Šola Piali Ashar Alo – poročilo
september – dečember 2013
Po dolgih mesecih izredno težkih vremenskih razmer, začinjenih z obilo dežja in vlage, se
lahko končo pohvalimo z lepim, sončnim in ne prevročim vremenom. Čeprav temperature
niso prenizke, smo pridno zaviti v
volnene šale, saj hladnejšega vremena
nismo vajeni.
Šolsko leto smo zaključili tako kot se
spodobi, z lepimi spričevali in sladkim
sadnim kolačem. Božiček pa je tudi tukaj

v Indiji za nas pustil nekaj mandarin ter bonbonov.

Posebni dnevi in dogodki
5. septembra v Indiji praznujemo Dan učiteljic. Za
učiteljice smo tako vsi skupaj pripravili kratek
program in jih tudi obdarili z malimi darilci. Učiteljice
so se preizkusile v kvizu, pantomimi, sestavljanju in
igri spomin. Bilo je zelo zabavno, saj so bile naše
učiteljice zelo tekmovalne in je zmagovalke določil
tesen rezultat.
Da pa ne bi praznovale samo učiteljice smo seveda še
bolj bogato praznovali Dan otroka. Tokrat nas je
obiskal čarovnik, ki je pričaral čarobno vzdušje. Še
dolgo po njegovem odhodu so naši otroci razmišljali,
kako je lahko iz praznega klobuka pričaral rože, iz
enega kovanca naredil dva in našel izgubljene punčke.
Otroke smo na ta za njih prav poseben dan obdarili z novimi šolskimi torbicami.

Hura, gremo na izlet! Hladnejši meseci so
namreč primerni za to, da gremo malce
naokoli. Naši učenci so se tako z avtobusum
odpeljali iz Pialija vse do Kolkate, kjer so
obiskali nekaj znamenitosti, kot so Victoria
Memorial, katedrala svetega Pavla in
izobraževalni park Science City. Na pot smo
se podali z avtobusom in zaradi slabih vaških
poti je bil vožnja prav adrenalinska.

Povezali smo se z organizacijo CINI YUVA (Adoloscent Resource Center of CINI), ki deluje na
področju preventive in ozaveščanja mladih
deklet o negativnih vplivih prezgodnje
poroke, o pomembnosti izobrazbe, o
pravicah otrok in najstnikov; tudi na
področju spolne vzgoje, osebne higiene,
telesnih in duševnih sprememb v obdobju
adolescence ipd. Za naša dekleta so za
začetek pripravili tridnevne delavnice, z
osredotočanjem na učenju in utrjevanju
socialnih veščin, kot so poznavanje sebe in
svojih želja ter potreb; kako reči ne, ko mi
nekaj ne ustreza; kako sprejemati dobre odločitve; kako konstruktivno rešiti nesoglasja ipd.
Delavnice so bile zelo vesele, dinamične in predvsem izkuštveno naravnane. Veselimo se tudi
nadaljnega sodelovanja.
Naši starejši otroci, ki obiskujejo višje razrede v
državni šoli, ob svojih prostih dnevih pomagajo
na naši šoli. Radi se preizkušajo v vlogi učiteljic in
pomagajo pri vodenju pouka, pri igrah in
ustvarjalnih delavnic pa mlajše otroke vodijo že
povsem samostojno.

Aktivnosti v Sloveniji - ˝Zariši lepši svet˝
Tudi v Sloveniji smo bili pridni in aktivni. V mesecih oktobru in novembru je v sodelovanju z
Damskim krogom Slovenijie, Humanitarnim društvom Luč Upanja in številnimi osnovnimi
šolami v Sloveniji potekala zbirna akcija malih šolskih potrebščin »Zariši lepši svet«. Skozi
prizadevanje učiteljev, prostovoljcev in
šolskih skupnosti, so učenci na sodelujočah
šolah zbrali preko 100kg malih šolskih
potrebščin; okoli 3000 svinčnikov, barvic in
pisal, nekaj sto radirk in šilčkov ter še
mnogo drobnega materiala, kot so škarjice,
lepila, nalepke, ravnila, itd. V akciji so

sodelovale naslednje sole: OŠ Antona Tomaža
Linharta Radovljica in podružnični šoli Ljubno
in Mošnje, OŠ Davorina Jenka Cerklje na
Gorenjskem, OŠ F.S. Finžarja Lesce, OŠ Gorje,
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, OŠ Radenci,
OŠ Stražišče Kranj, OŠ Šenčur, OŠ Trebnje in
podružnična šola Žalna OŠ Louisa Adamiča
Grosuplje. DHL je prijazno poskrbel za to, da so
bile potrebščine zelo hitro dostavljene do nas. Iskreno se zahvaljujemo vsem sodelujočim.

Nova šola
2. februar v letu 2008 je bil
prazničen dan. S skupino
petnajstih
otrok,
eno
učiteljico in parimi obiskovalci
smo otvorili novo šolo v vasi
Piali in začeli prvo šolsko leto
v malih najetih prostorih.
Realizirali smo sanje. Nihče si
niti predstavljal ni, da je bil to
šele začetek in da bomo šest
let pozneje le mali korak pred
tem, da z več kot stotimi
učenci in petimi učiteljicami
skupaj zakorakamo v novo
šolsko poslopje. Zahvaljujemo
se prav vsem, ki ste nas v teh
zadnjih šestih letih podpirali in nam stali ob strani!

Za konec Vam iskreno zaželimo lepe praznike in obilo obilo lepega v Novem Letu!

Mojca, Anup in vsa Piali Ashar Alo druzina

