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A horuát tannyelvű oktatáshoz
megjelent a .Piroda i druilvo" Cálné
Domoszlai Erika Környeletismeret
l című könyve magyar nyelvű mű-
vének fordítása,

A gimnáZium j töfténelemokta-
táshoz elkészüll szdbo péter md-
gyar nyelvú könyve alaplán Povi-
jest lL és a történelem tanítáSát
segítő |osip Silsalin míive ,,Zbirka
struinih izrau iz plviiesli" a Történel-
mi szakkifejezések gyűiteménye,

A szzrú tannyelvű oktatáshoz elke-
szült cálné Domoszlai Erika ma
gyar könyve alapján ,,P1znavanie
pirod,e u drustva" c- könlx-

A 2, o, tankönyvcsalád átdolgo
zoLL lormában és olvasási munka-
füzettel kibővífue késó'bb jelenik
meg-
A romdn gimnáziumi nyelvokla-
láshoz késlült jtdolgozott és [el-

úiított kiadásban Mihai Cozma:
,,Cultivarca limbii romdne' cími
nyelvművelő könyv Fábiánné
Orosz Ibolya szerkesztésében.

A szlováft környezetismeret
,,Zázrainú suet" (Csodálatos vilác)
c. sorozatból megielent Németh
]ózsefné és Simon KriSZtina szer-
zőpáros ú|abb kötete. BüSzkék
vagyunk erre az igényes, a szlo-
vák tannyelvű oktatáshoz kiváló-
an alkalmazható tankönyvünkre.
A"/4 formátum l00 oldalon 4
színben ábrával és fotóval ké-
szült, Felelős szerkesztő Su-
tyinszky Mária, Örömmel ajánl-
Iuk a szlovák általános isko]ai
énekoktatáshoz átdolgozott és
felúiított ének tankönyveinket;
,,Spev a hudba" l, 2, 3-4 valamint
,,Hudobná vlchová" 6, 7 ,

A gimnáziumi történelem okta-
tását segíti Száray Miklós munka-
füzete: szlovák nyelven is elkészült
,,Dqepis l Pracovn! Ziít" címmel,
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A rránet álta|ános isko|ai nyelvok-
tatáshoz megjelent az ,,AIle machen

ifiii' című lankönyvcsalád 3, köte-
te, (tankönyv és munkafüzet). A
kétnyelvű alsó tagozalos könyve-
kel áldolgoztuk és úi helyestrás-
sa], úi kiadásban ielentek meg,

A gimnáziumi fö|d raiz tanításj-
hoz e|készült -.lJnqarn unter der Lu-
py'' című munkatankönyv, Horváth
stefánia felelős szerkesztő kíváló
grafikai munkáiát dicséri mindkét
német kiadvány.

A gimnáziumi történelem ldní-
tásához kiddluk jrdolgozott íor-
mában Rubovszky Péter,,,Geschichte

lY, Band 2, Abisse zur Ce>thkhle des

20- ]ahrhundens" című könyvét-
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