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Po enomesecnih poletnih pocitnicah smo se v prvi polovici junija ze usedli za solske klopi in 

nestrpno pricakovali dezevno obdobje, ki bi osvezilo res vroce junijske in julijske tedne. Tokrat 

nas je dez pozdravil pozno, v avgustu in nas spremlja tudi v zacetku oktobra z mocnimi nalivi. 

Vendar smo letos hvalezni, da dezevje ni bilo prehudo, in v Pialiju ni bilo vecjih poplav. Dezevne 

dni smo izkoristili tudi zato, da smo posadili nove drevesne sadike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za vas smo nanizali naslednje novice: 

 

 

 

 



1. Obiskali so nas glasbeniki iz 

Amerike, Francije in Anglije 

Nasa zgornja dvorana je zazvenela v 

zvokih violine, klarineta, violoncela 

in celo roga! Obiskali so nas 

glasbeniki iz razlicnih koncev sveta, 

ki jih povezuje ljubezen do glasbe in 

zelijo svoje znanje deliti s tistimi, ki 

prihajajo iz okolj z manj moznosti za 

glasbeno izobrazbo. Nekateri nasi 

otroci ze znajo zaigrati preproste 

melodije na violino, kitaro in digitalno 

klaviaturo, zato jim je v veliko vzpodbudo, ko 

lahko prisluhnejo vescim mladim glasbenikom. 

Zahvaljujemo se organizacijam MusAid, Book-

a-smile and Live in Music za to krasno pobudo 

sodelovanja. 

 

 

 

2. Dan Neodvisnosti 

 

 

15. avgusta smo praznovali Dan Neodvisnoti. 

Po aneksaciji Britanske vzhodnoindijske 



družbe in britanski kolonizaciji sredi 19. stoletja je Indija leta 1947 po boju za neodvisnost s 

širokim nenasilnim uporom postala sodobna nacionalna država. Vsako leto to veliko zmago 

praznujejo s cudovitimi programi po vsej drzavi. In tudi v nasem Pialiju nismo zaostajali. 

Obleceni v barve indijske zastave so nasa dekleta zablestela skozi plesne, glasbene in dramske 

tocke.  

 

3. Dan Uciteljic 

 

Prav poseben dan v Indiji pa je tudi 5. september, ko se spomnimo vseh nasih uciteljev. Na vseh 

solah otroci pripravijo kulturni program in svoje ucitelje tudi obdarujejo. Nasa dekleta so se 

letos se posebej potrudila, program so pripravile povsem samostojno in res smo lahko 

obcudovali, koliko so se v vseh teh letih naucila. Predvsem pa se nas je dotaknila njihova srcnost 

in zelja, da se res maksimalno potrudijo na ta poseben dan. Svojim uciteljicam so ob zakljucku 

postregle tudi s kosilom.  

 

 

 

 

 

 

 



4. Prostovoljci POTA 

 

Tudi letos so nas obiskale prostovoljke programa 

mladinskega misijonskega prostovoljstva POTA. Tokrat 

smo se ucili skupaj s Katjo, Ajdo, Karmen in Meto. 

Navduseni smo bili nad skavtsko “Veliko igro”, Karmen in 

Meta pa sta nam tudi pomagali vzpostaviti nov nacin 

jutranje dobrodoslice: vsak otrok ob vstopu v solo pokaze 

na slicico in pove, kaj potrebuje: objem, stisk roke, pest-

ob-pest, plesni korak ali daj-mi-petico. Skupaj smo se ucili 

o svetu, ustvarjali, zapeli, poleg anglescine pa smo se 

naucili tudi nekaj novih slovenskih in bengalskih besed. 

Kratek zapis o njihovi izkusnji si lahko preberete na 

naslednjem linku: http://pota.si/avgustovska-odprava-150-srcnih-deklet/.  

 

5. Lokenath – nas prvi student 

Izjemno smo ponosni na Loknatha, nasega prvega studenta! Loknath prihaja iz zelo revne 

druzine in je moral premagati stevilne ovire, da je dosegel skorajda nemogoce. Praznujemo 

skupaj z 

njim in se 

hkrati 

spominja

mo in 

zahvaljuje

mo vsem 

vam, ki 

http://pota.si/avgustovska-odprava-150-srcnih-deklet/


nam ne pomagate nase zgodbe samo pisati, ampak jo tudi ziveti.  

 

 

Za konec pa nas vas nasmeji naslednja fotografija: ena 

izmed nasih najmlajsih deklic se je na poti do stranisca 

posladkala s socnim paradiznikom iz nasega vrta. Skusnjava 

je bila le prehuda ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvaljujemo se vsem vam, nasim botrom in prijateljem, ter organizacijama Luc 

Upanja ter CED, za vso pomoc in podporo.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


