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Soli Deo Gloria

8. oldal

2015. Május 24.

Idei tanévben alsós gyermekeink
programját Baráth Lívia, Vanyurné
Ferk Ildikó és Fekecs Istvánné tanítónõk-hitoktatók állították össze. A
legkisebbek – részben az iskolában,
részben a zselickisfaludi erdei iskolában – Jónás próféta történetét ismerték meg és dolgozták fel változatos, játékos formában. Közös áhítatukat követõen, rajzfilmen nézték
meg a bibliai történetet. Majd minden osztály csoportokra osztva végezte el a különbözõ feladatokat. Választottak maguk közül „írnokot”,
akinek az írásbeli feladatok elkésztése volta a feladata. Valaki más a
„postás” volt, mert a feladatokat
hozta-vitte a szervezõk és a gyerekek között. De „kikiáltóra” is szükségük volt, aki az elkészült feladatokat felolvasta. Készítettek illusztrációkat, ninivei embereket kerestek a
sportpályán, imádságot, fogalmazást írtak. Majd a nap során készült
produkciókat a közös zárás alkalmával egymásnak is bemutatták.
Így együtt gyönyörködhettek a csoportok kedvenc énekében, az ügyes
fogalmazásokban. De versenyfeladatok eredményhirdetésére is ekkor került sor. A kicsik egész napi
lelkesedését látva a szervezõk, valamennyi résztvevõ munkáját hittan
5-sel is jutalmazták.
A felsõ- és gimnáziumi tagozat
„Teremtés-napját” tartott. A felsõsök
programját Kocsi Zsuzsanna hitoktató állította össze. A nap elsõ felében nyolc különbözõ helyszínen,
változatos feladatok, szituációk körében, játékos formában tapasztalhatták meg a Teremtés által kapott
ajándékok sokaságát és fontosságát.
Így például a fény-árnyék szerepén
keresztül árnyjátékot játszottak.
Víz-kvíz segítségével a vizek fontosságát érthették meg. Az iskola területérõl minél több növény fényképét
gyûjtötték össze, hasonló korú, de
más tájakon élõ gyermekek „beszé-
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Fotók: Teveliné Matejdesz Anikó

Több éve hagyomány már iskolánkban, hogy Áldozócsütörtök ünnepén diák Csendesnapot tartunk.
Ilyenkor az ünnepi istentiszteletet
megelõzõ, majd az azt követõ idõkben különbözõ „hittanos” programokat szervezünk diákjainknak.
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Csendesnap a Lorántffyban

A boldogság érzését virágokkal mutatták be

Az interaktív táblán Jónás történetét nézik

A halált jelképezték az összetört cserepek

Az emberi érésekbõl kiállítást készítettek

des” élõhelyére látogattak el virtuális formában. Állatos közösségi játékot játszottak, „családi” élõképeket
alkottak, csillagkötéltáncot jártak,
vagy éppen a Nyugalom-szigetén pihentek meg. Valamennyi helyszínen 1-1 bibliai ige értelmezésével is
foglakoztak.
Majd a „Semmibõl-Valamit” teremtés alkalmával értéktelen tárgyakból különleges dolgokat készítettek kreatív foglakozás keretében.
A mûalkotások leleményesek, viccesek és igen változatosak voltak. Készült BMX-pálya makett, elektronikus váza, Szörnyecske, Robot, Madárijesztõ és Naprendszer modell is.
Együttlétük zárásaként valamennyi
osztály – az elõzetesen kisorsolt feladatának megfelelõen – a Teremtés
1-1 mozzanatát jelenítette meg.
Láthattunk fény-táncot, „felfedezhettük” a szárazföldeket, hangutánzó mozgások ügyes sorozatával az
esõ érkezését és csendesedését élhettük á. A vidám strandolókkal
együtt lubickolhattunk a vízben. A
szemünk láttára nõttek csodaszép
virágok és lombos fák. Majd az „Alkotó” legújabb divatkollekcióját sorakoztatta fel az égitestek segítségével. Ezután vidám állatok sokasága

népesítette be a helyszínt, majd
Ádám oldalbordájából szó szerint
„megfaragták” Évát is. Végül a vicces szerzetesek azt is megmutatták,
mi az igazi nyugalom.
Gimnáziumi tagozatunk diákjainak programját ifj. Bellai Zoltán
segédlelkész és dr. Farkasné Papp
Ágnes és Nógrádiné Pócs Lujza tanárok állították össze. Õk a nap során 7-8 fõ vegyes korosztályú csoportokban kreatív módon élhették
meg a Teremtés-Alkotás csodáját.
Különbözõ struktúrájú anyagokból
(cserép, üveg, fonal, építési hulladék,
növényi részek, gyurma, újságpapír)
készítettek 1-1 emberi érzést kifejezõ
mûalkotást. Így jelent meg csodaszép
dolgaikban az élet, a félénkség, a
büszkeség, a boldogság, a beteljesedés és a nyomorúság érzése.
Bízunk benne, hogy Csendesnapunkat követõen gyermekeink ismeretben, hitben gazdagodva, a közösség, az együttlét örömét megélve, egy kicsit az iskolai tanítás légkörétõl elszakadva emlékeznek, mesélnek szeretteiknek, barátaiknak a
nap eseményeirõl.
S tudnak egyszerre rácsodálkozni
és hálát adni Istenünknek a TeremK. ZS.
tés csodájáért.

