
    

 

 

KAPCSOLAT 

INFORMÁCIÓ 

Vargáné Forgács Anna 
igazgató 

3359 Tenk, II. Rákóczi F. út 2. 

szentimre.tenk@gmail.com 

36/470-036 

VERSENY MEGHIRDETŐJE: 

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TENK AZ 

EGRI FŐEGYHÁZMEGYE ÉS A KAPI TÁMOGATÁSÁVAL 

 

A VERSENY CÉLJA:  

 

 Katolikus élet, hit, erkölcs alapelemeinek gyakorlása, 

irodalmi műveken keresztüli példaadás 

 A tanulói kreativitás fejlesztése 

 Olvasás szeretetére való nevelés 

 Művészetek komplexitása-összefüggések, logikai 

kapcsolatok felismerése  

 Közösségek erősítése, építése  

  

„NE FÉLJ, CSAK HIGGY!” 
MOTTÓVAL INDÍTJUK A 2018/19-ES TANÉVBEN 

IS „SZENT IMRE VÁNDORKEHELY”  

KOMPLEX MŰVÉSZETI VERSENYÜNKET 

Lebonyolítása:  

 

A. 2 alkalmas levelezős forduló 

B. 1 intézményi helyszíni forduló, a döntő (6 legtöbb pontot elért csapatnak) 
 

 Időpontok:  

 2018.november 16-december 19.  

I.forduló 
 2019. február 10-április 12.                  

II. forduló 
 2019.május 17.         

DÖNTŐ 

A verseny felépítése: 
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1. forduló- vezérgondolat: SZERETET 
 

Témakör: Karácsony ünnepe. 

„ Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz” 
 

3 feladat: 

 

A. 1 elbeszélés  
(mindenkinek ugyanaz) melyet a jelentkező csapatoknak elküldünk, ehhez kapcsolódóan egy 

feladatlap. (15 pont) 

 

B. Versírás  

Téma: Családi karácsony 

Elvárások: min. 2 versszak, kézzel írott, illusztrációval  

 

Értékelési szempontok (vers):  

 formaiság 

 stilisztikai szempontok pl. szóhasználat, költői képek 

 nyelvtani szabályoknak való megfelelés 

 rím, ritmus       (20 pont)  

Értékelési szempontok (illusztráció):  

 színek-formák összhangja 

 vers mondanivalójának tükröződése 

       (max. 5 pont)  

 

C. Adventi naptárkészítés 

 

Értékelési szempontok: 

 kreativitás, ötletesség 

 dekorativitás 

 színek és formák összhangja (20 pont) 
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2. forduló- vezérgondolat: Bűnbánat 
Témakör: Húsvét ünnepe 

„Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” 
 

 

3 feladat: 

 

A. Videó készítés 

Egy húsvéti népszokás megelevenítése és rögzítése videóra. 

            (az elkészült videót CD-re vagy DVD-re írva. AVI,. Mpeg formátumban kell megküldenie minden 

csapatnak. A CD-re vagy DVD-re írja rá minden csapat az intézménye nevét.) 

 

Értékelési szempontok:  

 Ötletesség 

 kivitelezés (20 pont) 

 

 

B. ZENEI KVÍZ 

Igaz-Hamis, feleletválasztós, párosítós feladatok zenéről és zeneszerzőkről (15 pont)  

 

 

C. HÚSVÉTI TOJÁSKÉSZÍTÉS (szabadon választott technikával) 

 

Értékelési szempontok: 

 kreativitás, ötletesség 

 dekorativitás 

 színek és formák összhangja (20 pont) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 „NE FÉLJ, CSAK HIGGY!” 

 

 

    

    

4 

3. forduló- DÖNTŐ vezérgondolat: ÖRÖM és REMÉNY 
 

Témakör: Pünkösd ünnepe 

„Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben, hogy a 

Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben.” 
 

1. rész  

 

Azoknak a csapatoknak, akik bejutottak a helyszíni döntőbe, előzetes feladatot adunk, (2 

zeneművet küldünk, melynek felhasználásával egy családi ünnepet kell megjeleníteni) és 

komplex módon kell előadnia a döntőn. ( zene, szöveg, jelmez, maszk) A zsűri az előadásokat 

több szempontból fogja értékelni.  

 

 Az előadás hossza maximum 10 perc. 

 Technikai igényeket kérjük előre jelezni.  

 

2. rész  

 

Egyházi vonatkozású feladatok (részletek a 2. fordulót követően) 
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További információk: 

A verseny zsűrije:  

 A levelezős versenyen:  

 Harmónia Művészeti Iskola művészeti vezetője (magyar szakos) és rajz tanára 

 Szent Imre Katolikus Általános Iskola plébánosa és igazgatója 

 Hevesi Zeneiskola pedagógusa  

A döntő zsűrije:  

 Egri Főegyházmegye képviselője 

 Művészeti Iskola igazgatója 

 KaPI képviselője 

 Középiskolai magyartanár 

 POK képviselője 

 

A RÉSZVÉTEL: DÍJMENTES 

DÍJAZÁS: Oklevél, tárgyjutalom, valamint a nyertes csapatnak: VÁNDORKEHELY 

 

Jelentkezési határidő: 2018. október 15. 

4 fős csapatok jelentkezését várjuk: 3-4 osztályból 2 fő 5-6 osztályból 2 fő 

 

Verseny indítása: Szent Imre napok: 2018.november 9.  

(csak előzetes jelentkezés után küldjük a feladatokat) 

 

 

Levelezési cím ahová a verseny fordulóinak elkészített munkáit is várjuk:  

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola 3359 Tenk, II. Rákóczi Ferenc út 2. 

 


