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Prvi meseci leta za nas pomenijo tudi zacetek novega solskega leta. Preden nas prehiti vroce 

poletje hladnejse tedne izkoristimo za organizacijo sportnega dneva, obisk Kalkute in za 

praznovanje obletnice nase sole. Letos smo bili tudi prvic aktivni soudelezenci knjiznjega 

sejma. 

 

Nasi otroci so skorajda 

vedno nasmejani. Naj bo 

ponedeljek zjutraj ali petek, 

ko cistimo solske prostore… 

naj bodo dnevi dezevno-

soparni ali soncno-prijazni… 

nasi otroci bodo vedno 

nasmejani. Zato se nam je 

zdelo primerno, da z 

letosnjo obletnico nasega 

delovanja praznujemo 

preprosto: “Radost”. Oder 

je zažarel v pisanih barvah 

mavrice, v soncu in prelepih cvetlicah. Naša dekleta pa so ob napevih, ki govorijo o veselju, 

zaplesala in zapela. Zahvaljujemo se gospe Ashi, vodji sirotišnice, gospe Nandini, učiteljici 

meditacije in joge, gospodu Cliffu skupaj z deklicami iz sole Piali Learning Center ter 

predstavnikom Rotary Club-a za njihovo prisotnost. Skupaj z nami pa so praznovali tudi 

Renata iz Slovenije, Gastao iz Portugalske in Manuel iz Španije. 

Tudi letos smo se z 

navdusenjem odzvali povabilu 

Apeejay Ananda Children 

Knjiznjici, ki je organizirala 

likovno delavnico in 

tekmovanje za stevilne otroke 

iz razlicnih sol in nevladnih 

organizacij. Tokrat so na bele 

majice otroci pisali in risali 

abecedo, za vzpodbudo pa se 

dobili darilne vrecke polne 

solskih pripomockov.  



 

Poseben dan za nas je 

dan iger in sporta, ko se 

iz majhni razredov 

podamo na igrisce, kjer 

se igramo z zogo, 

tecemo, skacemo s 

kolebnico, lovimo 

ravnotezje, poskusamo 

pojesti piskot z 

zavezanimi rokami in se 

marsikaj. Prirocne 

nagrade in medalje za 

najbolj uspesne so samo se pika na i. Za dobro prisluzeno malico pa nas pricakajo kos kruha, 

jajce in banana.  

Obiskali so nas studentje glasbe iz Geneve ter za nase ucenke pripravili krasno glasbeno 

delavnico, kjer smo s 

pomocjo svojih dlani in 

stopali ustvarjali 

zabaven ritem in zvok. 

Hvala #LiveIn School in 

Indian Guitar 

Federation za to 

krasno priloznost 

ucenje in druzenja. 

 

 

 

Pot pod noge nas je tokrat zanesla v 

zivalski vrt in muzej. Avtobus poln 

glasbe in petja, da nam ne bi bilo prevec 

slabo, nas je zapeljal po prasni 

makadamski cesti do siroke mestne 

obvoznice, ob kateri smo opazovali 

visoke stolpnice in druge imenitne 

stavbe. V muzeju so dolgocasne strani 

nasega zgodovinskega ucbenika dobile 

novo zivljenje skozi zgodovinske vire kot 

so kovanci, orodje in orozje, okostja, 



fosili celo mumija. Zivalski vrt pa ja za nase otroke, velike in manj velike, vedno velik hit! 

Letos smo svoje rocno izdelane 

voscilnice in nakit prvic ponudili 

obiskovalcem knjiznjega sejma v 

Kolkati. Tudi na ta nacin smo zeleli 

nasi otrokom pokazati, da zbiranje 

denarja ni lahko delo. Naso 

dejavnost smo predstavili stevilnim 

obiskovalcem, ki so se ustavili ob 

nasi improvizirani “stojnici”. 

Pomagale so nam Jasmina, Tazmira in 

Chandrima. S prodajo nasih izdelkov smo 

zbrali dovolj denarja za pokritje stroskov 

avtobusne voznje do zivalskega vrta in 

muzeja.   

 

 

Renata, Gastao and Manuel pa so nam pokazali, kako 

nastane fotografija. Nasa mala ustvarjalna sobica se je 

za teden dni spremenila v temnico. S pomocjo 

fotopapirja in nekoliko skrivnostnih kemikalij pa se je 

beli papir spremenil v pravi fotogram. Resnicno 

zanimiva izkusnja za vse nas.  

 

 

 

Hvala Vsem Vam, ki nam pomagate pisati naso zgodbo. 

 

Mojca in Anup Gayen, Piali Ashar Alo  

www.pialiasharalo.org 

 



 

 


