Poročilo oktober – december 2011
Jesen je prišla in z njo tudi malce vetra ter hladnejši dnevi. Hvaležni smo Ranadhiru Saha, poslovnežu
iz Kolkate, ki je otrokom podaril čevlje ter nogavice. Bili smo presenečeni, ko so vsi otroci imeli že
takoj naslednji dan obute čevlje ter nogavice.

Tudi letos so otroci za svoje sponzorje izdelali čestitke za Božič in Novo leto. Starejši učenci so napisali
tudi krajše pismo v angleščini.
Ker se ponoči temperature spustijo tudi do 12 stopinj Celzija, se drug drugemu nasmejimo, kako
hecni izgledamo zaviti v tople šale in kape. Sicer pa smo se zadnje mesece tega leta predvsem
intenzivno pripravljali na zaključne preizkuse znanja, saj v decembru zaključujemo tudi šolsko leto.

Učiteljice že vneto pišejo letni plan in imajo polne roke dela. Veseli smo, da svoje delo opravljajo
vestno in odgovorno.
Šolsko leto smo zaključili s podelitvijo spričeval in obiskom Božička, ki je otroke obdaroval z božičnim
kolačem, pomarančami, čokolado ter s šolskimi potrebščinami.
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1. Obiski
Suzana je naša prostovoljka že od meseca avgusta in nepogrešljiva pri urah angleščine, matematike
ter ustvarjanja. Naše starejše učence tudi uči osnov uporabljanja računalnika, nad čimer so učenci res
navdušeni. Predvsem pa smo hvaležni za njeno pozitivno energijo in dobro voljo.

Oktobra se nam je pridružila Mina iz Bohinja. Imela je polno idej pri likovnih delavnicah, tako da smo
izdelovali zapestnice, obeske za ključe ter rožice iz krep papirja. Prav tako je rada pomagala pri urah
angleščine in sodelovala pri plesnih urah.
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Katja se nam je pridužila ravno na praznovanju Dneva Otroka. Katja je absolventka prevajalstva, tako
da je pomagala predvsem pri pouku angleščine, za naše otroke pa je prevedla tudi slovensko ljudsko
pravljico Zlata ptica.
V sodelovanju z OŠ Frana Kranjca v Celju smo sodelovali v projektu Drevo je življenje. Tako sta nas
obiskali učiteljica slovenskega jezika gospa Mateja in pedagoginja ter knjižinčarka gospa Dragica,
pridružila se jima je tudi učiteljica naravoslovja gospa Dubravka. Našim učencem so predstavile
Slovenijo ter jih peljale na učni sprehod, kjer so nabrali liste različnih dreves, ki so jih kasneje pri
likovne pouku odtiskovali. Hkrati pa so otrokom pokazale liste slovenskih avtohtonih dreves. Vsi
skupaj smo se strinjali, da drevo predstavlja življenje kjerkoli na svetu. Zelo smo veseli tega
konkretnega sodelovanja med našo in slovensko šolo.
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V decembru nas je obiskala tudi mlada anglistka in pevka Tamara, ki bo učence naučila nekaj
angleških pesmic, ki jih bodo predstavili na naši januarski letni proslavi.
Ponovna sta nas obiskala naša botra Leon in Tamara. Tamara je naredila veliko novih fotografij, ki si
jih boste lahko ogledali na naši spletni strani, Leon pa je uredil naše računalnike. Najbolj se ju je
razveselila njuna varovanka Soniya pa tudi učenci in učiteljice, ki ju seveda že poznajo.

2. Posebni dnevi
- 14. novembra smo praznovali Dan Otroka, ko so se otroci razveselili obiska čarovnika in novih
šolskih torbic, ki jih je podaril Zavod Love is universal.
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3. Dogodki v Sloveniji
- ARTish festival, ki se je v Ljubljani odvijal med 15. in 18. decembrom, je vključeval tudi fotografsko
razstavo z motivi iz naše sole, katere avtorici sta Erika Felicijan in Tamara Bizjak. V času festivala je
bilo možno kupiti tudi koledar s fotografijami naših učencev. Več o festivalu si lahko preberete na
http://www.artish.si/dogodki, razstavo pa si do sredine januarja lahko ogledate v STA travel cafeju.

- 7. decembra je Tamara Bizjak odprla fotografsko razstavo na Gimnaziji Želimlje ter tako predstavila
življenje na naši šoli tudi slovenskim dijakom. Zanimalo jih je veliko stvari, za naše učence pa so zbirali
tudi šolske potrebščine.

Poročilo smo napisale Mojca, Suzana in Tamara B., v angleščino pa ga je prevedla Tamara M.
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