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Naši otroci imajo tri tedenske počitnice konec 

maja ter v začetku junija, ko so dnevi najbolj 

vroči,  po zaključku počitnic pa nas že pričaka 

monsunsko obdobje, ki močno zaznamuje 

meseca julij in avgust, pa tudi danes v začetku 

septembra vas pozdravljamo iz deževnega 

Pialija. Vendar, ker smo ˝pospravljeni˝ v pisane 

razrede, nam je vseeno lepo in prijetno. V 

preteklih mesecih smo razrede opremili, 

tako da otroci ne sedijo več na tleh. Sedenja 

na tleh so sicer na podeželju Indije vajeni in 

jim je udobno, vendar za šolsko delo ni 

najbolj ustrezno. Naši učenci radi sedijo na 

tleh, ko poslušajo ali ko ustvarjajo, težave 

pa se pojavljajo, ko je treba pisati ali 

prepisovati s table, ker so v neprimernem 

sključenem položaju, in se zaradi 

neudobnosti ves čas presedajo. Morda pa je še najbolj pomembno to, da se tudi naši otroci 

sedaj lahko pohvalijo, da v šoli ne sedijo več na tleh. Na fotografijah lahko vidite naš razred 

nekoč in danes.  

 

1. Dogodki v Sloveniji 

☼ Del letošnjih počitnic smo preživeli tudi v Sloveniji. Še posebej se zahvaljujemo vsem 

tistim, ki ste si lahko vzeli čas in se udeležili našega srečanja botrov in/ali nas obiskali na 

naših dveh stojnicah v Ljubljani in Mariboru. Vedno sem vesela, ko lahko neposredno 

poklepetam z vami, odgovorim na kakšno vprašanje in vam stisnem roko v zahvalo. To so 

dragoceni trenutki, ki jih nosim nazaj v Indijo in delim z našimi učenci in učiteljicami.   

Zahvaljujemo se Tržnicam Ljubljana in Europarku Maribor, ki sta nam omogočila postavitev 

brezplačne stojnice. Prav tako se zahvaljujem POP TV za njihov iskren interes, da predstavijo 

nadaljevanje naše zgodbe v oddaji 24 ur. Prostor za srečanje botrov pa nam je prijazno 

ponudil center MIC – Mladinski informacijski center v Ljubljani.  

Veliko zahvalo dolgujemo tudi spoštovanemu Predsedniku Gospodu Borutu Pahorju, ki si je 

kljub natrpanemu urniku vzel čas za naš sprejem. Ob čaju smo predstavili naše preteklo delo 



in naše načrte za prihodnost. Pogovarjali smo se o položaju deklet in žena v Indiji in kaj lahko 

storimo, da bi bil njihov položaj boljši. Gospod Pahor je ponudil tudi svojo podporo pri naših 

nadaljnih projektih.  

 
Za organizacijo in koordinacijo dogodkov v Sloveniji je poskrbelo Humanitarno Društvo Luč 

Upanja, v veliko pomoč pa so 
bili tudi naši zvesti prostovoljci. 
Hvala! 
 

Več informacij lahko najdete na 
naslednjih povezavah: 

- Prispevek v 24 ur, POP TV: 
http://www.24ur.com/novice/s
vet/slovenka-revnim-indijskim-
otrokom-omogocila-
solanje.html 

- Portal siol.net: 
http://www.siol.net/novice/jun
aki_za_jutri/2014/06/slovenka_
ki_revnim_indijskim_otrokom_g
radi_solo.aspx 

- Objava na spletni strani Urada 
Gospoda Predsednika: 
http://www.up-rs.si/up-
rs/uprs.nsf/objave/71AB95EBD
669030AC1257CEB004472E3?O
penDocument 

 

 

☼ V Sloveniji smo se udeležili zaključka že šeste okoljsko-humanitarne akcije Ohranimo 
Slovenijo – Pomagajmo Indiji, katere pokroviteljica je dr. Romana Jordan. V šolskem letu 
2013/2014 so slovenske šole, vrtci, organizacije in posamezniki skupaj zbrali več kot 36 ton 
papirja in za najrevnejše indijske otroke v Pialiju namenili 3.163 evrov. V šestih letih je v akciji 
uspešno sodelovalo 139 organizacij, skupaj so zbrali več kot 311 ton papirja oz. 27.059 ,28 
evra. Zaključno prireditev je tokrat organizirala Srednja ekonomska šola Maribor, saj je prav 
ta šola v letošnji akciji v okviru izjemno izvirnega in odmevnega projekta zgibanja ladjic (Šest 
milijonov ladjic za drugačno otroštvo) v sodelovanu s številnimi organizacijami za našo šolo 
zbrala največ papirja in denarja.  

Akcija se bo nadaljevala tudi v letošnjem šolskem letu ob iskreni podpori dr. Romane Jordan 
v sodelovanju s Humanitarnem Društvom Luč Upanja. Vabimo vas k sodelovanju, pridruži se 
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nam lahko vsakdo, posamezniki, organizacije, šole, vrtci ... Sodelujte! Več informacij lahko 
najdete na naslednjem linku:  http://www.romanajordan.si/indija 

2. Obiski in prostovoljci 
 

S široko odprtimi rokami in z iskreno 

veselim pričakovanjem smo tudi tokrat 

sprejeli predstavnika nemške organizacije 

CED gospo Susanne in gospoda Holgerja. 

CED družina v Nemčiji nam s svojo 

nesebično podporo stoji ob strani zadnjih 

nekaj let in njihova ljubezen ter skrb nam 

res veliko pomenita. Naši otroci so tokrat 

obiskovalcema pokazali, kaj so se naučili v 

ustvarjalnih delavnicah in tako za naša 

gosta sami izdelali preprosta darilca: 

punčke iz jute, izvezene robčke, zapestnice in risbice. Gospod Holger in gospa Susanne pa sta 

za vse naše otroke prinesla mala darila in vedno dobrodošle lizike. Za piko na i krasnemu 

dnevu so naša starejša dekleta zaplesala po ritmih pesmi, ki jo je zapisala in uglasbila gospa 

Susanne sama. 

Del svojih poletnih počitnic sta z nami 

preživeli mladi študentki Mateja in Aneta. 

Soparno-deževnemu vremenu navkljub, sta 

s svojo pozitivno energijo in ustvarjalnostjo 

prinesli veliko svežine v nase učne ure. 

Skupaj z otroki smo spoznavali svet, 

prešteli kontinente in oceane, oblikovali 

broške v obliki ribic, odtiskovali male dlani, 

poleteli skupaj s papirnatimi metuljčki in se 

poigrali z ročno izdelanimi punčkami. Hvala 

za res prijetno druženje! 

V letošnjem letu pa so nas obiskala tudi 

dekleta iz skupine POTA – programa 

mednarodnega skupinskega prostovoljstva. 

Maja, Kristina in Glorija so delo prostovoljk 

opravljale v domovih Mati Terezije; Manja, 

Katarina in Jerneja pa so dneve preživljale v 

naši družbi. Dekleta so pomagala pri pouku 

angleščine in matematike, skupaj z otroki so 

ustvarjale in se igrale družabne igre. S 

preprostimi lutkami so predstavile Jezusovo 

zgodbo in skupaj z nami zapele. Na uho pa 

smemo tudi zašepetati, da so si pri naših 



vajenkah kozmetičarstva/frizerstva uredile obrvi, pričesko in poslikale dlani s kano. Da ne bo samo 

delo :)  

 

Obiskal nas je tudi gospod  Bryan 

Beaton, izkušen učitelj, ki svoje znanje in 

izkušnje deli s šolniki po vsem svetu. Za 

naše učiteljice je pripravil odlično 

delavnico, kjer smo iskali odgovore na 

to, kako oblikovati bolj zanimiv, 

raznovrsten in bogat pouk; kako 

poskrbeti zato, da bodo učenci bolj 

aktivni in samostojni; kako spodbujati 

višje procese mišljenja ipd. Nova znanja 

že poskušamo uporabiti tudi v praksi.  

 

 

 

3. Posebni dogodki 

15. avgusta smo proslavili Dan neodvisnosti 

z dvigom zastave in s kratkim kulturnim 

programom, s katerim že tradicionalno 

obeležimo ta dogodek.  

Učenci so se pa še posebej zabavali, ko smo 

praznovali Dan učiteljev, saj smo za naše 

učiteljice pripravili igre, ki so zahtevale 

nekaj več iznajdljivosti, spretnosti, pa tudi 

poguma. Otroci so za učiteljice pripravili 

program s plesom, petjem in dramo ter jih 

obdarili z darilci. 

  

 



5. Tečaj opismenjevanja za odrasle!  

 

V mesecu avgustu smo začeli tudi dolgo 

načrtovani tečaj opismenjevanja za odrasle. 

Obiskuje ga pisana skupina žena, med 

katerimi so tiste, ki prvič sedijo v šolskih 

klopeh, nekatere pa že imajo nekaj znanja, ki 

ga želijo obogatiti in nadgraditi. Pravi izziv 

za našo učiteljico, ki vedno doda, da so 

učenke pridne in lepo napredujejo. 

 

 

6. Naši otroci – Sima 

Največja inspiracija so seveda naši otroci. Tokrat 

postavljamo v ospredje Simo, ki prihaja v našo šolo že 

od samega začetka. Ker njena družina živi daleč na 

podeželju, Sima živi pri svoji babici v Pialiju. Skupaj 

živita v mali hišici stisnjeni ob ostale domove vzdolž 

želežniške postaje. Kljub skromnemu načinu življenja, 

kjer ni dovolj niti za nakup zobne 

ščetke, naša Sima odrašča v 

pridno, ambiciozno dekle in si 

želi postati učiteljica.  

 

Zahvaljujemo se vsem Vam, ki nam stojite ob strani! 

Mojca in Anup Gayen, Piali Ashar Alo  

 

 

 


