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В.о. начальника Управління Держпродспоживслужби
Голова профкому Рінгер К. В. Директор НВК Ковач П.П. в м. Ужгороді Ігнацевич Л.І.

Розклад уроків на І семетр 2016-2017 навчального року
1(5) клас 2(6) клас 3(7) клас 4(8) клас 5(9) клас 6(10)клас 7(11) клас

1 українська мова українська мова інформатика Ігр. алгебра угорська мова фізкультура українська література
2 фізкультура англійська мова біологія українська мова література українська мова угорська мова
3 англійська мова угорська угорська мова угорська мова алгебра українська література фізкультура
4 математика математика література фізкультура українська мова історія України біологія
5 література біологія німецька мова всесвітня історія фізкультура математика англійська мова
6 німецька мова українська література англійська мова література біологія всесвітня історія математика
7 фізкультура географія українська література правознавство англ/ нім. мова література
8 інформатика ІІгр.
1 природознавство всесвітня історія фізика інформатика Ігр. геометрія українська мова англійська мова
2 математика мистецтво хімія німецька мова фізика українська література угорська мова
3 німецька мова математика мистецтво географія англійська мова угорська мова література
4 історія України німецька мова алгебра геометрія хімія література фізика 
5 англійська мова географія німецька мова угорська мова угорська мова математика фізкультура
6 угорська мова українська мова трудове навчання основи здоров’я фізкультура англ/ нім. мова українська мова
7 інформатика Ігр. фізкультура англійська мова основи здоров’я географія українська література
8 інформатика IІгр.
1 природознавство угорська мова алгебра інформатика Ігр. українська мова фізика математика
2 математика біологія геометрія фізика українська література угорська мова хімія
3 основи здоров’я українська література угорська мова алгебра історія України інформ.І гр. / ЗВ . фізика 
4 угорська мова математика література українська мова фізика математика інформ.І гр. / ЗВ .
5 українська мова література всесвітня історія біологія алгебра хімія інформ. ІІ гр./ ЗВ.
6 література українська мова українська мова хімія біологія інформ. ІІ гр./ ЗВ. економіка
7 інформатика ІІгр. біологія історія України художня культура література астрономія
8 інформатика IІгр.
1 українська мова угорська мова хімія географія англійська мова правознавство історія України
2 мистецтво література англійська мова українська література всесвітня історія географія угорська мова
3 англійська мова географія українська мова фізкультура хімія біологія література
4 трудове навчання фізкультура українська література англійська мова історія Угорщини угорська мова біологія
5 трудове навчання українська мова географія мистецтво географія література англійська мова
6 українська література англійська мова фізкультура біологія література художня культура література
7 фізкультура всесвітня історія історія Угорщини література біологія англ/ нім. мова художня культура
1 угорська мова німецька мова геометрія хімія фізкультура фізика математика
2 математика трудове навчання фізкультура німецька мова українська література література українська мова
3 українська мова трудове навчання фізика геометрія історія України фізкультура українська література
4 інформатика математика література історія геометрія українська мова захист Вітчизни
5 фізкультура основи здоров’я українська література фізика інформатика українська література всесвітня історія
6 українська література фізкультура історія України хімія трудове навчання технології угорська мова
7 основи здоров’я фізкультура історія Закарпаття технології
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Погоджено: Затверджую: Погоджено:

В.о. начальника Управління Держпродспоживслужби
Голова профкому Рінгер К. В. Директор НВК Ковач П.П. в м. Ужгороді Ігнацевич Л.І.

понеділок вівторок середа четвер п’ятниця
1 угорська мова угорська мова математика математика математика
2 природознавство математика угорська мова угорська мова основи здоров’я
3 українська/англійська м. українська мова природознавство трудове навчання угорська мова
4 українська/англійська м. музичне мистецтво угорська мова українська мова
5 фізкультура фізкультура образотворче мистецтво фізкультура
6
7
8
1 природознавство музичне мистецтво письмо українська мова природознавство
2 письмо укр.мова/інформатика математика основи здоров’я письмо
3 математика читання читання математика трудове навчання
4 образотворче мистецтво математика українська/англійська м. українська/англійська м. фізкультура
5 фізкультура укр.мова/інформатика українська/англійська м. українська/англійська м.
6
7
8
1 математика читання математика математика угорська мова
2 українська мова математика угорська мова українська/англійська м. Я у світі
3 угорська мова основи здоров’я природознавство українська/англійська м. читання
4 укр.мова/інформатика українська/англійська м. трудове навчання музичне мистецтво природознавство
5 укр.мова/інформатика українська/англійська м. фізкультура образотворче мистецтво фізкультура
6 фізкультура
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UDG igazgató                                   Kovács Péter

ÓRARÉND 2016-2017. tanév I szemeszterére
1(5) osztály 2(6) osztály 3(7) osztály 4(8) osztály 5(9) osztály 6(10) osztály 7(11) osztály

1 ukrán nyelv ukrán nyelv informatika Ics. algebra magyar nyelv torna ukrán irodalom
2 torna angol nyelv biológia ukrán nyelv irodalom ukrán nyelv magyar nyelv
3 angol nyelv magyar nyelv magyar nyelv magyar nyelv algebra ukrán irodalom torna
4 matematika matematika irodalom torna ukrán nyelv Ukrajna történelme biológia
5 irodalom biológia német nyelv egyetemes történelem torna matematika angol nyelv
6 német nyelv ukrán irodalom angol nyelv irodalom biológia egyetemes történelem matematika
7 torna földrajz ukrán irodalom jogismeret angol/ német nyelv irodalom
8 informatika II cs.
1 természetrajz egyetemes történelem fizika informatika I cs. mértan ukrán nyelv angol nyelv
2 matematika művészet kémia német nyelv fizika ukrán irodalom magyar nyelv
3 német nyelv matematika művészet földrajz angol nyelv magyar nyelv irodalom
4 Ukrajna történelme német nyelv algebra mértan kémia irodalom fizika
5 angol nyelv földrajz német nyelv magyar nyelv magyar nyelv matematika torna
6 magyar nyelv ukrán nyelv munka egészségtan torna angol/ német nyelv ukrán nyelv
7 informatika I cs. torna angol nyelv egészségtan földrajz ukrán irodalom
8 informatika II cs.
1 természetrajz magyar nyelv algebra informatika I cs. ukrán nyelv fizika matematika
2 matematika biológia mértan fizika ukrán irodalom magyar nyelv kémia
3 egészségtan ukrán irodalom magyar nyelv algebra Ukrajna történelme inform./honvédelem fizika
4 magyar nyelv matematika irodalom ukrán nyelv fizika matematika inform./honvédelem
5 ukrán nyelv irodalom egyetemes történelem biológia algebra kémia inform./honvédelem
6 irodalom ukrán nyelv ukrán nyelv kémia biológia inform./honvédelem közgazdaságtan
7 informatika II cs. biológia Ukrajna történelme müvészettan irodalom csillagászat
8 informatika II cs.
1 ukrán nyelv magyar nyelv kémia mértan angol nyelv jogismeret Ukrajna történelme
2 művészet irodalom angol nyelv ukrán irodalom egyetemes történelem földrajz magyar nyelv
3 angol nyelv földrajz ukrán nyelv torna kémia biológia irodalom
4 munka torna ukrán irodalom angol nyelv Magyar nép történelme magyar nyelv biológia
5 munka ukrán nyelv földrajz művészet mértan irodalom angol nyelv
6 ukrán irodalom angol nyelv torna biológia irodalom művészettan irodalom
7 torna egyetemes történelem Magyar nép történelme irodalom biológia angol/ német nyelv művészettan
1 magyar nyelv német nyelv mértan kémia torna fizika matematika
2 matematika munka torna német nyelv ukrán irodalom irodalom ukrán nyelv
3 ukrán nyelv munka fizika mértan Ukrajna történelme torna ukrán irodalom
4 informatika matematika irodalom történelem mértan ukrán nyelv honvédelem 
5 torna egészségtan ukrán irodalom fizika informatika ukrán irodalom egyetemes történelem
6 ukrán irodalom torna Ukrajna történelme kémia munka technológia magyar nyelv
7 egészségtan torna Kárpátalja történelme technológia
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