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»Svet je kakor ringa raja, vse prihaja in odhaja, vse v krogu se vrti, zdaj smo tu in zdaj nas ni.«
Tako kot je zapisala pesnica Anja Stefan, smo tudi mi zarisali se en krog in zakljucujemo prve
mesece tega leta z vzpodbudnimi novickami. Seveda so tudi nasi dnevi zapolnjeni z izzivi,
vcasih tistimi, ki jih ze poznamo, vcasih s tistimi, ki so nam povsem novi, pa vendrale
stremimo k temu, da se vedno spominjamo tistega dobrega, tezave pa nas vzpodbujajo, da
se ucimo potrpezljivosti, prijaznosti in pomoci drugemu tudi takrat, ko ne gre vse po nasih
pricakovanjih.

1. Upihnili smo ze 11 svecko
Tudi letos smo z lepim kulturnim
programom obelezili naso obeltnico
delovanja. S ponosom povemo, da
smo stari ze 11 let. Zelo smo bili
veseli, da je z nami lahko praznoval
tudi dr. Fuat, predstavnik nemske
fundacije CED, ki nam ze vrsto leto
zvesto stoji ob strani. Seveda pa smo
toplo sprejeli tudi vse starse in
prijatelje, ki so si vzeli cas in nas na ta
poseben dan obiskali.

2. Igre, sport in piknik
Ker nas skoraj vse leto spremlja vroce in vlazno vreme, imamo redko priloznost za igre na
prostem. Zato se se toliko bolj razveselimo zimskih dni in jih izkoristimo tako, da smo cimvec
zunaj. Organiziramo sportni dan, kjer tecemo, skacemo s kolebnico, se igramo z zogo,
pripravimo pa tudi zabavne igre, kot so hrustanje piskota z zavezanimi rokami, poskakovanje
z zavezanimi nogami in pobiranje krompirja. Vse tekmovalce pospremimo z navdusenim
ploskanjem, najboljse pa tudi nagradimo.

Se naprej spodbujamo vaske otroke, dekleta in
fante, da se nam pridruzijo pri igranju nogometa v
sobotah in nedeljah.
Hvalezni
smo
clanom
Basdhoni
Ridhi
kluba, ki
so nas povabili na njihov letni piknik. Pripravili so
slastne indijske prigrizke, nasa dekleta pa so prejela
tudi lepe tople puloverje.

3. Obisk naravoslovnega centra »Science City«
Najboljsi solski dnevi so tisti, ki jih ne prezivimo za solskimi klopmi. Kaj bi bili solski dnevi brez
nepozabnih solskih izletov. Gospa Sushmita Chakraborty,
zaposlena kot razvijalka programske
opreme v vecjem podjetju v Kolkati,
se je odlocila, da na dan svojega
rojstnega dne popelje nasa starejsa
dekleta v naravoslovni center v
Kolkati.
Skupaj
smo
preziveli
precudoviti dan, ko smo hkrati
pridobivali nova znanja in izkusnje ter
se tudi zabavali.

4. Ucimo se skupaj s Tejo
Teja, absolventka razrednega pouka, nas je obiskala tokrat ze tretjic.
Z nami je delila svoj izjemni talent, vescine in znanja. Nase otroke je
ucila igranja na kitaro in klaviature, skupaj z njimi je pripravila
plesno tocko za praznovanje nase obletnice, ucila pa je tudi
anglescino in geografijo.

5. »Obiskalo« nas je gledalisce
Poleg plesa imajo nasa dekleta zelo
rada tudi dramske uprizoritve, teater.
Zelo rade so vkljucene v dramske
predstave, ki jih organiziramo za nase
proslave. Tokrat pa je bilo prvic, da so
nas obiskali gledaliski igralci in za nas
uprizorili izjemno humoristicno in
hkrati zelo poucno igro »Osamljena
kraljica in kralj«. Hvala organizaciji TkinkArts in gledaliski skupini Jhala Pala.

6. Praznovanje obletnice rojstva Rabindranath Tagorja
9. maja v Zahodni Bengaliji praznujemo obletnico rojstva velikega indijskega pesnika,
pisatelja, esejista in literata Rabindranath Tagorja. Tagore je imel tudi velik vpliv na
slovenskega
pesnika
Srecka Kosovela, kar je
raziskovala in zakljucila
prevajalka
ga.
Ana
Jelnikar. Na nasi soli ta
dan
obelezimo
s
kulturnim programom.

7.
Zelenjava
nasega vrta

z

Nasa parcela ni velika,
vecino zaseda solska stavba, zato smo se toliko bolj ponosni na nas majhen vrt, ki pa nas
bogato obdaruje. Poglejte si samo nase paradiznike! Sicer pa smo pridelali tudi bucke, repo,
feferone, spinaco in se kaj.

Se naprej se ucimo glasbenih instrumentov, v tem solskem letu so se nam prikljucili se
indijski bobni – tabla. Prav tako
spodbujamo starejse ucenke, da
pomagajo nasim najmlasjim, tako da
ze pred poukom organiziramo
dodatno ucno pomoc. Nasa starejsa
dekleta pa imajo ucne ure vse do
seste ure popoldne. Nas cilj je, da so
otroci cim dalj v okolju, ki je varno, in
vzpodbuja k ucenju in kreativnosti.

Zahvaljujemo se vsem nasim botrom in prijateljem ter organizacijama Luc
Upanja ter CED za vso pomoc. Hvala tudi vsem tistim, ki ste si vzeli cas za
obisk nase stojnice.

