
 V JÚNOVOM ČÍSLE NÁJDETE:

Na obálke: Deti na Spiši si užívajú voľné priestranstvá a tešia sa, že nemusia nosiť rúška 
a môžu sa slobodnejšie pohybovať. Foto: D. Moś. Grafická úprava: Ewa Koziołová
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4-5 Slovenčina online očami učiteľov 
Protiepidemiologické opatrenia, ktoré boli prijaté v súvislosti  

s koronakrízou veru poriadne zamiešali s našimi doterajšími životmi. 
Jedným z nich bolo aj zatvorenie škôl, čo značne skomplikovalo situ-
áciu nielen rodičom, ale aj učiteľom. Tí museli vymyslieť nové online 
formy vyučovania, čo bolo obzvlášť pre našich učiteľov slovenského 
jazyka, keďže nemajú k dispozícii relevantné učebnice, náročné. Ako 
to zvládli? Prečítajte si v našom článku.

6-9 Škola online výzva pre deti a mládež?
10 Horčičné zrnko
11 Bohoslužby a koronavírus na Spiši
12-15 Spišsko-oravskí legionári – hrdinovia  
alebo teroristi?
16 700 rokov Fridmana, Kacvína a Nedece  
17 Slovenské mestá z pohľadu podvlčianskych žiakov
18-19 Klasická hudba zakliata v akordeónoch 

Akordeón patrí medzi pomerne mladé hudobné nástroje, a pre-
to si ho nezvykneme spájať s tradičnou klasickou hudbou. Avšak 
aj tento nástroj nás v rukách nadaných muzikantov môže vyniesť 
až do tých najvyšších hudobných sfér. Neveríte? Skúste si vypočuť  
slovensko-poľské akordeónové duo s príznačným názvom Accosphere. 
Tvoria ho manželia Alena Budziňáková a Grzegorz Palus, ktorí pre 
náš časopis poskytli exkluzívny rozhovor.

20-21 Tradícia stavania májov na Orave
Máje na Orave sa stavajú od nepamäti a v tejto tradícií pokračujú 

vždy ďalšie a ďalšie generácie Oravcov. Oravské máje sú originálne 
a majestátne, aby ukázali rázovitosť obcí a podporili sebavedomie 
udržiavaním tradície. Viac informácií o nich nájdete v našom článku.

21 Na Spiši – vo Vyšných Lapšoch
22-23 Z obecného diania v Tribši

Nahliadli sme do obce Tribš, aby sme sa presvedčili, aké zmeny 
nastali, čo nové sa podarilo urobiť od nášho posledného stretnutia 
s jej zástupcami. Aké priority si stanovilo obecné zastupiteľstvo, čo 
chce realizovať v najbližšom období. O týchto veciach sme sa poroz-
právali s richtárom obce Tribš. 

24 Krátko zo Spiša a Oravy
25 Z diania na Slovensku
26-27 Poviedka na voľnú chvíľu
28 História Štefánikovej ulice vo Varšave a vrtule 
z lietadla Caproni
29 Veľká súťaž riaditeľa Slovenského inštitútu  
vo Varšave JUDr. Adriána Kromku o lístky  
do AquaParku AquaCity Poprad
30 Aktivity Slovenského inštitútu vo Varšave
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