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H 1. magyar ny. és i. magyar o. matematika magy. i. testnevelés magyar i. történelem 1. német

2. német

É 2. magyar ny. és i. német testnevelés/ testnevelés/ német 1. német magyar ny. 1 matek

gyógytestnevelés gyógytestnevelés 2. német 2 magyar.i.

T 3. német német magyar i. matematika magyar i. 1. technika testnevelés 1. magyar ny.

2. informatika gyógytestnevelés 2. matek

F 4. német matematika magyar ny. ének-zene ének-zene 1. informatika német testnevelés

2. technika gyógytestnevelés

Ő 5. matematika testnevelés technika német természettudomány hon és népismeret matematika történelem

6. isk. o. isk.o. korrep.magy. népismeret löv. szakkör matematika kémia osztályfőnöki

korrep.mat.

7. isk. o. isk.o. löv. szakkör löv. szakkör löv. szakkör

8. testnevelés isk o.

9. isk.o. isk.o.

K 1. népismeret magyar ny. matematika matematika magyar ny. vizuális kultúra testnevelés 1. német

2. német

E 2. testnevelés magyar i. magyar f. magyar ny. matematika ének-zene fizika 1. német

2. német

D 3. német német népismeret etika/hittan magyar i. matematika magyar i. testnevelés

D 4. matematika német vizuális kultúra tesi hittan 1. német magyar i. 1. matematika

2. német 2. magyar ny.

5. magyar ny. és i. matematika német technika testnevelés természettudomány matematika etika/hittan

6. isk.o./magy. korr. magy.korr. testnevelés 1. informatika angol sz. magyar korr. német 1.magyar i.

fejl.,angol 2. matematika

7. isk.o. testnevelés 2. info. testnevelés magyar előkészítő

magy. korr.

8. isk.o. isk. o. mat. korr. magyar korr. testnevelés magyar előkészítő

9. isk.o.

S 1. magyar ny. és i. matematika magyar o. német magyar  ny. természettudomány 1. technika testnevelés

2. informatika

Z 2. magyar ny. és i. testnevelés magyar írás német természettudomány magyar i. 1. informatika földrajz

2. technika

E 3. német vizuális kultúra matematika testnevelés matematika magyar ny. földrajz 1. magyar ny.

2. matematika

R 4. matematika technika testnevelés magyar i. történelem 1. német földrajz fizika

2. német

D 5. testnevelés magyar o. német környezetismeret német történelem vizuális kultúra biológia

A 6. isk. o. magyar korr. német magy. i. magy i. testnevelés német vizuális kultúra

7. isk. o. isk. o. természetjáró sz. természetj. sz. testnevelés ének-zene népismeret

8. isk. o. isk. o. iskolakert sz.                 testnevelés                 angol sz.

9. isk.o. isk.o.



CS 1. magyar ny. és i. magyar o. testnevelés német német matematika német fizika

Ü 2. testnevelés magyar ny. magyar ny. magyar i. német osztályfőnöki biológia 1. német

2. német

T 3. technika népismeret német testnevelés vizuális kultúra magyar i. matematika 1. magyar i.

2. informatika

Ö 4. ének-zene ének-zene környezetismeret matematika matematika 1. német testnevelés 1. matematika

2. német 2. magyar i.

R 5. vizuális kultúra testnevelés ének-zene vizuális kultúra digitális kultúra magyar ny. magyar ny. 1. német

gyógytestnevelés 2. német

T 6. mat. korr. isk o. fejlesztő osztályfőnöki testnevelés osztályfőnöki ének-zene

gyógytestnevelés gyógytestnevelés

Ö 7. isk. o. isk o.               énekkar magyar korr. testnevelés

K 8. isk.o. isk o. testnevelés

9. isk.o.

P 1. német testnevelés magyar o. magyar ny. népismeret matematika etika/hittan történelem

É 2. etika/hittan matematika testnevelés matematika matematika 1. német történelem biológia

2. német

N 3. testnevelés magy. o. etika/hittan német történelem népismeret matematika kémia

T 4. matematika német német magyar i. testnevelés etika/hittan kémia 1. informatika

2. magyar ny.

E 5. magyar i. és ny. etika/hittan matematika testnevelés német történelem német 1. matematika

2. magyar i.

K 6. isk o. isk. o. ének-zene technika testnevelés népismeret 1. magyar i.

2. matematika

7. fejl. sz.isk. o. isk. o. angol sz. testnevelés

8. isk o. isk o. testnevelés angol sz.

9.


