
Sola Piali Ashar Alo –porocilo: januar- marec 2011 

 
V teh prvih mesecih novega (solskega) leta se predvsem lepo spominjamo vseh 

obiskovalcev-prostovoljcev in sprejema novih ucencev v razred “Nursery”. 

 

1. Obiski - Prostovoljci 
 

V sodelovanju s Pedagosko Univerzo v 

Ljubljani smo tokrat prvic gostili dve 

studentki razrednega pouka, Ursko Urek in 

Tino Omahna, pod mentorstvom Nine 

Mikolic. Ursa in Tina sta vnesli v pouk veliko 

svezine, novih idej in razlicnih aktivnosti. 

Tako sta skupaj z ucenci izvedli eksperimenta 

“vulkani” in “rakete”, preko fotografij in 

posterjev sta predstavili Slovenijo, ucencem 

sta pomagali pisati pisma slovenskim 

osnovnosolcem, aktivno sta se vkljucevali v 

ustvarjalne delavnice, nepogresljive pa sta bili 

tudi pri angleskem pouku oz. individualni pomoci. Otrokom sta predstavili tudi osnove 

hygiene: kako se pravilno umivamo in si cistimo zobe. S seboj sta prinesli veliko risb, 

fotografij in razlicnih aktivnosti. Vsi skupaj smo se veliko naucili. Ob povratku v 

Slovenijo bosta svoje vtise in izkusnje predstavili svojim kolegom.  

Andrej Golob, “freelance” fotograf, je prezivel z nami skoraj mesec dni. Za starejse 

otroke je organiziral fotografski krozek; posneli so veliko fotografij in ze komaj cakamo, 

da vidimo koncne rezultate: nekaksno fotoreportazo o njihovem vsakdanjem zivljenju. 

Otroci so bili zelo navduseni, saj so tokrat tudi sami lahko uporabljali oz. preizkusili 

fotografske aparate. 

Obiskali so nas tudi Polona Simoncic, ki je za nase otroke izdelela nekaj lepih 

ustvarjlanih izdelkov in Sabina Martincic ter Peter Mocnik, ki sta prinesla poln nahrbtnik 

majic, zvezkov, svicnikov ipd. Hvala! 

 

V mesecu februarju smo gostili, tokrat ze 

drugic, predstavnike nemske fundacije 

FAMI, ki nasi soli pomagajo ze skorajda od 

samega zacetka. Vsi so bili veseli nasega 

napredka in uspehov. 

 

Obiskali sta nas tudi Mateja in Darja 

Dolenc, cesar se je predvsem razveselil njun 

varovanec Lokenath. 

 

 

 

 



 

Obiskal nas je Peter Krajnik, ki se nam je priduzil kot nov boter, za deklico Mumpi Das. 

 

 

V mesecu marcu pa sta nas obiskala 

absolventa Univerze za Arhitekturo 

Ljubljana, Jure Kolenc in Ziga Roser, ki sta 

si za temo svojo diplomske naloge izbrala 

nacrtovanje nase nove sole. Zelo smo veseli 

njunega sodelovanja. Ziga in Jure sta s seboj 

prinesla tudi veliko igrac, ki jih je za naso 

solo zbral Zavod LU.  

 

 

2. Posebni dnevi 

 

- Sportni dan 

 
Da nas pretoplo vreme ne bi prehitelo, smo ze v zacetku novega solskega leta organizirali 

sportni dan, tokrat na nasi lastni parceli. Poleg razlicnih sportnih aktivnosti, je bil dan 

poln veselja in nagrad za najbolj uspesne. 

 

 

 - Praznovanje tretje obletnice nase sole 

 
19. januarja smo praznovali tri leta delovanja 

nase sole. Od tistih prvih negotovih korakov, 

ko je bilo v soli (le) 15 otrok z eno uciteljico, 

prostori pa so bili majhni in prevroci, pa do 

danes, ko pouk v veliko bolj primernih 

prostorih obiskuje 80 ucencev, smo bili price 

malim in velikim spremembam ter lepemu napredku. Nedvomno smo naredli tudi nekaj 

napak, ampak smo se iz njih tudi marsikaj naucili. Te sole seveda ne bilo brez vseh vas, 

ki nam pomagate, ne samo s financno podporo, ampak tudi s svojim razumevanjem, 

vzpodbudnimi besedami, voscilnicami za novo leto z lepimi zeljami, z vsem poslanim 

solskim materialom in igracami, z obiski in se bi lahko nastevali. Hvala! 

 

- Sprejem novih ucencev 

 
V mesecu februarju smo sprejeli 16 novih deklic, 

ki se ze pridno ucijo anglesko in bengalsko 

abecedo, pisanje stevilk, barvanje, ples in petje ter 

nekaj o okolju, v katerem zivijo. 



- Roditeljski sestanek 

 
Roditeljski sestanek organiziramo stirikrat na leto 

in veseli smo, da je vsakic stevilo udelezencev 

vecje, saj je zelo pomembno, da so starsi cim bolj 

aktivno vkljuceni v izobrazevanje svojih otrok.  

 

 

 

3. Zgodbe, ki jih pise zivljenje- Mongola Biswas 

 
Mongola je prisla k nam prvic predlani, se 

zelo zelo majhna. Bila je umazana, oblecena 

samo v hlacke, po obrazu, glavi in telesu pa 

je imela polno bulic in odprtih ran. Mongola 

niti ni govorila niti ni jokala. Sprva smo jo 

oblekli in posrbeli za njeno zdravje. Leto 

dni kasneje smo jo sprejeli v naso najmlajso 

skupino in zdaj ze lahko napisem, da je 

Mongola bistra deklica in se veselo uci 

pisanja in racunanja… 

 

 

Za konec vam posredujemo se linka na dva filmcka o nasi soli: prvega je pripravil 

Swarup Dutta in predstavlja delcek nase letne proslave, drugega pa je pripravila Tamara 

Bizjak in prikazuje koscek nasega solskega vsakdana. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hYaftL8TFCE 

http://www.youtube.com/watch?v=tZojHj4irkE 

 

Iskrena hvala, ker nam stojite ob strani in lep pozdrav. 

 

Mojca in Anup Gayen 

http://www.youtube.com/watch?v=hYaftL8TFCE
http://www.youtube.com/watch?v=tZojHj4irkE

