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V mesecu decembru uspešno zaključujemo 

še eno šolsko leto. Ker so dnevi hladnejši, 

saj tudi nas obišče indijska zima, izkoristimo 

te dni za športni dan in izlet v Kolkato; da bi 

bil december še bolj prazničen, smo letos v 

svoji novi šoli okrasili tudi božično drevesce.  

Še posebej pa smo bili veseli in hkrati 

počaščeni, da nas je v teh zadnjih tednih 

leta obiskala gospa Romana Jordan, ki 

pomaga naši šoli že vrsto leto. Okoljsko-

varstvena akcija Ohranimo Slovenijo-Pomagajmo Indiji letos poteka že sedmo leto. Z 

izkupičkom akcije, ki je bil zbran v šolskem letu 2008/2009, smo lahko kupili parcelo, na 

kateri danes ponosno stoji naša nova šola. V šestih letih je v akciji uspešno sodelovalo 139 

organizacij, skupaj so zbrali več kot 311 ton papirja oz. 27.059,28 evra . Gospe Romani zato 

dolgujemo veliko, na veliko 

malih in velikih načinov je 

namreč pripomogla, da lahko 

danes pomagamo več kot 

stotim otrokom.  

Vendar gospa Romana ni 

prišla le na častni obisk, 

ampak sta bila v teh dveh 

tednih skupaj s sinom Gajem 

naša aktivna prostovoljca. 

Pridružila se jima je tudi Ana 

in otroci so bili navdušeni nad 

vsemi aktivnostmi, ki so 

polnila šolske dneve. Gospa 

Romana je najstarejše učenke 

učila pletenja, z najmlajšimi 

pa je ustvarjala s plastelinom, 

medtem ko sta Gaj in Ana z 

otroci sestavljala sestavljanke, 

pletla zapestnice in ustvarjala 

okraske za naše božično drevo. Skozi vse te dejavnosti pa je bilo dovolj časa tudi za vadenje 



angleščine. Naši obiskovalci so obiskali tudi domove nekaterih naših otrok in tako spoznali 

resnični utrip bengalskega vaškega podeželja.  

1. Posebni dogodki 

SLOVENSKI NACIONALNI DAN 

V KOLKATI: 14. oktobra smo v 

Kolkati praznovali slovenski 

nacionalni dan, kjer smo našo 

šolo predstavili spoštovani 

gospe ambasadorki Darji 

Bavdaž Kuret. Praznovanja se 

je udeležila tudi eminentna 

gledališka igralka Polona 

Vetrih, ki je pokazala veliko 

zanimanja za naše delo. 

Upamo, da se naslednjič 

srečamo tudi na naši šoli. 

Toplo povabljeni! 

 

DAN OTROKA 

14. novembra v Indiji praznujemo Dan otroka. 

Letos smo v goste povabili čarovnika, ki je s svojimi 

triki in karizmo navdušil naše otroke, predvsem 

tiste najmlajše. Starejši učenci pa so se z večjo 

zavzetostjo vključili v kviz, ki so ga prav za to 

priložnost pripravile učiteljice. Seveda pa pravega 

praznovanja ne bi bilo brez piščančjega karija, 

bengalskih slaščic in malih darilc. 

G 

 

ŠPORTNI DAN 

Športnega dneva se veselimo prav vsi, saj se otroci navdušeno 

pomerijo v različnih športnih aktivnostih. Vendar tokrat niso 

tekmovali samo naši učenci, ampak tudi učiteljice in obiskovalci. 

Otroci so nas 

navdušeno 

spodbujali, ko 

smo z 

zavezanimi 

očmi iskali 

glineni lonec 

in ga skušali 



razbiti z leseno palico. Morda nam ni uspelo v prvem poskusu, ampak lonec smo na koncu le našli 

in tudi razbili. Ta dan je tudi priloznost, da se otroci našemijo v različna oblačila in maske. Tokrat 

so nas navdušili berač, dve hindujski boginji ter prodajalka posode. Najbolj uspešnim je gospa 

Romana podelila praktične nagrade.  

OBISK ZABAVIŠČNEGA PARKA  

Pesmico ˝Wheels on the bus go round and 

round, round and round˝... smo tokrat 

vendarle lahko zapeli izven razreda, na 

avtobusu, s katerim smo se iz Pialija 

popeljali v zabaviščni park v Kolkato. 

Časa je bilo dovolj tudi za druge 

napeve, ker je pot dolga in naporna. Pa 

nič zato, saj smo se potem lahko 

popeljali na otroškem vlakcu, zavrteli 

na vrtiljaku, v čolnu zaokrožili po 

ribniku in se dodobra naigrali na igralih! 

To je bil res čudovit zaključek našega 

šolskega leta.  

 

 

2.  Pletemo vezi z vaščani 

Strinjali se boste z name, da je lepo, 

ko si lahko zjutraj osvežimo obraz s 

čisto vodo preprosto tako, da se 

odpravimo do našega umivalnika v 

kopalnici. V našem Pialiju pa je slika 

drugačna. Za domačine so 

pomembni ribniki, kjer se umijejo, 

operejo perilo in posodo, v njih lovijo 

tudi ribe. Čista voda pa prihaja iz 

vodnjakov z ročno črpalko, kamor 



hodijo žene in mlada dekleta z velikimi vrči, da lahko vodo prinesejo do svojih domov.  Za nekatere je 

ta pot dolga, zato smo se v sodelovanju s Humanitarnim Društvom Luč upanja odločili, da vaščanom 

tudi mi sponzoriramo izkop vodnjaka s čisto vodo, da bi bila voda še dostopnejša.  

V novem (šolskem) letu vpisujemo nove otroke v naš 

razred z najmlajšimi. Nekateri starši pridejo sami, ker si 

želijo, da bi njihovi otroci obiskovali našo šolo. Veliko pa 

je tudi otrok, ki ostajajo ˝pozabljeni˝ doma, zato se 

odpravimo po vasi in obiskujemo domove s šolo-

obveznimi otroki. Včasih gremo s kolesom, včasih peš, 

vedno pa se okrog nas nabere venček vaščanov. To 

je tudi priložnost za pogovor o tem, kako 

pomembno je, da vsi otroci hodijo v šolo oz. kako 

pomembna je izobrazba za večjo kvaliteto in 

polnost naših življenj.  

 

Za konec pa se poslavljamo s skupinsko fotografijo, ki smo jo posneli, ko so nas v zadnjih dneh 

starega leta obiskali Andreja, Andrej, Marjan in Aljaž iz Maribora.  

 

 

 

Zahvaljujemo se vsem Vam, ki nam stojite ob strani in vam želimo srečno 

novo leto! 

Mojca in Anup Gayen, Piali Ashar Alo  

www.pialiasharalo.org 



 

 

 


