ÉÓS- A N(agy)menő
Amit a tanév során csináltunk
Az ÉÓS a budapesti Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye által évente meghirdetett
országos történelem verseny, amely az ókori görög- római korral foglalkozik. Az idén meghirdetett „A
(N)agymenő” című verseny Odüsszeusz utazásával foglalkozik. 5 fordulót kell teljesíteni, és az elért
eredmények összesítésével alakul ki a sorrend. Idén 99 csapat nevezett az ország minden tájáról, 2
korcsoportban: 5-7. és 8-10. évfolyamon. A mi korosztályunkban 57 csapat indult.
A Potyautasok nevet választottuk, hisz tulajdonképpen így követtük végig Odüsszeuszt kalandjai
során.
A csapat: 6A: Sőregi Eszter Csenge, Tóbiás Anna
6B: Majoros Vanessza, Svehla Kitti, Svehla Fruzsina, Hegedűs Dezső
7A: Fekete Zsófia
7B: Gergely Anita, Kanzler Kamilla, Bakos Viktória, Tuza Nóra
A verseny 4 fordulója 1-1 feladatlap megoldásából és 1-1 gyakorlati feladat elkészítéséből áll.
Idén pontok helyett hajókat, legénységet, tehenet, ládát és érméket gyűjtögettünk. Ezek egymásra
válthatók, így hát nem egyszerű a számítás.
Az 1. forduló feladatai révén megismerkedtünk az ókori ruházatokkal, és fel kellett öltöztetnünk
Odüsszeuszt a leírás alapján, ill. megterveztük a köpenyét tartó arany csatot. A köpenyét felhajtósra
csináltuk, alatta khitont viselt.
A 2. forduló gyakorlati feladata már érdekesebb, és nehezebb is volt. Egy tájleírás alapján
„szendvicsfóliát” kellett készítenünk, amely 5 képből állt, és a rétegeket egymásra helyezve egyre több
minden tűnt fel a képen. A tengerparti kép így elsőként fákkal, majd madarakkal gyarapodott, aztán
egy dús szőlőtőkével, végül pedig a barlang körül eredő 4 folyóval.
A 3. fordulóban gyurmáztunk, egy cipősdoboz- makettet alkottunk, vázlatosat, Odüsszeusz egy
kalandjáról. A sziréneket választottuk.
A 4. fordulóban néhány, az eposzból idézett sor alapján egy történetet alkottunk, Odüsszeusszal a
phaiákok szigetén történtekről, azonban ezt versbe kellett szedni. Némi plusz jutalomért elő lehetett
adni rapelve, vagy slam- ként. Egész jól megoldottuk.
Az 5. forduló a pályamű elkészítése, amely egy megszabott méretű dioráma, azaz makett. Mi egy
periszkóp-jellegű megoldást választottunk, amelybe 5 képet egymásra helyezve alakítottuk ki
Odüsszeusz kalandját Szkülla és Karübdisz szirtjénél.
Sokat dolgoztunk, rengeteget nevettünk, vidám szakköri óráink voltak. Immár nincs más dolgunk,
mint várni a végeredményre. Drukkoljatok nekünk!

