V novembrovom čísle nájdete:

6-7

4-5 60 rokov časopisu Život
6-7 Na Slovensku – nielen po stopách zlata

Každoročne na jeseň sa žiaci navštevujúci vyučovanie slovenského jazyka na školách na Spiši i Orave vyberú na výlet na Slovensko,
kde si ozrejmia jeho krásy, kultúru i históriu, pričom si overia aj svoje
znalosti slovenského jazyka. Tohtoročné výlety sa realizovali vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstwa Edukacji Narodowej RP a Spolku Slovákov v Poľsku.

7 Prekrásne zážitkové učenie – výlet na Slovensko
8 Slovenčina na Spiši a Orave v školskom roku
2018/2019
9 Vzdelávací seminár pre učiteľov
10 Horčičné zrnko
11 Diamantová svadba Milaniakovcov z Nedece
12-13 Vznik Česko-Slovenska na severnom Spiši
a hornej Orave II.
14 Poézia ľudskej duše
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15

Oči sú bránou do ľudskej duše. Tak aspoň tvrdí prastará múdrosť
i autor fotografií stoviek ľudských tvárí z celého sveta, známy slovenský astronóm a zamagurský rodák Vojto Rušin, ktorého výstava je
prezentovaná v Galérii slovenského umenia v Krakove.

15 Generálny konzul SR medzi žiakmi na Orave

Generálny konzul SR v Krakove Tomáš Kašaj sa v novembri stretol
s učiteľmi a žiakmi slovenského jazyka na Základnej škole č. 2 v Podvlku a v Združenej škole v Jablonke. Súčasne sa o stave slovenského
vyučovania na oravských školách rozprával s riaditeľmi týchto škôl.

16 Na ľudovú nôtu
17-18 Krátko z Oravy a Spiša
19-23 Šesťdesiat rokov časopisu Život s krajanmi

V dňoch 20. a 21. októbra sa Centrom slovenskej kultúry v Novej
Belej šírila slávnostná a dôstojná atmosféra osláv 60. výročia periodického vydávania jediného slovenského časopisu v Poľsku – časopisu Život. Redaktorky, kolportéri, vedenie Spolku Slovákov v Poľsku
i množstvo hostí zo Slovenska i Poľska, ale tiež z iných európskych
krajín, kde žijú Slováci, si pripomenuli toto okrúhle výročie medzinárodnou konferenciou, uvedením do života Slovenského svetového
kalendára, otvorením výstav, svätou omšou na tento úmysel, slávnostnou Poradou Života a kultúrnym programom.

24-25 Z diania na Slovensku
26-27 Aktivity Slovenského inštitútu vo Varšave
28 Vedomostný kvíz o Slovensku
29 Veľká súťaž riaditeľa Slovenského inštitútu
vo Varšave o lístky do Thermal Parku Vrbov

Na obálke: Ocenenia pre časopis Život pri príležitosti 60. výročia vychádzania časopisu
Život – Bronzová cena Matice slovenskej a Ocenenie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Reprodukcia ocenení: A. Jendžejčíková. V pozadí kolektív redakcie. Foto: Ľ. Molitoris.
Grafická úprava: E. Koziołová.
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