
órasáv csengetési rend órasáv csengetési rend

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

2. 2.óra 8:50-9:35 matematika alsó1 matematika alsó2 német / angol alsó3/alsó9 német / angol alsó8/alsó9 2. 2.óra 8:50-9:35 testnevelés tt. testnevelés tt. matematika alsó6 olvasás alsó7 Koller-Halász Zsuzsanna

3. 3.óra 9:45-10:30 német / angol alsó1/alsó9 német / angol alsó2/alsó9 matematika alsó3 matematika alsó8 3. 3.óra 9:45-10:30 matematika alsó5 nyelvtan alsó4 testnevelés tt. testnevelés tt. Zuber Edina

4. 4.óra 10:40-11:25 testnevelés tt. ének alsó2 technika alsó3 testnevelés tt. 4. 4.óra 10:40-11:25 ének alsó5 rajz alsó4 német alsó6 német alsó7 Csizmadia Ildikó

5. ebédszünet  11:35-12:20 5. 5.óra 11:35-12:20 német / angol alsó5/alsó9 német / angol alsó4/alsó9 német alsó6 népismeret alsó7 Groszeibl Andrea

6. 5.óra 12:30-13:15 technika alsó1. testnevelés tt. testnevelés tt. rajz alsó8 6. ebédszünet  12:30-13:15 Kaviczkiné Aschenbrenner Anikó

7. 6.óra 13:25-14:10 korrep./napközi alsó1. napközi alsó2 népism. alsó3 népismeret alsó8 7. 6.óra 13:25-14:10 népismeret alsó5 sakk-logika alsó4 sakk-l./ korrep. alsó3 technika alsó7 Trádler Anita

8. 7.óra 14:15-15:00 napközi alsó1 napközi alsó2 napközi alsó3 napközi alsó8 8. 7.óra 14:15-15:00 napközi alsó5 napközi alsó4 napközi alsó3 napközi alsó7 Buza Edit

9. napközi: 15:00-16:10 napközi alsó1 napközi alsó2 napközi alsó3 napközi alsó8 9. napközi: 15:00-16:10 napközi alsó5 napközi alsó4 napközi alsó3 napközi alsó7 Ivanics Péterné

Haasné Görbe Réka

Farkasné Szász Jolán

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

2. 2.óra 8:50-9:35 olvasás alsó1 írás alsó2 olvasás alsó3 nyelvtan alsó8 2. 2.óra 8:50-9:35 testnevelés olvasás alsó4 testnevelés tt. nyelvtan alsó7 Freyné Kovács Tímea

3. 3.óra 9:45-10:30 írás alsó1 matematika alsó2 rajz alsó3 ének alsó8 3. 3.óra 9:45-10:30 testnevelés testnevelés nyelvtan alsó6 környezetism. alsó7 Veres-Filotás Erika

4. 4.óra 10:40-11:25 német / rajz alsó1 német / rajz alsó2/alsó9 testnevelés tt. testnevelés tt. 4. 4.óra 10:40-11:25 nyelvtan alsó5 testnevelés tt. német alsó6 német alsó7 Robits-Jéhn Tímea

5. ebédszünet  11:35-12:20 5. 5.óra 11:35-12:20 rajz alsó5 népismeret alsó4 környezetism. alsó6 sakk-logika alsó7 Szajkó Zsuzsanna

6. 5.óra 12:30-13:15 testnevelés tt népism. alsó2 német alsó3 német alsó8 6. ebédszünet  12:30-13:15 Braun Barbara

7. 6.óra 13:25-14:10 napközi alsó1 testnevelés alsó2 korrep./napközi alsó3 korrep./napközi alsó8 7. 6.óra 13:25-14:10 német alsó5 német alsó4 angol alsó6 testnevelés tt. Pap András

8. 7.óra 14:15-15:00 napközi alsó1 napközi alsó2 napközi alsó3 napközi alsó8 8. 7.óra 14:15-15:00 napközi alsó5 napközi alsó4 napközi korrep./napközi alsó7 Kelemenné Farkas Gabriella

9. napközi: 15:00-16:10 napközi alsó1 napközi alsó2 napközi alsó3 napközi alsó8 9. napközi: 15:00-16:10 napközi alsó5 napközi alsó4 napközi alsó3 napközi alsó7 Udvardy Andrea

Altmár Angyalka

Láposi Gabriella

1. 1.óra 7:50-8:35 olvasás alsó1 matematika alsó2 olvasás alsó3 olvasás alsó8 1. 1.óra 7:50-8:35 német / angol alsó5/alsó9 német / angol alsó4/alsó9 matematika alsó6 matematika alsó7

2. 2.óra 8:50-9:35 német / angol alsó1 német / angol alsó2 nyelvtan alsó3 írás alsó8 2. 2.óra 8:50-9:35 környezetism. alsó5 matematika alsó4

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

4. 4.óra 10:40-11:25 testnevelés tt. írás alsó2 4. 4.óra 10:40-11:25 fogalmazás alsó5 testnevelés tt. német tt. fogalmazás alsó7

5. ebédszünet  11:35-12:20 5. 5.óra 11:35-12:20 testnevelés alsó6 angol alsó7

6. 5.óra 12:30-13:15 népismeret alsó1. testnevelés tt. német / angol alsó3/alsó9 német / angol alsó8/alsó9 6. ebédszünet  12:30-13:15

7. 6.óra 13:25-14:10 rajz alsó1 korrep./napközi alsó2 testnevelés tt. testnevelés tt. 7. 6.óra 13:25-14:10 angol vál./napközi angol/alsó9 angol vál./korrep. angol/alsó9 népismeret alsó6 tánc alsó7

8. 7.óra 14:15-15:00 napközi alsó1 napközi alsó2 napközi alsó3 napközi alsó8 8. 7.óra 14:15-15:00 napközi alsó5 napközi alsó4 napközi alsó6 napközi alsó7

9. napközi: 15:00-16:10 napközi alsó1 napközi alsó2 napközi alsó3 napközi alsó8 9. napközi: 15:00-16:10 napközi alsó5 napközi alsó4 napközi alsó6 napközi alsó7

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

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

3. 3.óra 9:45-10:30 olvasás alsó1 matematika alsó2 írás alsó3 olvasás alsó8 3. 3.óra 9:45-10:30 német / ének alsó5/alsó9 német / ének alsó4/alsó9 olvasás alsó6 nyelvtan alsó7

4. 4.óra 10:40-11:25 írás alsó1 testnevelés tt. német / angol alsó3/alsó9 német / angol alsó8/alsó9 4. 4.óra 10:40-11:25 nyelvtan alsó5 környezetism. alsó4 rajz alsó6 német alsó7

5. ebédszünet  11:35-12:20 5. 5.óra 11:35-12:20 technika alsó5 testnevelés tt. technika alsó6 testnevelés tt.

6. 5.óra 12:30-13:15 német alsó1 német alsó2 testnevelés tt. technika alsó8 6. ebédszünet  12:30-13:15

7. 
6.óra 13:25-14:10 napközi alsó1 napközi alsó2 napközi/angol szakkör alsó3 napközi /angol szakkör alsó8

7. 
6.óra 13:25-14:10 sakk-logika/korrep.

alsó 5; 

/alsófejl
technika alsó4

tánc
alsó6 rajz alsó7

8. 7.óra 14:15-15:00 napközi alsó1 napközi alsó2 napközi alsó3 napközi alsó8 8. 7.óra 14:15-15:00 napközi alsó5 napközi alsó4 napközi alsó6 napközi alsó7

9. napközi: 15:00-16:10 napközi alsó1 napközi alsó2 napközi alsó3 napközi alsó8 9. napközi: 15:00-16:10 napközi alsó5 napközi alsó4 napközi alsó6 napközi alsó7

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

2. 2.óra 8:50-9:35 írás alsó1 testnevelés tt. nyelvtan tt. nyelvtan tt. 2. 2.óra 8:50-9:35 német / angol alsó5/alsó9 német / angol alsó4/alsó9 matematika alsó6 nyelvtan alsó7

3. 3.óra 9:45-10:30 ének alsó1 rajz alsó2 német / rajz alsó3/alsó9 német / rajz alsó8/alsó9 3. 3.óra 9:45-10:30 matematika alsó5 olvasás alsó4 angol alsó6 német alsó7

4. 4.óra 10:40-11:25 német / ének alsó1/alsó9 német / ének alsó2/alsó9 testnevelés alsó3 matematika alsó4/alsó9 4. 4.óra 10:40-11:25 olvasás alsó5 fogalmazás alsó4 fogalmazás alsó6 ének alsó7

5. ebédszünet  11:35-12:20 5. 5.óra 11:35-12:20 testnevelés tt. ének alsó4 ének alsó6 angol alsó7

6. 5.óra 12:30-13:15 testnevelés alsó1 technika alsó2 ének alsó3 testnevelés tt. 6. ebédszünet  12:30-13:15

7. 6.óra 13:25-14:10 napközi alsó1 napközi alsó2 napközi alsó3 napközi alsó8 7. 6.óra 13:25-14:10 angol vál./napközi alsó9 angol vál./napközi alsó9 testnevelés tt. testnevelés tt.

8. 7.óra 14:15-15:00 napközi alsó1 napközi alsó2 napközi alsó3 napközi alsó8 8. 7.óra 14:15-15:00 napközi alsó5 napközi alsó4 napközi alsó6 napközi alsó7

9. napközi: 15:00-16:10 napközi alsó1 napközi alsó2 napközi alsó3 napközi alsó8 9. napközi: 15:00-16:10 napközi alsó5 napközi alsó4 napközi alsó6 napközi alsó7

2020/2021-es tanév  1. félév    alsó tagozat
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etika/hit-és erkölcstan alsó6/alsó7

etika/hit-és erkölcstan   alsó2/alsó1

etika/hit-és erkölcstan alsó3/alsó8

etika/hit-és erkölcstan alsó4/alsó 5

1. a 1. b 2. a 2. b 3. a 3. b


