V APRÍLOVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4 Slovenčina na Orave a Spiši v školskom roku
2015/16

Na základe informácii môžeme konštatovať, že na Spiši a na
Orave na základných školách slovenčinu navštevovalo 175 žiakov,
v gymnáziách 42 žiakov a v lýceu 38 študentov, to znamená, že
celkovo sa spolu slovenčinu učí 255 žiakov. Znamená to, že počet
žiakov sa posledné roky postupne zvyšuje. Presné počty z jednotlivých škôl, na ktorých sa slovenčina vyučuje, sú uvedené v článku.

5 Lyžiarsky výcvik v Donovaloch
6-7 Alžbeta Markovičová a jej životné osudy
8 Ako sa obliekali naše babičky
9 Zahájenie metodického seminára ľudového tanca
10 Horčičné zrnko
11 Zlatí jubilanti z Orávky
12-14 Môže byť Józef Kuraś „Ogień” vzorom? II.
15 Cezhraniční starí známi
16-17 Velikán slovenského výtvarníctva
v Galérii slovenského umenia

Azda každý Slovák pozná meno významného slovenského
umelca Albína Brunovského. A ak aj nepozná jeho meno, iste
dobre pozná jeho práce, veď bol tvorcom ilustrácií na bankovkách
v bývalom Československu. Okrem toho bol taktiež autorom mnohých, najmä detských knižiek, grafík, ale aj poštových známok.
A práve s tvorbou tohto významného slovenského rodáka sme sa
mohli zoznámiť v posledný marcový podvečer v Galérii slovenského umenia v Krakove.

18 O menšinách na vojvodskom úrade
19 Prečo sa učiť slovenčinu?
20 Turnaj stolného tenisu v Krempachoch
21-23 Výtvarná súťaž Ludwika Korkoša 2015/16
vyhodnotená
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Tohoročná výtvarná súťaž Ludwika Korkoša nebola vôbec tematicky jednoduchá. Najprv bolo potrebné vybrať si inšpiráciu
v podobe piesne, ktorá znie lahodne nášmu uchu a následne ju
výtvarne spracovať v akejkoľvek forme. A to sa všetkým deťom,
ktoré sa do výtvarnej súťaže zapojili, aj podarilo.

24-25 Z diania na Slovensku
26-27 Poviedka na voľnú chvíľu
28-30 Krátko zo Spiša a Oravy
Na obálke: Kresba Klaudie Czerwieńovej, 3. tr. gym. v Chyžnom – Dedinka v údolí.
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