Državno natjecanje iz vjeronauka
Poreč, 18. – 20. travnja 2018.
.
Naša je škola od 18. -20. travnja ove godine, po prvi puta sudjelovala na državnom
natjecanju iz vjeronauka. Domaćin ove smotre bio je prelijepi istarski grad(ić) Poreč.
Učenici koji su branili boje naše škole, ali i cijele županije bili su: Lorena Dedaj 3.d, Siniša
Đipalo 3.d, Marija Jaković 3.a i Dario Šalamunec 3.d. Treba istaknuti kako je zbog bolesti
od natjecanja morala odustati Ivona Mandić iz 3.d razreda. Mentorica navedenih učenika
bila je profesorica vjeronauka Ana Savić.
Na svečanom otvaranju prvoga dana natjecanja, u kongresnoj dvorani
hotela Pical, okupilo se 40 ekipa iz osnovnih i srednjih škola iz čitave Hrvatske. Nakon
uvoda i prigodnih pozdrava, natjecanje je otvorio porečki i pulski biskup mons. Dražen
Kutleša. On je istaknuo kako je tema vjeronaučnog natjecanja Kršćani na putu dijaloga,
po naravi iznimno složena i zahtjevna, te da pored naglašene zahtjevnosti uključuje i
dimenziju komunikacije koja je uvijek dvosmjerni proces: slušati i biti saslušan. Jedino
ukoliko druge želimo čuti, tada i možemo očekivati susret koji je plod želje za izlaskom iz
vlastita egoizma i samodostatnosti. Naglasio je važnost dijaloga kao temelja komunikacije
te potrebu aktivnog slušanja i prihvaćanja druge osobe.
Nakon uvodnih pozdrava, započelo je predstavljanje natjecateljskih ekipa po
biskupijama, a bilo je isprepleteno prigodnim kulturno-umjetničkim programom. Njega su
priredili učenici lokalnih škola. U njihovim smo izvedbama mogli samo uživati, te osjetiti
ljepotu izričaja ovog plemenitog istarskog kraja.
Drugi natjecateljski dan započeo je pisanjem testa, a proveden je u Srednjoj školi
Mate Balote u Poreču. U vrijeme ispravljanja testova od strane povjerenstva, učenici i
njihovi mentori imali su priliku upoznati kulturno-povijesne znamenitosti grada Poreča pod
vodstvom dvojice kustosa. Nakon ručka i kratkog odmora, organiziran je drugi krug
natjecanja pod nazivom Moto 7/33. Po njegovu završetku, natjecatelji su se uputili u
Eufrazijanu, porečku katedralu iz 6. stoljeća u kojoj su svi zajedno proslavili svetu misu.
Trećeg dana natjecanja, nakon objave ljestvice privremenog poretka, postalo je
vidljivo kako nećemo ući u najuži krug favorita za prvo mjesto. No, uza sve nade koje smo
u tom smjeru polagali, ipak nismo ostali razočarani budući da nam je ovo natjecanje
otvorilo neke nove i dublje spoznaje o samoj naravi borbe za odličja. Naime, natjecanje iz
vjeronauka očituje svoju posebnost po kojoj nije najvažnije pobijediti, već produbljivati one
plemenite vrline druženja, prijateljstva, otvorenosti... To su one kvalitete koje su svakom
čovjeku itekako potrebne i koje mogu postati dio njegove svakodnevice ukoliko se takvim
poticajima želi i otvoriti.
Našoj ekipi od srca čestitamo i ponosimo se njihovim uspjehom!

Ana Savić

