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XVII. „Velünk az Isten!” Országos Bibliaismereti Verseny kiírása
Mottó:

„Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek, az
Úrnak a nevét.” (Zsoltárok 20:8)

A Kecskeméti Református Általános Iskola tizenhetedik alkalommal hirdeti meg bibliaismereti
versenyét. A rendezvény célja, hogy a gyermekek a felkészülés során átfogó bibliai ismereteket szerezzenek, s
ezzel további életük keresztyén vezérfonalára is rátalálhatnak.
Versenyezni 4 korcsoportban lehet. Iskolánként két különböző korcsoportból egy-egy csapat
indulhat. A csapatok 4-5 főből állhatnak.
A rendezvény két részből áll: verseny (írásbeli és szóbeli fordulóval) és színpadi előadás.
A verseny írásbeli fordulója a korábbi évek hagyományaihoz igazodik. A rendezvény első napján minden
korcsoportban egy időben kerül sor a feladatlapok megoldására. (Az I. korcsoport 60 percig; a II., III. és IV.
korcsoport 90 percig dolgozhat.) Kérjük, hogy a felkészüléshez új fordítású Bibliát használjanak!
A szóbeli fordulón a csapatok játékos feladatok során mérhetik össze tudásukat.
Reméljük, a csapatok készülnek dramatizált bibliai történetekkel is. Lehetőség szerint a verseny anyagát
képező történetek közül az induló iskoláktól egy színpadi előadást várunk. (Egy iskola 1 jelenettel
készüljön!) A darab szereplőit a versenyre benevezett csapatok tagjai alkothatják. Az előadás 5-7 perces
legyen, melyben egy bibliai igének és egy gyülekezeti éneknek is el kell hangozni! A bemutatott darabokat
szakmai zsűri értékeli; egyéni és különdíjakat ad ki. A színdarabokról felvételt is készítünk.
Bibliai igeszakaszok a felkészüléshez
I. korcsoport (1-2. osztály):
1. Sámuel királlyá keni Dávidot
2. Dávid Saul udvarába kerül
3. Dávid legyőzi Góliátot
4. Zsoltárok 20,1-10
II. korcsoport (3-4. osztály):
1. Jonatán és Dávid szövetsége
2. Saul Dávid életére tör
3. Jonatán megmenti Dávidot
4. Zsoltárok 20,1-10
III. korcsoport (5-6. osztály):
1. Izráel királyt kíván
2. Saul királlyá lesz
3. Saul legyőzi az ammóniakat
4. Sámuel búcsúbeszéde
5. Zsoltárok 20,1-10
IV. korcsoport (7-8. osztály):
1. Salamon trónralépése
2. Salamon bölcsessége
3. Templomszentelés
4. Salamon gazdagsága
5. Zsoltárok 20,1-10
A verseny időpontja: 2014. április 4-5.
A jelentkezés határideje: 2014. január 31.

1 Sámuel 16,1-13
1 Sámuel 16,14-23
1 Sámuel 17,26-51

1 Sámuel 18,1-16
1 Sámuel 19,1-10
1 Sámuel 20,1-42

1 Sámuel 8,1-22
1 Sámuel 9,1-10,1
1 Sámuel 11,1-15
1 Sámuel 12,1-25

1 Királyok 1,1-53
1 Királyok 3,1-28
1 Királyok 8,1-66
1 Királyok 10,1-29

Határidőn túli jelentkezést - szervezési okok miatt - nem tudunk elfogadni.
A jelentkezési lapokat pontosan kitöltve postai úton vagy e-mailben kérjük elküldeni!
Levelezési cím:

Kecskeméti Református Általános Iskola
6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

E-mail cím:

bibliaismeretiverseny.kecskemet@gmail.com

A jelentkezés elfogadásáról az iskoláknak 2014. február 14-ig küldünk e-mailben visszajelzést.

A versenykiírás és jelentkezési lap letölthető iskolánk honlapjáról:
www.krai.hu
Ebben a tanévben is lehetőséget biztosítunk arra, hogy a versenyzők ne csak az internátusban, hanem családoknál
is kaphassanak elhelyezést. Tanulóink szülei vállalták, hogy a vendégeket 1-2 fős csoportokban elszállásolják, vacsorát
illetve reggelit biztosítanak nekik. Ebben az esetben csak a két ebéd költsége terheli a versenyzőket.
Az elhelyezésre vonatkozó igényeket (internátus vagy család) a jelentkezés sorrendjében tudjuk teljesíteni.
Nevezési díj:
Szállás költsége (internátusi elhelyezés esetén):
Étkezési hozzájárulás: pénteki ebéd:
pénteki vacsora (internátusi elhelyezés esetén):
szombati reggeli (internátusi elhelyezés esetén):
szombati ebéd:
A program idején tízórait, uzsonnát biztosítunk.

2500 Ft/csapat
1200 Ft/fő
1000 Ft/fő
700 Ft/fő
500 Ft/fő
1000 Ft/fő

A költségekről kiállított számlát a verseny napján mindenki megkapja, amelyet a számlán feltüntetett időpontig kérünk
átutalással kiegyenlíteni. Kérjük, hogy előre ne utalják át az összeget, mert az esetleges változások korrigálása akkor
sokkal nehezebb!

Sikeres felkészülést kívánunk! Szeretettel várunk mindenkit Kecskeméten!
Kecskéméi, 2023. november 13.

