Poutní dům Stojanov- Římskokatolická farnost Velehrad a obec Velehrad vyhlašují

“d fd STOJ“NOVI K N“ROZENINÁM
SOUTĚŽ PRO DĚTI
Soutěž je určena všem dětem velehradské farnosti a dětem mateřských a základních škol na Velehradě a v Tupesíchd

V letošním roce si připomínáme několik výročí “ntonína fyrila Stojanaž
který se výrazně zasloužil o tož že je Velehrad tak významným
poutním místemd Rádi bychom Vám tedy jeho život a dílo přiblížilid
Narození h 11d května 29(2 júeňov na Přerovsku,
Jmenování olomouckým arcibiskupem h 22d ledna 2é12
úiskupské svěcení h 8d dubna 2é12 jOlomouc,

Jak se do soutěže zapojit4
Stačí splnit jeden z následujících úkolůZ
( namalovat 4jakoukoliv technikou0 portrét A) C) Stojana
( namalovat obrázek- kde je zachyceno něco poutavého ze života A) C) Stojana
( vytvořit komiks- který vystihuje některou událost ze života A) C) Stojana
( napsat vlastními slovy příběh o životě A) C) Stojana ( co mne zaujalo- co bych o něm chtěl4a0 říct kamarádům
( natočit krátké video 4max) – minuty0- kterým ostatním mohu přiblížit život A) C) Stojana
Jak práce označit4
Na zadní stranu je třeba napsat
jméno- příjmení- adresu a třídu)

Kam můžete hotové práce odevzdávat4
Do poštovní schránky- která je umístěna ve dvoře
u vchodu do poutního domu Stojanovulice Salašská č) T– – je označena heslem „SOUTĚŽ“)

Kam poslat video4
Přes úschovnu nebo jiné úložiště na e(mailovou
adresu poutni)dum@stojanov)czi zde je třeba doplnit jméno- adresu a třídu)

Jaký je termín konání soutěže4
Zahájení je –D) dubna a práce je třeba
odevzdat nejpozději 2)d května 1-12d

Kde je možné se o “d fd Stojanovi něco dozvědět4
V centru obce jsou na různých budovách vyvěšeny informace o životě A) C) Stojana- na internetových stránkách
obce Velehrad a farnosti Velehrad- z dostupné literatury…
“ ještě malý kvíz…
Na vyvěšených plakátcích s příběhy ze Stojanova života jsou doplněny otázky)
Napište všechny odpovědi podle čísla- kterým je letáček označený) Seznam odpovědí s uvedením
vašeho celého jména přineste s sebou ––) května na Stojanov) Ve 6O)DD hod) proběhne slosování
a pokud budou všechny odpovědi správné- čeká vás pěkná odměna)

Jak bude probíhat vyhodnocení4
Prezentace a vyhodnocení všech prací proběhne dne 11d května 1-12 ve 25d-- hodin v poutním
domě Stojanovž kde bude zároveň „Den otevřených dveří“ s malou oslavou narozenin “d fd Stojanad
Každá práce bude odměněnaž prosíme všechny účastníky jnebo jejich zástupce,ž aby se dostavilid

