
ÓRAREND 2022/2023 I. FÉLÉV 

1/á osztály 
osztályfőnök Éberhardt Ilona 

 hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0. óra      

1. óra rajz magyar testnevelés matematika hittan/etika 

2. óra ének magyar testnevelés magyar rajz 

3. óra matematika matematika magyar magyar matematika 

4. óra magyar napközi magyar testnevelés magyar 

5. óra napközi testnevelés matematika technika napközi 

6. óra napközi testnevelés napközi napközi fejlesztés 

7. óra napközi napközi napközi napközi ének 

8. óra napközi napközi napközi napközi napközi 

9. óra napközi napközi napközi napközi napközi 

 

 

1/n osztály 

osztályfőnök Böthi Judit 

 hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0. óra      

1. óra német német magyar testnevelés hittan/etika 

2. óra magyar német 
honismeret 

magyar testnevelés német 

3. óra matematika matematika matek magyar rajz 

4. óra ének magyar német matematika magyar 

5. óra testnevelés napközi napközi napközi magyar 

6. óra testnevelés napközi technika német napközi 

7. óra napközi napközi napközi napközi testnevelés 

8. óra napközi napközi napközi napközi napközi 

9. óra napközi napközi napközi napközi napközi 

 



 

2.Á osztály 

osztályfőnök: Kerstnerné Hegyvári Szilvia 

 hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0. óra      

1. óra vizuális 

kultúra 

testnevelés magyar 

irodalom 

matematika magyar 

nyelvtan 

2. óra matematika testnevelés etika/ hit és 

erkölcstan 

ének matematika 

3. óra magyar 

irodalom 

matematika testnevelés magyar 

irodalom 

magyar 

irodalom 

4. óra magyar 

irodalom 

magyar 

nyelvtan 

matematika magyar 

irodalom 

testnevelés 

5. óra napközi vizuális 

kultúra 

napközi napközi testnevelés 

6. óra technika napközi napközi napközi napközi 

7. óra ének napközi napközi napközi napközi 

8. óra napközi napközi napközi napközi napközi 

9. óra napközi napközi napközi napközi napközi 

 

 

2.N osztály 

osztályfőnök: Iváncsikné Marosi Veronika 

 hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0. óra      

1. óra testnevelés matematika német német matematika 

2. óra testnevelés magyar etika/ hit és 
erkölcstan 

német magyar 

3. óra német magyar német 
honismeret 

ének-zene technika 

4. óra matematika rajz matematika magyar német 

5. óra magyar napközi magyar magyar úszás 

6. óra napközi testnevelés napközi napközi úszás 

7. óra napközi napközi napközi / 
gyógytestn. 

napközi napközi 

8. óra napközi napközi napközi napközi napközi 

9. óra napközi napközi napközi napközi napközi 

 



 

3. Á osztály 
osztályfőnök: Csabai Anikó 

 hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0. óra      

1. óra magyar irodalom informatika matek testnevelés matek 

2. óra magyar irodalom ének magyar 
irodalom 

testnevelés etika/hittan 

3. óra matek testnevelés vizuális 
kultúra 

matek magyar 
irodalom 

4. óra környezet testnevelés vizuális 
kultúra 

nyelvtan olvasás 

5. óra fejlesztés/napközi nyelvtan napközi technika ének 

6. óra testnevelés matek napközi napközi napközi 

7. óra napközi napközi napközi napközi napközi 

8. óra napközi napközi napközi napközi napközi 

9. óra napközi napközi napközi napközi napközi 

 

 

3. N osztály 

osztályfőnök: Martonné Lukács Katalin 

 hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0. óra      

1. óra német német német olvasás német 

2. óra magyar nyelv informatika német hon. német hittan/etika 

3. óra matek olvasás olvasás matek rajz 

4. óra technika magyar nyelv matek szakkör/kötelező 
olvasmány 

matek 

5. óra ének napközi környezet testnevelés napközi 

6. óra napközi testnevelés napközi testnevelés napközi 

7. óra testnevelés testnevelés napközi napközi napközi 

8. óra napközi napközi napközi napközi napközi 

9. óra napközi napközi napközi napközi napközi 

 

 



4. osztály 

osztályfőnök: Kalmár-Fekete Andrea 

óra hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0. óra -------- -------- -------- -------- -------- 

1. óra magyar irodalom matematika 
etika német 

testnevelés 
hittan angol 

2. óra német német német 
magyar irodalom testnevelés 

angol 
matek – általános 

t. 
ének – általános tag. 

3. óra német 
honismeret 

technika 
informatika 1. cs. 

magyar nyelv 
német 

magyar – ált. tag. matematika 2. cs. 
fejlesztés – ált. 

tag. 

4. óra matematika magyar irodalom környezetismeret 
matematika 1. cs. 

matematika 
informatika 2. cs. 

5. óra napközi magyar nyelv testnevelés napközi vizuális kultúra 

6. óra napközi napközi testnevelés napközi ének 

7. óra testnevelés napközi napközi napközi napközi 

8. óra napközi napközi napközi napközi napközi 

9. óra napközi napközi napközi napközi napközi 

 

 

5. osztály 

osztályfőnök: Horváthné Sáry Zsuzsanna 

 hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0. óra      

1. óra Német Német Testnevelés Matematika Magyar 

nyelvtan 

2. óra Történelem Német Testnevelés Német Matematika 

3. óra Német Informatika Etika/Hit és 

erkölcstan 

Német 

honismeret 

Történelem 

4. óra Magyar 

irodalom 

Rajz Természet 

ismeret 

Honismeret Ének 

5. óra Matematika Magyar 

nyelvtan 

Matematika Magyar 

irodalom 

Természet 

ismeret 

6. óra Osztályfőnöki  Technika Testnevelés  

7. óra Testnevelés   Testnevelés  

8. óra      

 



 

 

6. osztály 
osztályfőnök: Szokolainé Polyák Tünde 

 hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0. óra      

1. óra magyar testnevelés matematika magyar történelem 

2. óra természet.ism. testnevelés történelem természet.ism. német honi. 

3. óra matematika német magyar informatika matematika 

4. óra német magyar ének német testnevelés 

5. óra rajz matematika etika német testnevelés 

6. óra német  dráma testnevelés osztályfőnöki 

7. óra    technika  

8. óra      

9. óra      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. osztály 

Osztályfőnök: Horváth Tünde 

 hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0. óra ECDL  ECDL  ECDL 

1. óra Történelem Kémia Német Történelem Német 

2. óra Matematika Magyar 
irodalom  

Magyar 
nyelvtan 

Magyar 
irodalom 

Magyar 
nyelvtan 

3. óra Német Földrajz Testnevelés Biológia Földrajz 

4. óra Testnevelés Matematika Testnevelés Matematika Etika/Hit és 
erkölcstan 

5. óra Testnevelés Rajz Fizika Német Matematika 

6. óra Osztályfőnöki  Német 
honismeret 

Német Informatika 

7. óra Ének   Testnevelés Technika 



8. osztály 

osztályfőnök:  

 hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

0. óra Matematika 
felvételi 
előkészítő 

ECDL  ECDL  

1. óra Technika Magyar 
nyelvtan 

Magyar 
irodalom 

Német nyelv Matematika 

2. óra Magyar 
irodalom 

Kémia Matematika Német nyelv Történelem 

3. óra Földrajz Kémia Fizika Testnevelés Etika, hit- és 
erkölcstan 

4. óra Német nyelv Testnevelés Történelem Testnevelés Rajz 

5. óra Biológia Testnevelés Ének zene Matematika Informatika 

6. óra Német 
honismeret 

Fizika Német nyelv Biológia Német nyelv 

7. óra  Testnevelés Magyar 
felvételi 
előkészítő 

Magyar 
nyelvtan 

Osztályfőnöki 

8. óra      

 

 


