Megoldások a Kulcsot kaptunk a monostorhoz!
családi felfedező füzethez 2018.

4. oldal: Imádkozzál és dolgozzál…
5. oldal: középiskolai oktatás
lelkipásztori szolgálat
gyógynövénytermesztés
szőlőtermesztés
betegek, idősek gondozása
levendulatermesztés/levendulaolaj-lepárlás
keresztelés, esketés

valamint:

7. oldal:
a személyek a kép felső sorában sorrendben: C A és B D
PREDICATE
DOCETE
11. század: 1, 3, 5, 7, 8
19. század: 2, 4, 6, 9

8. oldal:

páva
szókapcsolatok, nyelvi fordulatok:
ravasz mint a róka
Hazug embert hamarabb utolérni, mint a sánta kutyát.
gyáva, mint a nyúl
makacs, mint az öszvér
fürge, mint a nyúl
irigy kutya
farkaséhes
büdös görény
szemtelen légy
tolvaj szarka
lassú csiga
tyúkeszű
bivalyerős
bátor, mint az oroszlán
hallgat, mint a csuka
szorgalmas, mint a hangya

9. oldal: (Tours-i) Szent Márton
Legendája:
Amikor Szent Márton még római katonaként egy hideg téli estén találkozott egy koldussal,
megsajnálta, kettévágta katonai köpenyét és ráterítette a koldusra. Majd éjjel álmában
megjelent neki Krisztus a kettévágott köpenyben. Elmondta, hogy Márton valójában neki
segített, amikor a koldusnak segített.

10. oldal:
1+2+3=6
3+5=8
3-2=1
8:2=4
valamint:
bal oldali üvegablak: Vajk megkeresztelése
szemben lévő üvegablak: a korona felajánlása Szűz Máriának
A térdeplő alak mindkét esetben István király. Oldalt még Vajkként látjuk, fiatalon…
Középen az idős István király, halála előtti napokban: ősz hajú…
A keresztút állomásai:
1. Jézust Pilátus halálra ítéli. - 2. Jézus vállára veszi a keresztet. - 3. Jézus először esik el. - 4.
Jézus találkozik anyjával. - 5. Cirenei Simonnal vitetik a keresztet. - 6. Veronika kendőjét
nyújtja Jézusnak. - 7. Jézus másodszor esik el. - 8. Jézus szól a síró asszonyokhoz. - 9. Jézus
harmadszor esik el. - 10. Jézust megfosztják ruháitól. - 11. Jézust keresztre feszítik. - 12. Jézus
meghal a kereszten. - 13. Jézust leveszik a keresztről. - 14. Jézust sírba teszik.

11. oldal:
A templom keletel, vagyis keleti irányba tájolták. A keleti falon helyezték el a kör alakű
ablakot, hogy azon keresztül a felkelő nap bevilágítson a templomba.
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12. oldal:

13. oldal:
1 – D; 2 – A; 3 – G; 4 – C; 5 – F; 6 – H; 7 – B; 8 – E
14. oldal:
A tulajdonságok közül valamennyi jellemző Szent Mártonra, a kérdés arra irányul, hogy mi
az, ami legelőször eszünkbe jut róla – nyilván, amit legfontosabbnak tartunk.
glória
15. oldal:
Benedek és Szórád remeték
Madártoll, Tinta, Pergamen, Tükör, Arany, Ezüst, Festék, Ecset, Tintatartó, Írópult,
Mintapéldány
kakukktojás: tükör
16. oldal:
latin
Tihanyban
mogyoróbokor, körtefa

