A „hit virágai” vetélkedő 2. forduló

1.Gyűjtsetek olyan címeket és szerzőket (vers, regény, novella, film) akiknek a művei hithősöket,
szenteket, bibliai szereplőket mutatnak be! (öt ilyen adatot várunk)
5 pont

2.Válasszatok a fentiek közül egyet és mutassátok be 8-10 mondatban miért tetszett ez a mű,
alkotás!
5 pont

3. „Mostan kinyílt egy szép rózsavirág, Akit régen várt az egész világ” kezdetű népi énekben
megtalálsz sok a virág fejlődési állapotát megjelenítő fogalmat.
Sorold fel melyek ezek, és mit jelenítenek meg?

5 pont

4. Keress minél több adventi éneket, amiben megemlítésre kerül a „virág”; vagy azzal
összefüggésbe hozható!
Miben utalnak ezek a szimbólumok az Úr Jézus Krisztusra?

6 pont

5. Olvassátok el az evangéliumok beszámolóit a karácsonyi eseményekről! (Lsd.
Máté 2, 1-12. illetve Lukács 2, 1-20.) Írjatok egy fogalmazást, melyben
összehasonlítjátok a napkeleti bölcsek és a pásztorok karácsonyát! Ez a munka
lehet elemzés vagy élménybeszámoló valamelyik általatok választott szereplő
szemszögéből.

6 pont

6. Készítsetek villáminterjút Vízkereszt témájáról egy lelkésszel vagy pappal! (Az
ünnep üzenete, személyes érintettség, szokások.)

6 pont

7.A hitből fakadó és hitet építő művészet egyik legszebb példája a katedrálisok ékessége:
a rózsaablak.
Készítsetek egy kreatív összeállítást (tabló, lapbook, stb.), ami egy kiállító térben röviden
bemutatja az eredetét, építészeti funkcióját, szimbolikus tartalmait, egyéb érdekességeit.
5 pont

8. Készítsetek 33x33 centiméteres fekete fotókartonra, 30 centiméter átmérőjű,
átvilágítható rózsaablakot tetszőlegesen választo1 technikával (színes papírok, fóliák,
üvegfesték stb.).
5 pont

9. A középkorban számos lovagrend alakult a XII. századtól kezdve. Nevezd meg őket!
Milyen feladatokat tartottak fontosnak! Mi lett a sorsuk az évszázadok során? 10 pont

10. A középkor alatt rengeteg kalandvágyó ember nyomozott ereklyék után, többnyire
sikertelenül. (pl: frigyláda, Krisztus lándzsa, szent Grál )

Legyél te is ereklyevadász!
Készítsetek egy mini ereklyét (tetszőleges anyag méret) Készítsetek egy térképet, vagy
útmutatót egy általatok kitalált ereklye megtalálásához. A terület az iskolánk területe
legyen. (legyetek kreatívak) Az utolsó fordulóban egy másik csapat feladata lesz
megtalálni az ereklyéteket! (majd akkor rejtitek el)
5 pont

