
 V januároVom ŽiVote nájdete:

na obálke: zimné prázdniny priali deťom na orave v podvlku, vďaka čomu mohli aktívne 
využiť čas vonku. Foto: b. bryjová. Grafická úprava: e. Koziołová.
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4-5 máme okrúhle 750. číslo časopisu Život
6 Povedali o Živote
7 Literárna súťaž zo slovenského jazyka  
v Krempachoch
8-9 uchovávanie tradícií v novej Belej

Tradícia je krehkým putom, ktoré nás spája s múdrosťou, zruč
nosťou a umom našich pramatiek a praotcov. Vždy bola odovzdá
vaná zo staršieho pokolenia na to mladšie a takýmto spôsobom 
sa zachovali najdôležitejšie odkazy našich predkov až dodnes. 
V tomto duchu sa konali dielne pre deti v Centre slovenskej kultúry 
v Novej Belej.

10 Horčičné zrnko
11 dychová hudba dekana Františka móša i.
12-15 Pripomenieme si v roku 2021 i.
16-17 nové publikácie z dejín i súčasnosti  
Slovákov v Poľsku

V predchádzajúcom kalendárnom roku boli vo Vydavateľstve 
Spolku Slovákov vydané nové publikácie spojené s dejinami spiš
ských obcí Fridman, Kacvín a Nedeca, ale aj s folklórnym prejavom 
na Spiši, jeho tradovaním vo vzťahu k identite so svojím regiónom. 
V krátkych anotáciách vám prinášame letmý pohľad na tieto knihy.

18-19 Krátko zo Spiša a oravy
20 Veselo a užitočne strávený čas

Voľnočasové aktivity podporujú rast detskej osobnosti a pomá
hajú mu nielen zmysluplné tráviť čas, ale nájsť si spôsob oddychu 
od procesu vyučovania. V Slovenskom dome v Kacvíne sa môžu 
deti zúčastňovať dielní, ktoré sú pre nich pripravené a vysoko 
hodnotené. Rodičia sa taktiež tešia, že namiesto pozerania do 
počítača alebo mobilu, spoznávajú niečo nové.

21 Fašiangy, Fašiangy...
22-23 Zimné prázdniny obohatené dielňami

Zimné obdobie je pre deti časom veselého šantenia vonku, po
kiaľ to dopraje snehová nádielka. A práve tohtoročné zimné prázd
niny boli štedré na sneh. Ponuku dielní pripravil na čas oddychu aj 
Slovenský dom v Podvlku, kde mohli deti v pohodlí stráviť trochu 
času a podieľať sa pritom na zaujímavých umeleckých a prakti
ckých úlohách. 

24-25 Z diania na Slovensku
26-27 Poviedka na voľnú chvíľu
28 aktivity Slovenského inštitútu vo Varšave
29 Veľká súťaž riaditeľa Slovenského inštitútu  
vo Varšave judr. adriána Kromku o lístky  
do thermal Parku Vrbov


