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SÚŤAŽ LUDWIKA KORKOŠA
VYHODNOTENÁ

V APRÍLOVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4-5 Zvyky spojené s Veľkou nocou na Slovensku

Veľkonočné zvyky boli vždy medzi ľuďmi obľúbené a v závislosti od regiónu Slovenska rôznorodé. V súčasnosti bohatstvo zvykov a tradícií najčastejšie prezentujú ľudové zoskupenia, ale dá sa
ich vidieť aj na dedinách, ktoré ich ešte pestujú, aj keď v menšej
miere. Azda najzaujímavejším zvykom je šibačka, s ktorou sa inde
nestretnete.

4-5

6-7 Mažoretky „Magnes“ a „Magnesik“ z Podvlka
oslávili päť rokov
Mažoretkové súbory z Podvlka krášlia nielen tie krajanské podujatia. Práve 1. apríla uplynulo už päť rokov od ich vzniku. Vytrvalo
na príprave ďalších a ďalších tanečníčok pracuje Anna Zboreková,
ktorej patrí vďaka i obdiv za jej vynaloženú prácu.

8-9 Posledné zbohom Jozefovi Bryjovi
10 Horčičné zrnko
11 Góralu, czy ci nie żal...
12-13 Poľsko-slovenská administratíva farností
Spišského Zamaguria (Spišského dekanátu a Nedeckého dištriktu) v rokoch 1939 – 1948 II.
14-15 Pribudla „nová“ obec na Spiši

6-7
14-15

Nedeca-Zámok sa len prednedávnom oddelila od Nedece a stala sa nezávislou obcou. Ako sa jej darí v tomto novom administratívnom usporiadaní, či sa niečo zmenilo k lepšiemu, či bude mať
väčší vplyv na rozhodovanie o svojom osude, na to sme sa opýtali
richtára novej obce.

16-17 Socha Krista Trpiteľa v Orávke
17 Stretnutie študentov lýcea s B. Mišincom
18-19 Krátko z Oravy, Spiša a Sliezska
20 Veľkonočné lahôdky vegánov
21-23 Výtvarná súťaž Ludwika Korkoša 2013/2014
vyhodnotená

Krásu umeleckého prejavu detí a mládeže mohli redaktori časopisu Život obdivovať v podobe prác z tohtoročnej výtvarnej súťaže
Ludwika Korkoša s názvom Odkaz sv. Cyrila a Metoda pre Slovensko
a Európu, ktorá už má svojich víťazov. V tomto článku prinášame
vyhodnotenie i reláciu z vyhodnocovania porotou zaslaných prác.

26-29 Z diania na Slovensku
30 Začítali sme sa do slovenskej literatúry v Sosnovci
Na obálke: Práca s názvom Slovanskí vierozvestcovia obsadila v staršej skupine 5. miesto;
autorkou je Joanna Kąśová z 3. tr. gymnázia z Pekelníka. Reprodukcia: A. Jendžejčíková.
Grafická úprava: E. Koziołová.
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