Chiara Luce Badano

Chiara Luce Badano
ÚLOHA č. 1: MATEMATIKA
Chiara veľmi matematiku neobľubovala. Dokonca v jeden školský
rok z nej aj prepadla. Nie z darebáctva, ale z nespravodlivosti. Ale
aj tak sa na pani učiteľku nesťažovala, nenadávala, všetko brala
z Božích rúk - aj dobré aj zlé.
Pomocou čísel, ktoré sa viazali so životom Chiary, vypočítaj:
a) Chiara sa narodila 29. októbra 1971. Jedenásť rokov po dieťatku veľmi túžili. Kedy
Chiarini rodičia uzavreli manželstvo?
b) V roku 1981 sa Chiara pripojila k dievčenskej skupine Focolare, ktoré založila počas
druhej svetovej vojny Chiara Lubichová. Malá Chiara bola nadšená z týchto dievčat,
ktoré boli iné ako ostatní, a v tomto období zatúžila „dať Boha na prvé miesto vo svojom
živote“. Koľko mala Chiara vtedy rokov?
c) Keď mala Chiara 17 rokov, začali jej problémy s ramenom. V ktorom roku to bolo?
d) Chiara zomrela v roku 7.októbra 1990. Koľko mala vtedy Chiara rokov? Koľko dní
chýbalo do Chiariných narodenín?
e) Chiara sa stala blahoslavenou ako prvá tínedžerka v rifliach a v tričku. Blahorečil ju pápež
Benedikt XVI o dvadsať rokov od jej smrti. V ktorom roku to bolo?
Výpočty a výsledky:
a) .............................................................................

d) ..........................................................

b) .............................................................................

e) ..........................................................

c) .............................................................................
ÚLOHA č. 2: ŠPORT
Chiara veľmi milovala prírodu a šport. Poprehadzuj písmenká a zisti, ktoré športy patrili k jej
najobľúbenejším.
Pomocou nápovede napíš, o aký šport ide
a) Používa sa sieť, loptička a hrajú dvaja, príp. štyria hráči. Jedným z významných turnajov je
Wimbledon. ..............................
b) Kolektívny, halový a loptový šport pre dva družstvá po päť hráčov. Hrá stredový hráč,
dvaja na krídle a dvaja hráči sú podkošoví. Najznámejšia na svete je súťaž NBA. U nás je
najúspešnejšie družstvo žien s názvom Good Angels Košice. ........................................

Chiara Luce Badano

c) Je to šport, kde tých, ktorí milujú vodu. Má viacero disciplín, napr. kraul, znak, motýlik.
Najúspešnejšia Slovenka bola Martina Moravcová. .......................................................
d) Je to individuálny šport, ktorý používa vodu v inom skupenstve ako je kvapalné. Vykonáva
sa len v zimnom období. Uskutočňuje sa na trati a je k tomu potrebný vlek. Najúspešnejším
športovcom v tomto športe je Veronika Veles Zuzulová a Andrej Žampa. ................................

ÚLOHA Č. 3: MAŤ DOBRÝCH PRIATEĽOV
Chiara veľa času trávila so svojou najlepšou kamarátkou Chiccou. Spolu počúvali modernú
hudbu, chodili na výlety a rozprávali sa o skúsenostiach s evanjeliom. Veľmi sa jej páčilo
evanjelium a od desiatich rokoch ho stále dookola čítala. Vždy hovorila: „Nechcem byť
analfabetkou zoči-voči takému vzácnemu posolstvu.“
Chiara si vedela nájsť dobrých priateľov, s ktorými trávila veľa času, či už s Chiccou, ale aj s
Ježišom. Každý deň ho spoznávala vo sv. Písme. V nasledujúcej úlohe, nájdi citáty, ktoré
hovoria o tom, že Ježiš je naším ozajstným priateľom, ktorý položil za nás svoj život.
Jn 15,15: ......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Jn 10,11: ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Jn 15,13: ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Chiara prostredníctvom svojej mamky nám zanechala svoje svedectvo. Vložme si ho do
svojich sŕdc, aby sme žili tak ako ona: "Mladí ľudia sú budúcnosťou. Ja už nemôžem
bežať, ale chcela by som im odovzdať pochodeň ako na olympijských hrách. Majú len
jeden život a stojí za to prežiť ho dobre.“

