10 korrep. alsó9 korrep. fsz. szertár testnevelés tt. testnevelés tt. 7. 6.óra 13:25-14:10 angol alsó3 német alsó8 sakk-logika alsó4 rajz alsó5

8. 7.óra /napközi:14:15-15:00 napközi alsó2 napközi 8. 7.óra /napközi:14:15-15:00 sakk-logika alsó5

9. napközi: 15:00-16:10 9. napközi: 15:00-16:10

1. 1.óra 7:50-8:35 olvasás alsó2 olvasás alsó1 testnevelés tt. testnevelés tt. 1. 1.óra 7:50-8:35 matematika alsó3 matematika alsó8 nyelvtan alsó4 matematika alsó5

2. 2.óra 8:50-9:35 matematika alsó2 írás alsó1 olvasás alsó6 olvasás alsó7 2. 2.óra 8:50-9:35 nyelvtan alsó3 nyelvtan alsó8

3. 3.óra 9:45-10:30 német alsó6 nyelvtan alsó7 3. 3.óra 9:45-10:30 környezetism. alsó3 környezetism. alsó8 német alsó4 olvasás alsó5

4. 4.óra 10:40-11:25 testnevelés tt. testnevelés tt. 4. 4.óra 10:40-11:25 német alsó3 német alsó8 környezetism. alsó4 német alsó5

5. ebédszünet  11:35-12:20 5. 5.óra 11:35-12:20 testnevelés tt. tánc alsó5

6. 5.óra 12:30-13:15 német / rajz alsó2/alsó9 német / rajz alsó1/alsó9 környezetism. alsó6 német alsó7 6. ebédszünet  12:30-13:15

7. 6.óra 13:25-14:10 népismeret alsó2 napközi alsó1 népismeret alsó6 ének alsó7 7. 6.óra 13:25-14:10 testnevelés tt. testnevelés tt. rajz alsó4 népismeret alsó5

8. 7.óra /napközi:14:15-15:00

9. napközi: 15:00-16:10 9. napközi: 15:00-16:10

1. 1.óra 7:50-8:35 írás alsó2 matematika alsó1 matematika alsó6 matematika alsó7 1. 1.óra 7:50-8:35 matematika alsó3 olvasás alsó8 olvasás alsó4 testnevelés tt.

2. 2.óra 8:50-9:35 olvasás alsó2 testnevelés tt. olvasás alsó6 olvasás alsó7 2. 2.óra 8:50-9:35 nyelvtan alsó3 matematika alsó8 matematika alsó4 matematika alsó5

3. 3.óra 9:45-10:30 testnevelés tt. írás alsó1 német alsó6 testnevelés tt. 3. 3.óra 9:45-10:30 német alsó3 angol / korrep. alsó8 fogalmazás alsó4 nyelvtan alsó5

4. 4.óra 10:40-11:25 német / angol alsó2/alsó4 német / angol alsó1/alsó4 nyelvtan alsó6 német alsó7 4. 4.óra 10:40-11:25 fogalmazás alsó3 testnevelés tt. testnevelés tt. környezetism. alsó5

5. ebédszünet  11:35-12:20 5. 5.óra 11:35-12:20 angol alsó3 német alsó8 ének alsó4 német alsó5

6. 5.óra 12:30-13:15 ének alsó2 technika alsó1 ének alsó6 sakk-logika alsó7 6. ebédszünet  12:30-13:15

7. 6.óra 13:25-14:10 napközi alsó2 népismeret alsó1 testnevelés tt. népismeret alsó7 7. 6.óra 13:25-14:10 népismeret alsó3 sakk-logika alsó8 német alsó4 ének alsó5

8. 7.óra /napközi:14:15-15:00

9. napközi: 15:00-16:10 9. napközi: 15:00-16:10

1. 1.óra 7:50-8:35 olvasás alsó2 olvasás alsó1 matematika alsó6 matematika alsó7 1. 1.óra 7:50-8:35 matematika alsó3 olvasás alsó8 matematika alsó4 olvasás alsó5

2. 2.óra 8:50-9:35 matematika alsó2 matematika alsó1 olvasás alsó6 olvasás alsó7 2. 2.óra 8:50-9:35 olvasás alsó3 nyelvtan alsó8 olvasás alsó4 nyelvtan alsó5

3. 3.óra 9:45-10:30 testnevelés tt. testnevelés tt. nyelvtan alsó6 német alsó7 3. 3.óra 9:45-10:30 német alsó3 matematika alsó8 nyelvtan alsó4 matematika alsó5

4. 4.óra 10:40-11:25 írás alsó2 ének alsó1 tánc alsó6 rajz alsó7 4. 4.óra 10:40-11:25 rajz alsó3 német alsó8 tánc alsó4 német alsó5

5. ebédszünet  11:35-12:20 5. 5.óra 11:35-12:20 technika alsó3 technika alsó8 német alsó4 angol alsó5

6. 5.óra 12:30-13:15 német / napközi alsó2 német / napközi alsó1 sakk-logika alsó6 technika alsó7 6. ebédszünet  12:30-13:15

7. 6.óra 13:25-14:10 napközi alsó2 napközi alsó1 rajz alsó6 tánc alsó7 7. 6.óra 13:25-14:10 tánc alsó3 rajz alsó8 angol alsó4 testnevelés tt.

8. 7.óra /napközi:14:15-15:00 8. 7.óra /napközi:14:15-15:00

9. napközi: 15:00-16:10 9. napközi: 15:00-16:10
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etika/hit-és erkölcstan   alsó2/alsó1

énekkar

szórakoztatótan

1. a

etika/hit-és erkölcstan

1. b 2. a 2. b

etika/hit-és erkölcstan

etika/hit-és erkölcstan

3. a 3. b 4. a 4. b


