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8. Egy iskola tanárainak összessége: ............................................

9. Az iskolai tananyagnak egy évre előre elkészített rendje: ............................................

10. Matematika, fizika, ének stb. – mindegyik egy: ............................................

VII. A diákok az egyes tantárgyak megnevezésére több különböző diáknyelvi szót alkot-

nak. Az alábbi órarendben az egyes tantárgyak hivatalos megnevezése található. Készítsen 

egy olyan órarendet, amelybe a tantárgyaknak a diákszlengben használt szinonimáját írja! 

Több tantárgynak nem csak egy diáknyelvi változata létezik, használja ezeket felváltva! | 

Schüler bezeichnen die einzelnen Fächer mit verschiedenen Wörtern aus der Schülersprache. 

Im unten angeführten Stundenplan finden Sie die offizielle Bezeichnung der Gegenstände. 

Erstellen Sie einen Stundenplan, in den Sie das im Schülerjargon gebräuchliche Synonym der 

Fächer schreiben. Mehrere Gegenstände haben in der Schülersprache nicht nur eine Variante. 

Verwenden Sie diese abwechselnd. | Students create their own slang to denominate the school 

subjects. In the weekly schedules below you will find the official name of the subjects. Prepare the 

weekly schedules writing in them the synonyms used in the students’ language. Some subjects have 

more than one nickname. Use them alternately.

 

Órarend

Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

1. 8.00–8.45 Irodalom Kémia Nyelvtan Irodalom Földrajz

2. 8.55–9.40 Történelem Matematika Angol Történelem Irodalom

3. 10.00–10.45 Angol Biológia Irodalom Kémia Angol

4. 10.55–11.40 Nyelvtan Német Fizika Matematika Biológia

5. 11.50–12.35 Fizika Földrajz Matematika Német Történelem

6. 12.45–13.30 Testnevelés Osztályfőnöki Rajz Testnevelés Ének

Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

1. 8.00–8.45

2. 8.55–9.40                         

3. 10.00–10.45

4. 10.55–11.40

5. 11.50–12.35

6. 12.45–13.30

 

nyefi, inglis, töresz, matek, fizi-bizi, biosz, ákom-bákom, tesi, föci, riadalom, kornyika, ofő, 

dajcs, ircsi, magyar duma, isztórija, matyematyika, lombiktan, zajtan  
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