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Naši otroci so že intenzivno zakorakali v novo šolsko leto in tako zaključili prvi šolski semester. Stopili 

smo že v naše peto leto delovanja. Naša šolska družina se je to leto povečala za 22 otrok, ki smo jih 

vpisali v razred Nursery. Zdaj je na jutranjem zboru že zelo živahno, saj nas je vsega skupaj 92! 

 

1. Posebni dnevi 
a) ŠPORTNI DAN 

6. januarja  smo na šolskem dvorišču priredili 

športni dan. Muhasto vreme nam je delalo nekaj 

težav, vendar nam je uspelo vse končati pred 

dežjem. Otroci so se pomerili v različnih igrah: 

pokaži kaj znaš (igra z maskami), skakanju s 

kolebnico, hitro podajanje žoge, tek z zavezanimi 

nogami, tek z žlico ter frnikulo, tek z vmesno 

matematično nalogo, hitro obuvanje nogavic ter 

čevljev, zabavne igre kot so glasbeni stol ter kdo 

je močnejši ... Najboljši so dobili praktične 

nagrade, katere nam je podaril Soumen iz 

podjetja Hindmotor. 

 

b) ČETRTA OBLETNICA NAŠE ŠOLE 

Konec meseca januarja smo slovesno 

proslavili četrto obletnico delovanja naše 

šole. Otroci so skupaj z učiteljicami pripravili 

kulturni program, ki so se ga udeležili številni 

starši in vaščani, pa tudi naši prostovoljci.  

 

 

 



 

c) OBISK ZABAVIŠČNEGA PARKA 

Naši otroci so bili v teh zadnjih mesecih najbolj veseli 

obiska zabaviščnega parka v Kolkati.  Res smo se lepo 

zabavali. Z nami sta bili tudi prostovoljki Katarina in 

Suzana.  

 

 

d) VPIS NOVIH OTROK 

Hvala vsem, ki ste nam omogočili, da smo tudi letos 

lahko vpisali nove otroke. Lep je občutek, ko 

vidimo, da lahko pomagamo in omogočimo šolanje 

še več otrokom. 

 

 

 

2. Obiski 
 

V teh zadnjih mesecih so bile z nami prostovoljka Suzana, 

Tamara in Katarina. Katarina je pomagala pri poučevanju 

angleščine, polepšala pa je tudi naso oglasno desko. Tamara 

je naše otroke učila angleške pesmice in prvič so se 

predstavili ravno na praznovanju četrte obletnice. Suzana pa 

je z nami preživela kar pol leta in res postala del naše 

družine. Hvala za vaš čas, predanost in pozitivno energijo.  

Neprecenljivo! 

 

 



Naši otroci so najbolj veseli, ko nas obiščejo njihovi 

botri. Tokrat je bila to gospa Manja, ki je botrica 

naši deklici Anamiki. Gospa Manja je z nami 

preživela res aktivni teden, saj se je z nami učila, 

ustvarjala in se igrala.  

 

 

 

 

Obiskali so nas predstavniki nemške organizacije 

CED - Stiftung Christlicher Entwicklungsdienst s 

predsednico Dr. med. Sussane Pechen. Kupili so 

veliko naših voščilnic, otroke pa razveselili z 

lizikami. Veseli smo, ker so nam pripravljeni 

pomagati tudi pri izgradnji nove šole.   

 

 

 

 

3. Naši otroci 
 

Naj vam tokrat predstavimo Adriya, ki obiskuje našo šolo že tri 

leta. Adriya živi s svojo staro mamo, saj sta ga oba starša 

zapustila, ko je bil star komaj eno leto. Skupaj še s stricem in 

teto prebivajo v mali hiški narejeni iz bambusa. Ko je prišel v 

našo šolo, je bil Adriyo povsem izgubljen in zelo zasanjan. 

Sedaj zna že brati in pisati, najljubša pa mu je matematika. 

Zelo rad tudi barva. Zna se pohvaliti, da doma pomaga svoji 

stari mami. Adriyo je zelo vesel fantek, ki prav vse naše 

obiskovalce začara s svojim širokim nasmehom.  

 

 

 

http://www.ced-stiftung.de/


 

 

Puja in Chandrima obiskujeta drugi razred. V 

šolo prihajata skupaj, saj sta sosedi. Njuna 

domova sta precej oddaljena od šole, dobre 

pol ure hoda, kar v vročem vremenu ni mačji 

kašelj. Chandrima je edini otrok in ker oba 

njena starša delata, je skorajda vse 

popoldneve in večere sama. Puja pa ima 

malega bratca, s katerim se zelo rada igra.  

Obe deklici sta zelo razigrani in vedno veseli, 

vendar doma marsikaj postorita. Chandrimi je 

najbolj všeč angleščina, Puji pa bengalščina. 

Obe radi rišeta, pojeta in plešeta.  

 

 

 

 

 

 

Za konec pa še fotografija iz učnega sprehoda in 

lep pozdrav.  

Mojca in Anup Gayen 

         

 


