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K E DV E S J E L E N L E G I É S
L E E N D Ő F Á YS O K !
Ismét beköszöntött az ősz, és vele egy új tanév.
Az idei szeptember számos változást, újdonságot hozott iskolánkba. Először is: megváltozott az intézmény neve: SSZC Fáy András Két Tanítási
Nyelvű Gazdasági Szakgimnáziuma lettünk. Már 11.-esek az első „fecskék”,
akik két tanítási nyelvű osztályba járnak, a képzés tehát évek óta működőképes, sőt, sikeres.
A következő jelentős változás az intézmény élén történt. Herczeg Lászlóné
volt igazgatónő nyugdíjba vonulását követően augusztus 1-től Siposné Rétfalvi Edina igazgatónő vezeti az iskolát. Vele, valamint Grubits Márta szakmai
és Módlyné Erdélyi Anita általános igazgatóhelyettesekkel is olvashattok
egy-egy rövid interjút e lapszámban.
A harmadik újdonság a DÖK élén történt, történik: Keszeg Attila tanár úr lett
a DÖK segítő tanára, és új diákelnököt is választhattok a közeljövőben. Erről
természetesen szintén beszámolunk.
A végére hagytuk, pedig nekünk nagyon fontos változás: megújultunk mi
is! A diákújság neve e lapszámtól kezdődően FÁMA lesz. Az elnevezés a hír
római istennőjének nevéből ered (Fama), de természetesen a névadáskor az
is fontos szempont volt, hogy az újság neve alliteráljon a Fáy nevével. Reméljük, szívesen olvassátok majd a megújult diákújságot, és minél többen kedvet
kaptok a szerkesztőséghez való csatlakozáshoz!
Sikeres tanévet kívánunk Mindnyájatoknak!
a szerkesztők

DÖK-HÍREK
Szeptemberben megújult a Fáy diákönkormányzata.
A 2018-2019. tanévben is folytatja iskolánkban munkáját a diákönkormányzat. Vannak azonban újdonságok!
Az első változás az, hogy a júniusban leköszönt Németh Norbert Tanár
Úr helyett szeptembertől Keszeg Attila Tanár Úr lett a tanári segítség a diákönkormányzaton belül. Az idei tanévben is rengeteg feladat és program vár
ránk, fáys diákokra, a DÖK pedig már el is kezdte ezek szervezését. Mivel
az eddigi DÖK-elnök, Nagy Nanda tavaly elballagott, ezért az első jelentős
esemény október első hétfőjén lesz, ez pedig a diákelnök-választás. Két jelölt
van a posztra: Fekete Dániel a 12.B-ből és Pinezits Kevin a 10.K-ból. Minden
tanuló élhet a szavazati jogával, mi dönthetjük el, hogy melyikük fogja képviselni az érdekeinket az iskolán belül és kívül is.
Idén is lesznek színes programjaink, például az ugyancsak októberben tartandó elsősavató és a novemberi András-nap. Ezeknek a hagyományosnak
mondható eseményeknek már el is kezdtük a szervezését.
Reméljük, mindenki jól fogja érezni magát az idén a DÖK programjain!
Csiszár Dóra, Dömötöri Réka
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ÚJ VEZETÉS A FÁYBAN
Mint azt bizonyára jól tudjátok, a nyár folyamán megújult a Fáy vezetése. Ebből az alkalomból kezdeményeztünk beszélgetést Siposné Rétfalvi Edina igazgatónővel, valamint Módlyné Erdélyi Anita általános, és
Grubits Márta szakmai igazgatóhelyettesekkel. Az alábbiakban az elkészült interjúkat olvashatjátok.

„…AZON DOLGOZUNK, HOGY JÖVŐRE IS SOK DIÁK VÁLASSZA A
FÁYT!” – SIPOSNÉ RÉTFALVI EDINA IGAZGATÓNŐT KÉRDEZTÜK
MÚLTRÓL, JELENRŐL, JÖVŐRŐL
Mi változott az életében, amióta intézményvezető lett?
•
munkavégzés helye
•
munkaidő (nem lett rövidebb)
•
felelősség (nem lett kisebb)
•
mindennapi dresscode
Hogyan fogadta a családja azt a döntését, hogy megpályázza az igazgatói posztot?
Támogatták a döntésemet. Családunkban édesanyám tanítónő, keresztszüleim pedig testnevelők voltak, szóval a „pedagógusvér” bennem van.
Férjem 22 éve igazgató, így nemcsak a biztos családi hátteret adja, de szakmai
segítséget is. Lányaim más pályát választottak, mindketten közgazdászok lettek.
Hogyan telik egy napja? Mennyiben más most a munkája, mint az előző években?
Mindennap 7.30-kor már az iskolában vagyok. Napközben a mindennapos működést koordinálom, igyekszem megoldani a felmerülő problémákat.
Számos alkalommal veszek részt városi, megyei és regionális szintű rendezvényeken, ahol intézményünket képviselem.
Az ősz a beiskolázás jegyében zajlik, vezetőtársaimmal és a nevelőtestülettel azon dolgozunk, hogy jövőre is sok
diák válassza a FÁYt!
Heti három testnevelésórám van, a 9.B-ben. Be kell vallanom: nagyon hiányzik a tornatermi légkör, a „tesiórák” és
a versenyek. A pedagógus életpályájának vannak szakaszai, az igazgatói poszt megpályázása az én döntésem volt,
most ez a fő feladatom.
Mit szeretne megváltoztatni az iskola életében?
Alapvetően az eddigi irányt szeretném folytatni. A Fáy továbbra is olyan iskola legyen, amely a hagyományos értékek közvetítése mellett használható tudást ad, és olyan szakmát, amely megfelel a változó munkaerő-piaci
kihívásoknak. Továbbra is cél, hogy diákjaink ne csak tanuljanak itt, de jól is érezzék magukat, és későbbi életük során
jó érzéssel gondoljanak régi iskolájukra.
Sok más mellett szeretném, ha a DÖK aktívabban működne (már folyamatban van), kapcsolatot tudnánk felvenni
külföldi középfokú intézményekkel, a Soproni Egyetemmel, és jó lenne, ha meg tudnánk alapítani a Fáys Öregdiák
Társaságot.

„…EGYMÁST SEGÍTVE DOLGOZUNK” – INTERJÚ MÓDLYNÉ
ERDÉLYI ANITA ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTESSEL
Ön eddig szakmai igazgatóhelyettes volt, most általános igazgatóhelyettes lett a Fáyban. Mennyiben változott a munkája?
1987-ben friss diplomával érkeztem Sopronba, azóta a Fáyban dolgozom tanárként. Végigjártam a szakmai ranglétrát, így megismertem a tanári hivatás szinte minden területét. Voltam osztályfőnök, diákönkormányzatot
segítő pedagógus, gyakorlatioktatás-vezető, pályázati koordinátor, majd 2012-től 2018-ig szakképzési igazgatóhelyettes. Ebben a beosztásban feladataim közé tartozott az iskolai szakképzés koordinálása, a felnőttoktatás szervezése,
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szakmai versenyekre való nevezések lebonyolítása, szakmai vizsgák szervezői, jegyzői munkáinak elvégzése és még sok hasonló izgalmas feladat. Új
munkakörömben, általános igazgatóhelyettesként még kevés időt töltöttem el,
de azt látom, hogy egészen más jellegű feladatokkal kell most megbirkóznom.
Néhány ezek közül: az iskola munkatervének elkészítésében való együttműködés, a helyettesítések megszervezése, az iskolai dokumentumok ellenőrzése, az adminisztráció követése, segítése, a beiskolázási feladatok ellátása,
az intézményi rendezvények felügyelete, az oktató-nevelő munka szervezése,
irányítása, az érettségi vizsga megszervezése, lebonyolítása stb.
Hogy érzi magát vezetőként? Mennyire jó a hangulata?
Vezetőként kicsit hiányzik az életemből a gyerekekkel, osztályokkal
való közvetlen kapcsolat a tanórákon, hiszen csak kevés tanulóval találkozom
kis óraszámban. Kárpótol viszont az, hogy az irodában nagyon jó hangulatban,
közösen, egymást segítve dolgozunk vezetőtársaimmal. Magatartásunkkal,
hozzáállásunkkal igyekszünk kialakítani a Fáyban a kiegyensúlyozott légkört,
igyekszünk minden dolgozó, tanuló esetében a méltányos, humánus döntések
meghozatalára. Mindenkit szívesen látunk, bizalommal fordulhatnak hozzánk
kérdésekkel, építő javaslatokkal egyaránt.
Milyen új ötletei, tervei vannak az eddig megszokottakhoz képest?
Fontosnak érzem, hogy jó kapcsolatot ápoljak az iskola dolgozóival, tanulóival. Örülnék, ha bíznának és
megbíznának bennem, szeretném szívvel, lélekkel, örömmel végezni a munkámat. A vezetőség feladata, hogy a Fáy
eddigi eredményeit megőrizze, a hagyományokat, a közös értékeket ápolja, megvédje. Ennek a szép feladatnak szeretnék én is a cselekvő részese lenni. Törekszem arra, hogy a nevelőtestület tagjai együttműködjenek, igyekszem napi
kapcsolatot tartani a kollégákkal, hogy biztosítsam a pontos információáramlást. Olyan vezető szeretnék lenni továbbra
is, aki vezető-tanár-ember egy személyben, aki megértő, együttműködő, de következetes is.

„…MEGTALÁLJUK A KÖZÖS HANGOT…” – BESZÉLGETÉS
GRUBITS MÁRTA SZAKMAI IGAZGATÓHELYETTESSEL
- Ön szeptembertől iskolánk szakmai igazgatóhelyettese.
Ez a változás mit jelent az Ön számára?
- Herczeg Lászlóné volt igazgatónő augusztus 1-én nyugdíjba vonult. Az
új igazgatónő, Siposné Rétfalvi Edina engem kért fel a szakmai igazgatóhelyettesi posztra. Nem idegen tőlem ez a feladat, hiszen már korábban is dolgoztam
vezetőként a szakmai munkaközösség élén. Ugyanakkor a felelősségem most
nyilvánvalóan sokkal nagyobb, mint korábban.
- Milyen a hangulat az irodájukban?
- Sokkal nyugodtabbnak tűnik, mint a tanáriban, hiszen az irodában csak
négyen vagyunk. Ugyanakkor nagyon sok az adminisztrációs teendő, emiatt
sok diák és sok kolléga keres fel minket. Ebből következően tehát ez a nyugodtság sokszor csak látszólagos. Vezetőtársaimmal és a kollégáimmal is megtaláljuk a közös hangot, így – úgy gondolom -, a munka is hatékonyabb.
- Más érzés reggelente bejönni dolgozni, mint eddig?
- Egy kicsit más. Furcsa, hogy már kevesebb diákot tanítok, ez nagyon
hiányzik. Ugyanakkor úgy vélem, hogy most vezetőként tudom a legjobban segíteni az intézmény működését.
A diákok nevében sok sikert kívánunk az új vezetőknek!
Krisztin Rebeka
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M I É RT J Ó I S KO L A A F Á Y?
Kilencedikeseket kérdeztünk arról, hogy néhány hét után milyen tapasztalataik vannak, mi tetszik nekik
legjobban a Fáyban.
Szeretem ezt az iskolát, mert
a tanárok segítőkészek, jó az
osztályközösség, és izgalmas
volt a projekthét.
Payrits Márton 9.A

Az iskola eddig nagyon tetszik. A tanárok kedvesek, nagyon
jó a büfé. A tornaterem felszereltsége kiváló.
Horváth Ervin 9.A

Szeretem a tanulásmódszertan játékos hangvételű óráit. Az
osztályfőnök is nagyon szimpatikus, kedves.
Szabó Réka 9.A

Tetszenek a szakmai tárgyak, mert sok olyan ismeretet
tanulunk, amelyet nemcsak a
szakmában, hanem az életben is
alkalmazhatunk.
Rettich Niki 9.A

A tanárok nagyon aranyosak
és rendesek. Jó az osztályközösség.
Horváth Lili 9.B

Nagyon tetszik az iskola, mert
itt mindenki segít mindenkinek,
és mindig van valami diákoknak
szóló program.
Katona Alexandra 9.B

Azt szeretem a legjobban ebben az iskolában, hogy itt a tanárok sokkal lazábbak, mint más
iskolákban .
Németh-Kasztner Balázs 9.B

Harald tanár úr poénjai érdekesebbé és viccesebbé teszik az
informatikaórákat. A felsőbb évfolyamosok segítőkészek.
Stekovics Detre 9.B
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Tetszik a képzés, mert szerintem a nyelvoktatás összetett. Ica
néni is nagyon szimpatikus.
Béla Szilárd 9.Kny

Az iskola eddig nagyon tetszik. Szeretem Harald tanár úr
óráit.
Horváth Ádám 9.Kny

A képzés nagyon tetszik, szerintem profin meg fogok tanulni
angolul. A baráti kör nagyszerű.
Kiss Patrik 9.Kny

A táncórák vicces hangulatúak. A folyosók sose kihaltak és
a testnevelésórákat is nagyon
szeretem.
Zrínyi Boglárka 9.Kny

A villáminterjúkat Horváth Noémi Rebeka és Major Laura készítette.
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F Á Y - N A P T Á R , AVA G Y E G Y TA N É V
P I L L A N AT K É P E K B E N

Szeptemberben már tanulni akarunk

Októberben elsősöket avatunk

Novemberben kedvencünk az András-nap

Decemberben a Mikulás meglátogat

Januárban hajnalig csak bálozunk

Februárban Valentinkor szívpostázunk

2018. október

Márciusban készülünk a Pénz7-re
Áprilisban meg a szakmák éjére
Májusban a végzősök elballagnak
Júniusban érettségik zajlanak
Júliusban, augusztusban pihenünk
Szeptemberben mindent újra kezdhetünk
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10 D O L O G , A M I R E F I G Y E L J O DA
K O L L É G I S TA K É N T - AVA G Y K O L L É G I U M I
Í R AT L A N S Z A B Á LYO K
Írásunkban olyan hibákkal szeretnénk szembesíteni a diákokat, újonnan érkező kollégistákat, amelyeket a
koleszosok gyakran elkövetnek.
Fiúszemmel
1. Ételedet ne hagyd elöl, látható helyen!
Az egyik legfontosabb, mondhatjuk alapszabály. A kollégiumi élet gyakran hajazhat az Éhezők viadala című filmre,
emiatt megeshet, hogy éhes maradsz, ha például fél percre a mikrohullámú sütő mellett hagyod étkedet.
2. Ne hagyd magányosan értéktárgyaidat!
Menő cuccaink megérdemlik a törődést. Ha nem viseljük gondjukat, otthagyjuk leszórva valahol, magányosak lesznek, és csak úgy kiabálnak leendő gazdáik után.
3. Pénzünket be kell osztanunk!
Kollégistaként kiemelt hangsúlyt kell arra fektetnünk, hogy hétvégére ne csak levegő töltse ki pénztárcánkat. Amatőr
hiba, hogy valaki vasárnap este egy luxusvillát tudna venni, de csütörtökön már a buszjegyre gyűjt, hogy haza tudjon
jutni.
4. Nem jó, ha ragad!
A kollégiumi élet gyakran igényli rejtett takarítónői, takarítói képességeinket. Ha nem vetjük be őket az év folyamán,
fennáll a kockázat, hogy egy-egy csepp szörp kiborítása után lábunk a földbe gyökerezik.
5. Az ételkészítési alternatívák
Sok esetben - konyhai kellékek hiányában - rá vagyunk kényszerítve, hogy más megoldást találjunk ételünk elkészítésére. Gondolok itt a hajszárítóval, vagy a vasalóval elkészített pizzára, vagy a mikrós rántottára. Extrém alternatíva a
lehelettel készített virsli is. Ezek nem mindig a legjobb megoldások.
Lányszemmel
6. Papucs kell!
Ha kolis vagy, hidd el, a papucsod lesz az egyik legfontosabb ingóságod, és az életed árán is óvni fogod. Ugyanis az
ottani zuhanyzó, hiszed vagy sem, nem a legtisztább dolgok közé tartozik. Ha valaki esetleg kölcsönkérné, ne felejtsd
el: neked nincs másik!
7. A hajvasaló bosszúja
Ha nem akarsz egy teljes hétig a kollégium legutáltabb személye lenni, akkor ne hozz magaddal hajvasalót otthonról. Én egyszer kényszerítettem a hajvasalóm a kolis életre, akkor bosszúból levágta az áramot az egész épületben.
8. Légy résen!
Szekrényeid ajtaját mindig tartsd zárva, mivel értéktárgyaid nem olyan hűségesek, mint gondolnád. Főleg a sminkjeid és ékszereid találnak viszonylag gyorsan és könnyen új gazdára.
9. Köszönj!
Hogyha nem akarsz egész délután mosogatni, vagy fogkefével padlót sikálni, akkor maradj távol az idősebbektől,
köszönj jó hangosan! Ugyanis túl jó ötleteik vannak, hogyan tegyék tönkre a délutánod!
10. Sötét titok
Ha kinyitod a hűtőt, sose nyúlj más dobozához! Jobban teszed, ha nem nyitod ki, mert sötét titkokat rejthet, vagy
esetleg az ájulás szélére kerülhetsz miatta.
Fazekas Martin, Krisztin Rebeka, Regényi Eszter
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Nemrégiben a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar adott hangversenyt „ifjú szívűeknek”.
Az idei évet nagyon jól kezdtük Szabó Miklósné Tanárnőnek köszönhetően. A szeptember 19-i történelemóra keretein belül ellátogattunk a Szent
Imre templomba, ahol egy hangversenynek lehettünk szem- és fültanúi,
amelyet a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekarnak köszönhettünk.
Több zeneszerző által komponált műrészletet hallhattunk tőlük. Az együttest Kóczán Péter karmester vezényelte, akinek vezetésével Mendelssohn,
Massenet, Prokofjev és Erkel Ferenc műveiből adtak elő részleteket. Az
utóbbi zeneszerzőtől a Palotást hallgathattuk (és csodálhattuk) meg, ami
sokak számára ismerős lehet, többen akár Koszorúcskán is táncolhattak rá.
Számunkra nagy élmény volt a koncert, és a nagyszerű előadás végén
itallal és pogácsával is kedveskedtek nekünk a szervezők. Izgatottan várjuk
a következő eseményt, mivel Szabó Miklósné Tanárnő mindig új dolgokkal varázsolja színessé számunkra az órákat.
Bakos Kamilla, Takács Cintia

F Á YS O K A V I L Á G K Ö R Ü L
Iskolánkban nem csak az osztálykirándulások során vehetsz részt izgalmas utazásokon.
Minden évben több külföldi utat szerveznek tanáraink, melyek során az adott város, illetve ország nevezetességeit, hagyományait ismerheted meg. Vódli Zsolt Tanár Úr vezetésével az elmúlt 3 évben eljutottunk már Krakkóba,
Auschwitzbe, Zágrábba, Bécsbe illetve Berlinbe is. Ezeken kívül
hosszabb utazásokat is tehettünk: az utóbbi időben voltak fáys
diákok Londonban és Skóciában is.
A tanulmányi utak történelmi eseményekre és magyar vonatkozású helyszínekre koncentrálnak, de ezek mellett az adott
város nevezetességeit és eldugott kincseit is megismerhetjük.
Esténként pedig változatos a program: voltunk már koncerten
Zágrábban, karácsonyi vásároztunk Bécsben, sétáltunk Krakkó
és Berlin hangulatos belvárosában is. Az együtt töltött idő alatt új ismerősökre tettünk szert, máig tartó barátságok
illetve szerelmek kötődtek, és szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy soha nem fogjuk elfelejteni a sok szép
élményt, amelyet együtt éltünk át.
Aki eddig lemaradt ezekről az utakról: ne csüggedjen! Elindult az új tanév, és ezzel együtt a külföldi utazások szervezése is! Minden jel szerint az idén is sok színes programon vehetünk majd részt. Figyeljétek az utazásokra figyelmet
felhívó plakátokat!
Csóka Orsolya

BÉCSI KIRÁNDULÁS
A 9.K osztályosok hagyományos bécsi kirándulására szeptember 14-én került sor.
A nyelvi osztályosok 9.K-s bécsi projektjében idén sem kellett csalódni. Hajnal Eszter Tanárnő szervezésében,
valamint Takács-Kenessey Tamara Tanárnő és osztályfőnökünk, Végh
Boglárka Tanárnő kíséretében egy pénteki napon indultunk útnak.
Bár az indulás nem volt zökkenőmentes (20 perc késéssel történt), a
vonaton már jól éreztük magunkat. Bécsbe megérkezve önálló feladatokat kaptunk, amelyek keretében egy térképpel a kezünkben kellett fellelnünk az osztrák főváros nevezetességeit, látványosságait, többek között
a Parlamentet, a Hofburgot vagy Mozart emlékművét. Természetesen
nem egyedül, hanem 3-4 fős csoportokban dolgoztunk. Nyelvtudásunkat
is muszáj volt alkalmaznunk, hiszen idegen emberektől kellett érdeklődnünk az adott nevezetességgel kapcsolatban.
Rengeteg új dolgot láttunk, és úgy gondolom, hogy sok tapasztalatot gyűjtöttünk az emberekkel kapcsolatban is.
Horváth Nóra
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P RO J E K T H É T A 9.A-BA N
A Soproni SZC minden tagintézményében részt vesz egy kilencedikes osztály egy tanulást támogató projektben. A Fáyban ez a 9.A osztály.
A 9.A-ban az első hét rendhagyó módon zajlott. Nem voltak
óráink, ezek helyett érdekes programokon vehettünk részt.
Az első nap még ugyanúgy telt el, mint a többi osztálynak:
tankönyvosztás, tanévnyitó ünnepély és egy osztályfőnöki óra
volt a program, amelyen a legfontosabb tudnivalók hangzottak
el. Kedden egy közös reggelivel indítottuk a napot, beszélgettünk, majd megismerkedtük osztályfőnökünkkel, Takács Éva
Tanárnővel, és egymással is. Mindezt játékos formában tettük.
Szerdán sportnap volt, mindenféle sportágat kipróbálhattunk.
Volt röpi, kosár, kötélhúzás, csapatversenyek, majd pedig vetélkedővel, sporttotóval zártuk a napot. Csütörtökön folytattuk
az ismerkedést további játékokkal. Pénteken közös főzés volt
a program. Készítettünk sajtos-sonkás tésztát, sós és édes
gofrit, zöldségsalátát, amerikai palacsintát gyümölcsraguval,
sült csirkemellet sonkával, tükörtojással és rizzsel. Olyan sokféle étel készült, hogy még a tanárainkat is megkínáltuk.
Szerintem nagyon jó volt a projekthét. Összeszoktunk az osztálytársaimmal, és sokkal jobban megismertük egymást, mintha már az első naptól kezdve tanulnunk kellett volna.
Payrits Márton

VÁROSISMERETI VETÉLKEDŐ

Ahogy azt a fáysok már megszokhatták, iskolánk legfiatalabb diákjai szeptember első felében egy játékos
vetélkedő keretében megismerkednek Sopron történelmével, kultúrájával.
A tanév elején, szeptember 13-án nekünk is lehetőségünk volt részt venni a városismereti vetélkedőn. A feladatlapot, amit meg kellett oldanunk, Hrubyné Pál Tímea Tanárnő állította össze. A kiadott lapon kb. 20 megoldandó feladat
szerepelt.
Először a közeli Erzsébet kertbe mentünk. Ott meg kellett keresnünk a legöregebb fát, amely előtt minden osztály
készített egy csoportképet. Onnét a Deák térre vonultunk. A Deák téri iskola előtt Kölcsey Ferenc szobra mellett szintén fotóztunk. A következő állomás a Várkerületen lévő Cézár Pince volt, a szokásos osztályfotó itt is elkészült. Innét
tovább haladtunk a Szentháromság szoborhoz. A szobor mellett lévő információkat be kellett írnunk egy táblázatba a
feladatlapon. A következő úticél a Benedek Elek Pedagógia Kar volt. Itt készültek az utolsó képek. Ezután az iskola
felé indultunk, és végül be is értünk.
Szerintem azoknak az osztály-, ill. évfolyamtársainknak, akik nem soproniak, nagyon jó volt ez a kis kirándulás, sőt,
nekem mint soproninak is tetszett. Nemcsak azért, mert egy kicsit még jobban megismertem a várost, amelyben élek,
hanem mert úgy vélem, az osztályunk is jobban összekovácsolódott.
A vetélkedőt a 9.Kny osztály nyerte, a második helyen holtversenyben végzett a 9.A és a 9.B osztály.
Horváth Ervin
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C L A S S C R A F T – TA N U L Á S J Á T É K O S A N
Új, hatékony módszer a nyelvtanításban/nyelvtanulásban. Kipróbáltuk. Működik.
Takács-Kenessey Tamara angol szakos tanárnő idén beújított egy internetes alkalmazással, amelyben egy másik,
játékosabb oldalát mutatta meg a tanulásnak.

Amerikában egyre inkább terjed a szociális-érzelmi tanulás módszere. Ebben nagyobb hangsúlyt kap a jutalmazás,
mint a hiányok, hibák büntetése. A Classcraft ilyen játék. Csapatokban segíthetjük egymást a végső cél eléréséhez,
a mérhetetlen tudás megtalálásához. Közben persze saját magunkat is tudjuk fejleszteni. A játékban megszerzett
pontokat képességek fejlesztésére, különböző páncélok és varázslények (bébisárkányok, griffek) vásárlására tudjuk
fordítani.
A játékban jellemformáló és a közösséget összekovácsoló feladatokat kapunk, mint például a hibáink elismerése
vagy társaink, tanáraink tisztelete. Ezekért is pontokat kaphatunk. Sőt, a szülők is csatlakozhatnak, hogy az otthoni
feladatok elvégzése után kapott pontokkal segíthessenek minket az előbbre jutásban. Hiszti, gorombaság, „nem vagy
velünk”-magatartás azonban pontlevonást eredményez. Ez a csapattársakat is érzékenyen érinti, hiszen ilyen esetben
ők is pontot veszítenek.
Osztályunkban mindenki érdeklődve állt a játék elé, és most izgatottan várjuk a folytatást…
Horváth Nóra

F Á YS S I K E R A M E Z E I F U T Ó V E R S E N Y E N
Szeptember 24-én rendezték meg
Sopronban a mezei futóversenyt.
A tanév beköszöntével elindulnak a
különböző sportversenyek, amelyeken a
fáysok mindig képviselik az iskolát.
Iskolánkból szeptember utolsó hétfőjén Németh Norbert Tanár Úr vezetésével 45 diák vett részt a mezei futóversenyen. A város más középiskoláiból is
több százan érkeztek, így meglehetősen
erős volt a mezőny. Éppen ezért nagy
öröm, hogy a második helyezett a fáys Vörös Péter lett a 9.K-ból.
Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!
a szerkesztők

A J Á N L J U K...
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K Ö N Y V M O LYO K N A K A J Á N L J U K
Azoknak, akik szeretnek olvasni, három – különböző témájú – könyvet (illetve sorozatot) ajánlok. Az első egy kön�nyed „limonádé”, a második izgalmas krimi, a harmadik egy komolyabb történet.
Tavi Kata: Sulijegyzetek (sorozat)
Lilla imád táncolni, ezért alig várja az új gimit a tánccsoporttal. Emellett új embereket ismer meg, közöttük a kosaras
Krisztiánt, aki úgy fest, mint egy rockisten. Tényleg a tehetség számít a csapatokban? Mi történik a lányoknál és a
fiúknál? Marják egymást és ugrálnak a barátság és a szerelem között…
Szerethető sorozat sok humorral.
Janet Evanovich: Fox és O’Hare-sorozat
Kate O’Hare a világ leghírhedtebb bűnözőit hajszolja. Bár Kate az elmúlt öt évben komoly hírnevet szerzett, őt csak egy név érdekli: Nicolas
Fox. A veszélyesen elbűvölő Nicolas született szélhámos. Kate minden
lépését figyeli és Nick számára nincs ennél izgalmasabb…
A New York Times bestsellerlistás sikerkönyve A nagy zsákmány, a
sorozat első része.
Tillie Cole: Ezer csók
Amikor a tizenhét éves Rune visszatér szülőhazájából, Norvégiából az álmos kisvárosba, ahol gyerekkorában ös�szebarátkozott Poppy Litchfielddel, a fiút egyetlen gondolat gyötri: a lány, aki lelki társa, aki megígérte, megvárja, amíg
ő visszatér, vajon miért szakított vele?
Rune szíve két éve összetört, amikor Poppy megnémult. Mire Rune megtudja, mi az igazság, rájön, hogy a legnagyobb szívfájdalom csak ezután éri majd…
Szívszorító történet.
Olaj Vivien Virág

FILMAJÁNLÓ
A tanév elején két könnyed, szórakoztató filmet ajánlunk Nektek.
Johnny English újra lecsap
2018-ban az ikonikus komikus, Rowan Atkinson visszatér a véletlenül szupermenő titkos ügynök, Johnny English
szerepében. Egy kibertámadás leleplezi az összes aktív angol beépített ügynököt, és az akció kiagyalója további
pusztítással fenyegeti a világot. A titkosszolgálat most csak egy emberben bízhat – Johnny Englishben. A jelenleg
leszerelt, és egy kis előkészítő iskolában tanító Englisht újra szolgálatba hívják, hogy találja meg a ravasz hackert, és
ugorjon fejest az akcióba. Ám ahhoz, hogy a küldetés sikerrel járjon,
hősünknek minden képességét latba kell vetnie – és nincs neki túl sok
–, mivel itt a múlt analóg módszereinek kell szembeszállniuk a jövő
digitális technológiájával…
Pécsi Dávid
Túl szexi lány
Renee Bennett jól tudja, milyen átlagosnak lenni egy olyan világban, amelyet a génlottó nyertesei uralnak. Miután egy balesetben
beveri a fejét, arra ébred, hogy valóságos bombázó lett belőle, és bár
rajta kívül senki sem látja a különbséget, hatalmas magabiztossággal kezdi élni az életét. Újonnan szerzett önbizalmának köszönhetően egyre sikeresebb lesz nemcsak a munkájában, hanem a magánéletében is.
Véleményem: HATALMAS EGY FILM!
Fülep Kata

DIÁKMŰVEK
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HORVÁTH NOÉMI REBEKA: VÁLASZD A LEGJOBBAT!
Ha az iskolámat újra választhatnám, ismét a Fáyt választanám,
Mert itt egy kicsivel minden több az átlagnál.
Az osztályom több mint egy szimpla osztály,
Nem csak egy rakat tanuló, kiket négy fal összezár.
A tanáraim többek, mint puszta tanárok,
Hisz, ők kellenek ahhoz, hogy elérhetők legyenek az álmok.
Büszke vagyok arra, hogy Fáys vagyok,
Arra, hogy Sopron legjobb szakgimnáziumában tanulhatok.
És biza velem is megesik néha, hogy kétszer kettő megvan öt,
S, hogy nem teljesen 90° a derékszög.
De adj nekem egy számológépet, meg egy tollat,
S én legyőzöm vele a sárkányokat.
Faktúratervek

Tóth Máté 9.A
Pintér Bettina 11.B

Halloween

Polonyi Henriett 11.B
Laki Gerda 11.B

KIS SZÍNES
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F Á YS O K M O N D T Á K …
Kádárné Rácz Andrea Tanárnő
Várj, mert nem hallom!
(diáklány keresztbe tett lábakkal ül a széken): Te guminő vagy?
Egresits Sándor Tanár Úr
Hány kerekem van?
Cserélj szemet!
A mínusz kutya abszolút értéke a kutya.
Somogyi Rita Tanárnő
3 gyerek, 2 gyerek meg 1 gyerek az nem ugyanannyi!
Diákok
Ezt még soha nem hallottam így leírva!
Tanár: Mikor és hol halt meg Szulejmán?
Diák: Szerda este az RTL-en.
(Tanári hang egy másik teremből): M, J, A, K…
Diáklány: Hol gyakorolják az ábécét?
Diák: Gépírásóra van.
Diáklány: Jaaaaaaaa!
Tanár: Miért Világosnál tették le a fegyvert a magyarok a szabadságharc végén?
Diák: Mert ott világos volt.
Tanár: Ebben a háborúban már nők is részt vettek, például repülőt vezettek…
Diák: Akkor ők igazi bombázók.
Diák: Lesznek kőzetek meg ilyenek?
Tanár: Igen, miért kérdezed?
Diák: Mert azokat nem szeretem…
(„Hét bumm”-játék, a diákok körben ülnek, és mondják sorban a számokat, a „7” helyett „bumm”-ot kell mondani. De
hétig nehezen jutottunk el…)
1. diák: Egy.
2. diák: Kettő.
3. diák: Három.
4. diák (kis gondolkodás után): Öt!
(Karinthy Frigyes A rossz tanuló felel című műve elemzésekor)
Tanár: Hogyan viselkedik, mit csinál a tanár, ami nekünk nem szimpatikus?
Diák: Létezik.

