V júnovom čísle nájdete:
3 Šesť decénií za nami
4 Odovzdávanie odmien v Jablonke
5 Ukončenie tvorivých dielní a Deň matiek
v Podvlku
6-7 Ideme prázdninovať

Prázdniny – to je slovo, ktoré žiaci už čoraz častejšie skloňujú na
školských chodbách. S netrpezlivosťou čakajú ten posledný zvonček a odchody k moru, rieke, jazeru, do hôr alebo iných prázdninových oblastí. Aj tí, ktorí chcú ostať doma, nudiť sa nebudú.
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8-9 V Chyžnom
10 Horčičné zrnko
11 Domáci majster spod Nedeckého hradu
12-13 Kaleidoskop Života II.
14 Príbeh kaplnky v Harkabúze I.
15 Novinky z Nižných Lápš
16-17 O umeleckom prednese v Novej Belej
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Metodologická podpora a pokyny k nacvičovaniu prednesu
žiakov v oblasti poézie a prózy boli v máji predmetom trojdňového stretnutia učiteľov slovenského jazyka z Poľska a z Ukrajiny
v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej. Účastníci seminára sa
školili pod dohľadom skúsených lektoriek zo Slovenska. Teoretická
časť bola podporená i praktickými ukážkami prednesov. Organizačne podujatie zabezpečilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR v spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku.

18-20 Krátko zo Spiša, Oravy a Sliezska
21-23 Žiaci sa zaskveli vedomosťami o Slovensku

Súťaž Poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov patrí do každoročného kalendára akcií organizovaných pre žiakov Spolkom Slovákov v Poľsku. V máji sa Slovenský dom v Kacvíne stal hostiteľom
súťaže a súťažiacich. Deti sa preukázali znalosťou histórie a reálií
Slovenska, ale i blízkeho okolia. Okrem toho sa stretli s rovesníkmi
navštevujúcimi vyučovanie slovenského jazyka na iných školách.
Viac sa dočítate v článku.

24-25 Z diania na Slovensku
26-27 Poviedka na voľnú chvíľu
28 Vyhodnotenie súťaže o meste Stará Ľubovňa
29 Veľká súťaž riaditeľa Slovenského inštitútu vo
Varšave o lístky do Aquaparku AquaCity Poprad
30-31 Z aktivít Slovenského inštitútu vo Varšave

Na obálke: Záber z odovzdávania odmien z výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša s názvom
Obálka časopisu Život v slávnostnom šate. Odmenené žiačky z Jablonky spolu s učiteľkou
výtvarnej výchovy I. Palenikovou. Foto: P. Luha. Grafická úprava: E. Koziołová.
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