V NOVEMBROVOM ČÍSLE NÁJDETE:
3-4 Pozdravy k vydaniu 700. čísla Života

Pozdravné listy zaslané k vydaniu 700. čísla časopisu Život od
inštitúcií a jednotlivcov.

5

5 U gymnazistov v Podvlku

V tomto školskom roku sa pekne zvýšil počet žiakov navštevujúcich vyučovanie slovenského jazyka na gymnáziu v Podvlku, kde sa
otvorili dve nové skupinky v dvoch ročníkoch. Boli sme medzi nimi
na návšteve a nazreli sme do ich vyučovania.

6-7 Kruh priateľov slovenskej kultúry v plnom
nasadení
8-9 Jurgovská škola v novom šate

Nové priestory pre žiakov znamenajú aj nové možnosti rozvoja
a učiteľom prinášajú zlepšenie podmienok práce. To sa navzájom
ovplyvňuje a vytvára celok, ktorý bude profitovať a prinášať pekné
výsledky v didaktickej praxi.

10 Horčičné zrnko
11 So zlatom vo vene
12-14 Ľudový misionár páter Serafín Bošák –
spisovateľská činnosť
15-17 Krátko z Oravy, Spiša a Sliezska
18-19 Učitelia pred tabuľou

6-7
8-9

V predposledný októbrový piatok i sobotu bolo v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej rušno. Učitelia slovenského jazyka
z Ukrajiny i Poľska sa vrátili v čase do detstva, aby sa vžili do role
svojich žiakov a opätovne sa postavili pred školskú tabuľu. Nie však
pred takú „obyčajnú“ tabuľu, ale pred nový typ učebnej pomôcky,
ktorý má zefektívniť a v neposlednom rade aj zatraktívniť vyučovanie slovenského jazyka – interaktívnu tabuľu.

20-23 Slávnostná porada Života

Dňa 23. októbra sa uskutočnila v Centre slovenskej kultúry
v Novej Belej porada doručovateľov a dopisovateľov časopisu Život, ktorá bola o to slávnostnejšia, že práve v októbri bolo vydané
700. číslo časopisu a pri tejto príležitosti sa zároveň konalo slávnostné zasadnutie Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku,
na ktoré boli pozvaní aj čestní hostia a bol pripravený krátky kultúrny program. V poobedňajších hodinách bola vo výstavnej sieni
Centra slovenskej kultúry v Novej Belej otvorená výstava mapujúca
premeny časopisu Život po grafickej i obsahovej stránke.

18-19

24-25 Z diania na Slovensku
26-27 Poviedka na voľnú chvíľu
28 Slovenská diva v Krakove
28 Hrad Stará Ľubovňa ako sídlo spišského zálohu
29 In memoriam prezident Michal Kováč
Na obálke: Zábery zo slávnostného zasadnutia ÚV SSP v Centre slovenskej kultúry
v Novej Belej pri príležitosti vydania 700. čísla časopisu Život.
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