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1. 7:50-8:35 matematika népismeret testnevelés magyar történelem német fizika matematika magyar

2. 8:50-9:35 matematika ofő német magyar fizika német történelem magyar matematika

3. 9:45-10:30 német történelem Magyar termismeret magyar német fizika

4. 10:40-11:25 digitális kultúra angol magyar német magyar történelem német

5. 11:35-12:20 történelem matematika termismeret testnevelés német fizika német testnevelés ének

6. 12:30-13:15

angol/ SNI fejl.

Tanulószoba német matematika matematika német történelem ofő biológia rajz

13:15-14:00

7. 14:05-14:50 ofő Tanulószoba ének matematika

8. 14:55-15:40 Tanulószoba Tanulószoba Tanulószoba Tanulószoba

1. 7:50-8:35 matematika német magyar testnevelés matematika testnevelés testnevelés

2. 8:50-9:35 magyar matematika népismeret magyar testnevelés földrajz német német kémia

3. 9:45-10:30 német természettudomány matematika népismeret földrajz ofő testnevelés kémia népismeret

4. 10:40-11:25 úszás testnevelés német történelem magyar angol informatika

5. 11:35-12:20 testnevelés úszás testnevelés német informatika magyar

6. 12:30-13:15 természettudomány matematika ofő testnevelés földrajz magyar matematika

13:15-14:00

7. 14:05-14:50 matematika ének

8. 14:55-15:40 Tanulószoba Tanulószoba

1. 7:50-8:35 termismeret matematika német törénelem testnevelés fizika testnevelés

2. 8:50-9:35 testnevelés német testnevelés ofő magyar német fizika

3. 9:45-10:30 természettudomány matematika testnevelés német testnevelés német történelem magyar matematika

4. 10:40-11:25 technika természettudomány matematika német történelem matematika magyar

5. 11:35-12:20 német technika matematika testnevelés matematika népismeret történelem

6. 12:30-13:15 matematika magyar kémia testnevelés német ofő német

13:15-14:00

7. 14:05-14:50 Robotika 5a testnevelés Tanulószoba Tsz népismeret

8. 14:55-15:40 informatika

1. 7:50-8:35 népismeret ének testnevelés matematika német fizika biológia földrajz kémia

2. 8:50-9:35 magyar német történelem termismeret rajz német fizika kémia ofő

3. 9:45-10:30 német testnevelés informatika testnevelés matematika német földrajz

4. 10:40-11:25 ének testnevelés német magyar matematika fizika történelem

5. 11:35-12:20 angol/ felügyel. magyar magyar német fizika biológia földrajz rajz német

6. 12:30-13:15 testnevelés magyar bológia földrajz német ének német

13:15-14:00

7. 14:05-14:50 Tanulószoba ének

8. 14:55-15:40 Tanulószoba Tanulószoba

1. 7:50-8:35 testnevelés magyar rajz matematika informatika történelem testnevelés

2. 8:50-9:35 magyar digitális kultúra német testnevelés földrajz biológia rajz német matematika

3. 9:45-10:30 magyar történelem német informatika testnevelés rajz biológia testnevelés német

4. 10:40-11:25 történelem német technika rajz biológia német testnevelés matematika magyar

5. 11:35-12:20 rajz angol/SNI, BTMN történelem technika német testnevelés német magyar biológia

6. 12:30-13:15 német rajz ofő történelem informatika

13:15-14:00

7. 14:05-14:50

8. 14:55-15:40
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