2014

SEPTEMBER
WRZESIEŃ

ŠKOLA VOLÁ!

Č. 9 (675)/roč. 56
Cena 3,00 zł (5% VAT)

V SEPTEMBROVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4-5 Hopsa do školy so spomienkami na prázdniny

Dozvuky prázdnín sme evokovali u žiakov otázkou, ako sa cez
prázdninové obdobie mali a čomu sa venovali. Či v uplynulom období voľna sa im podarilo splniť túžby, navštíviť zaujímavé miesta
a oddýchnuť si a načerpať sily do nového školského roka.

6-7

6-7 Gazdovanie na Hriňovských lazoch
8 Chute a vône minulosti

Tradičné jedlá našich starých mám sa v poslednej dobe akosi vytrácajú z každodenného jedálnička „moderných“ ľudí a pásová priemyselná výroba už dávnejšie vytlačila z kuchýň prekrásne, ručne vyrábané kuchynské pomôcky. Ako vyzerala, chutila a voňala kuchyňa
na severnom Spiši v minulosti, sme si prišli pripomenúť počas dňa
otvorených dverí súkromného múzea rodiny Grochovských.

9 Gminné dožinky a rozlúčka s letom
10 Horčičné zrnko
11 Chodníkmi banskoštiavnickej Kalvárie
12-15 Slováci z bývalých inkorporovaných území
v povstaní

Druhá svetová vojna vrhla do víru bojov mnohých našich krajanov z vtedajších inkorporovaných území Spiša a Oravy. Po spletitých
cestách sa viacerí z nich ocitli povstaní, ktoré vypuklo práve pred 70.
rokmi – v auguste 1944, a ktoré vošlo do dejín pod názvom Slovenské národné povstanie. V tohto mesačných čriepkoch z histórie si
zaspomíname práve na tieto udalosti a našich krajanov v nich.
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16-17

16-17 Letná škola žurnalistiky

V priebehu jedného týždňa sa skupina krajanských redaktorov
vzdelávala v oblasti médií a nových trendov v slovenskej žurnalistike. Usporiadatelia Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Katedra
žurnalistiky UK zaistili kontakt s odborníkmi, vďaka ktorým bol pobyt naplnený nielen poznámkami, ale i konštruktívnymi úlohami.

18 90-ročná púť životom
19 Polstoročie letnej školy slovenského jazyka
a kultúry SAS
20-21 Krátko zo Spiša, Oravy a Sliezska
22-23 Oravka – obec, ktorá sa rozvíja
26-27 Z diania na Slovensku
28-29 Slováci v Srbsku

Slováci v Srbsku si zachovali svoju identitu a tradície, vďaka
mnohým organizáciám, spolkom, rozšírenej pôvodnej slovenskej
tvorbe, rozhlasovému a televíznemu vysielaniu, ako aj odovzdávaným z generácie na generáciu zvykom. Vyznačujú sa svetoznámym
insitným umením, špecialitami v jedálnom lístku a ľudovými umelcami a hudobníkmi, napr. tzv. meškárkami.

Na obálke: Žiačky na vyučovaní slovenského jazyka v Kacvíne.
Foto: D. Moś. Grafická úprava: E. Koziołová.
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