Biblická olympiáda – celoslovenské kolo
Správa
V dňoch 18. až 20. 5. 2010 sa v Košiciach uskutočnilo celoslovenské kolo Biblickej olympiády (BO). Bol to jej deviaty ročník od zaregistrovania organizačného poriadku BO. Organizačne toto kolo zabezpečovalo Katolícke pedagogické a katechetické centrum v Spišskej Novej Vsi
(A. Kopecká, J. Hurajtová) v spolupráci s diecéznym katechetickým úradom Košickej arcidiecézy (J. Ondovčák, A. Moňoková) v zmysle organizačného poriadku BO. Celoslovenského kola sa zúčastnili víťazi diecéznych kôl zo všetkých diecéz na Slovensku. Súťažiacich sprevádzali ich
učitelia náboženstva alebo kňazi.
18.5. a 19. 5. popoludní pred súťažou mali účastníci poznávací program zameraný na prehliadku kňazského seminára Karola Boromejského,
Východoslovenské múzeum – expozícia vývoja školstva od čias Veľkej Moravy do r. 1989, Miklušovu (katovu) väznicu. a katedrálneho chrámu,
Dómu sv. Alžbety). Prvý deň pri sv. omši, ktorú mal Mons. Bernard Bober, košický pomocný biskup, povzbudil súťažiacich, aby nezostali len
pri vedomostiach, ale posolstvo sv. Písma aby prenášali do každodenného života. Druhý deň mal sv. omšu .Mons. Stanislav Stolárik, pomocný
košický biskup stručne rozobral jednotlivé knihy, Knihu sudcov, Knihu proroka Daniela, List Filemónovi a Jakubov list.
Večer pred súťažou sa žiaci spoločne podelili o skúsenosti a zážitky z prípravy na BO o to, čo sa im páčilo i o tom čo sa im nepáčilo, respektíve bolo to pre nich veľmi ťažké. Niektorí žiaci sa pripravovali individuálne, niektorí spoločne a niektorí sa pravidelne stretávali. Je potešujúce,
že niektorí účastníci sa snažili uvedomiť si aj odkaz biblických kníh do ich života (biblický krúžok, stretnutie s katechétkou...). Súťaž prebiehala
v príjemnej atmosfére, v ktorej bolo cítiť, že už stretnutie so Sv. písmom každého obohatilo. Primeraný časový harmonogram a jeho dodržiavanie
prispelo k dobrému priebehu súťaže (najme na konci nemuseli utekať na spoje). Okrem zapálenia sa pre súťaž sa darí vytvárať aj spoločenstvo
z viery žijúcich ľudí.
Otázky diecézneho aj celoslovenského kola pripravila odborná komisia BO, v ktorej má zástupcu každá diecéza. Skoro každá diecéza sa podieľala na tvorbe otázok. Žiaci boli pomerne dobre pripravení na to, aká forma otázok ich čaká, hoci niektorí boli z niektorých otázok prekvapení. I tohto roku sa nezabudlo na duchovný rozmer BO, najmä na posolstvo biblického textu a prežívanie sv. Písma. Žiaci preukázali, že, okrem
vedomostí sa u nich prejavuje aj určitá formácia. Otázky boli zamerané tak, aby viac ovplyvnili žiakov v ich myslení a konaní. Rôzne formy úloh
boli zaradené do nasledujúcich blokov.
Celkovo bolo šesť úloh v každej kategórii.
1. Logický rebrík (Spišská diecéza) spočíval vo vytvorení logických viet začínajúcich slovom dole (ktoré je dané; pre ZŠ).
2. Práca s obrazom (Spišská diecéza), v ktorej priraďovali k obrazom biblických udalostí symboly a vysvetlili čo symbol vysvetľuje pre uvedenú
biblickú udalosť.
3. Písanie povzbudzujúceho listu rečou súčasnej doby v duchu Pavlovho listu Filemónovi (pre SŠ) na tri témy: mladý človek – utekajúci „otrok“
pred 1. násilím vo vlastnej rodine, 2. pred honbou za ziskom vo vlastnej rodine, 3. pred odcudzením sa vo vlastnej rodine (Spišská diecéza).
štyria si vybrali prvú tému, dvaja druhú a štyria tretiu. U niektorých bolo vidieť, že si zamieňajú násilie s odcudzením
4. Posolstvo biblického textu (Banskobystrická diecéza) sledovalo schopnosť pracovať s Písmom a hľadať súvislosti. Po prečítaní textu
a spoločnej úvahe žiaci mali napísať odpovede na dané otázky.

5. Scénka, pri ktorej sa hodnotila obsahová výstižnosť témy, dramatizácia – umelecký prejav, kostýmy (ZŠ) aktualizácia (SŠ), odkaz posolstva
ako pochopenie posolstva (ZŠ) a odkaz posolstva a jeho odovzdanie v aktuálnom prenesení a čase (SŠ) (KPKC v spolupráci s ostatnými
DKÚ).
6. Okruhy z kníh Svätého písma formou testu (s 20 otázkami) zamerané na obsah knihy Sudcov, proroka Daniela, listu Filemónovi a Jakubovho
listu (Bratislavská arcidiecéza).
7. Audiostop, pri ktorom si vypočuli žiaci dve ukážky a porovnali ich s biblickým textom a určili rozdiely (pre ZŚ). V ukážke dochádza
k výpadku slov a úlohou žiakov je formou doplňovačky mali určiť vypadnuté slová z danej nahrávky (SŠ) (KPKC).
Inzeráty boli v tomto roku na diecéznom kole (Košická eparchia).
Odpovede posudzovala päťčlenná porota, ktorej predsedom bol Doc. BiblLic. František Trstenský prednášajúci na Teologickom inštitúte
v Spišskej Kapitule Teologickej fakulty KU v Košiciach, ThDr. Štefan Novotný, PhD. (ZŠ) prednášajúci na Teologickej fakulte KU
v Košiciach, ThDr. Juraj Feník, PhD. prednášajúci na teologickej fakulte KU, Mgr. Tatiana Cmoriaková, metodička DKÚ z Košickej eparchie,
Mgr. Daniela Balážová, metodička DKÚ z Nitrianskej diecézy, PhDr. Beáta Slamová, učiteľka slovenčiny a náboženstva z Banskobystrickej
diecézy. Súťaž moderoval ako obyčajne dp. A. Šottník, dekan zo Šale, z Trnavskej arcidiecézy.
Zastúpenie jednotlivých diecéz pri priebehu celoslovenského kola (porota, moderovanie, biblisti a pri tvorbe otázok) sa nám darí dodržiavať
v rámci daných možností. Súťažiaci preukázali veľké vedomosti, možno na nich vidieť, že sa snažia aj o skúsenosti i životné postoje vyplývajúce
z textov Sv. písma. Na otázky reagovali pohotovo, primerane a boli tvoriví.
V prvej kategórii na prvom mieste sa umiestnila ZŠ sv. Vojtecha vo Vrábloch z Nitrianskej diecézy (38,5 + 1 bod, víťaz rozstrelu), na druhom mieste skončila ZŠ Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom zo Žilinskej diecézy (38,5). Na treťom mieste sa umiestnila ZŠ Angely Merici
v Trnave z Trnavskej arcidiecézy (38). Na ďalších miestach skončili družstvá v tomto poradí: 4. ZŠ Hruštín zo Spišskej diecézy (36); 5. CZŠ sv.
Gorazda, Prešov z Košickej arcidiecézy (34,5); 6. ZŠ Okružná 17, Michalovce z Košickej eparchie (33,5); 7. ZŚ Matky Alexie, Bratislava
z Bratislavskej arcidiecézy(32,5); 8. ZŠ M. Kolibiara Detvianska Huta, Hriňová z Banskobystrickej diecézy (29,5) a CZŠ Lučenec z Rožňavskej
diecézy (29,5). Ceny odovzdal košický eparcha Milan Chautur CSsR a predseda poroty F. Trstenský.
V druhej kategórii zvíťazilo Gymnázium Pierra de Couberina v Piešťanoch z Trnavskej arcidiecézy (39,5 boda), na druhom mieste sa umiestnilo Gymnázium F. Švantnera v Novej Bani z Banskobystrickej diecézy (36,5) a na treťom mieste skončilo Gymnázium A. Bernoláka v Námestove zo Spišskej diecézy (36,0 + 1) . Na ďalších miestach skončili družstvá v tomto poradí: 4. Gymnázium M. R. Štefánika v Nových Zámkoch
z Nitrianskej diecézy (36,0); 5. Gymnázium Matky Alexie v Bratislave z Bratislavskej arcidiecézy (35,5); 6 Gymnázium bl. P. P. Gojdiča v Prešove z Prešovskej archieparchie (34,0), 6. Cirkevné Gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove z Košickej eparchie (34,0); 7. Obchodná akadémia v Považskej Bystrici zo Žilinskej diecézy (33,0); 7. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Humennom z Košickej arcidiecézy (33,0); 8. B. S.
Timravy v Lučenci z Rožňavskej diecézy (28,0). Ceny odovzdal košický eparcha Milan Chautur CSsR a predseda poroty F. Trstenský.
V priestoroch súťaže boli vystavené aj víťazné obrazy súťaže Biblia očami detí a mládeže (prvé tri ceny v deviatich kategóriách zo 112 víťazných obrazov z jednotlivých diecéz), ktoré budú slávnostne vyhodnotené 17. 6. 2010 v Spišskej Kapituli. Možno pozorovať kvalitatívny
vzrast výtvarného spracovania biblických námetov, je vidieť aj abstraktnejšie spracovanie, čo dáva možnosť hlbšie spracovať Biblickú tematiku.
Ak chcete vedieť viac o Biblickej olympiáde, dozviete sa to na webovej stránke Katolíckeho pedagogického a katechetického centra.

