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Kot bi mignil, so minili hladnejsi zimski 

meseci novega leta, v mesecu aprilu pa 

ze vstopamo v zelo vroco pomlad. 

Hvalezni smo za vsako jutro, ko nas 

osvezi svez veter, preden se zacnejo res 

tisti pravi poletni meseci, ko so tudi jutra, 

veceri in noci neznosno vroci.  

V prvih tednih novega leta so se razmere 

s korona virusom toliko umirile, da so se 

odprle sole za starejse otroke, od 

devetega do dvanajstega razreda, tako 

da nase deveto in desetosolke redno 

prihajajo k pouku na solo.  Odlocili smo se tudi, da izkoristimo ta cas “zatisja” in organiziramo 

krajsi pouk v manjsih skupinah za dekleta od petega do osmega razreda, ki tako pridejo na solo 

trikrat na teden. Mlajsi otroci nas v 

manjsih skupinah obiscejo dvakrat 

tedensko. Ogromno je dela z 

usklajevanjem urnikov, vendar je 

izrednega pomena, da smo z otroki 

cimvec v stiku, saj smo ugotovili, da so 

zaradi omejitev lanskega leta res veliko 

izgubili. Imajo tezave z branjem, 

racunanjem, s koncentracijo in 

motivacijo za solsko delo. Ker se zdi, da 

se nam priblizuje drugi val, ki se je ze 

zacel na jugu drzave, si zelimo 

nadoknaditi cimvec izgubljenega. Hkrati 

pa se trudimo, da vnesemo tudi veliko 

razlicnih glasbenih in ustvarjalnih 

aktivnosti. 



 1. Posebni Dnevi 

26. januarja smo s krajsim programom v barvah indijske zastave obelezili Dan Republike.  

 

Ze cetrto leto smo sodelovali na virtualni likovni 

delavnici, ki jo organizira Knjiznica za otroke 

Apeejay Anand. Letos so nasa starejsa dekleta 

risale cudovite vzorcke na bele obrazne maske. 

 

Za 

mlaj

se otroke smo poleg bralnih uric pripravili 

ustvarjalne delavnice. 

 



2. Tecaj uporabne anglescine/siviljski/kozmeticarki-frizerski tecaj 

Za nasa dekleta 10. razreda, 

ki se pripravljajo na 

pomembne preizkuse 

znanja po 10. razredu (mala 

matura) in za ostala 

dekleta, ki jih zanima 

prakticno znanje 

anglescine, organiziramo 

tecaj, kjer je poudarek na 

dialogu, pogovorni 

anglescini, in uporabi tujega 

jezika v vsakdanjih situacijah.  

Prav tako nadaljujejomo s tecaji siviljstva in 

kozmeticarstva/frizerstva. Mladim studentkam in 

zenam zelimo podeliti znanja in vescine, ki jim bodo 

pomagale do vecje financne neodvisnosti. Predvsem pa 

ustvarjamo prostor, kjer si lahko zenske odpocijejo od 

druzinskih odgovornosti, se med seboj opogumljajo in 

malo poklepetajo. 

 

3. Dekleta, ki obiskujejo anglesko solo 

Zelo smo ponosni na pet deklet, ki obiskujejo 

anglesko solo. Tri dekleta so pravkar vstopila v 

deseti razred, dve dekleti pa v osmega. To so 

ucenke, ki so hodile na naso vasko solo se kot 

male deklice. Z nami so bile od predsolskega do 

cetrtega razreda. Ker so imele visoko notranjo 

motivacijo in izjemen smisel za angleski jezik, so 

jim njihovi sponzorji omogocili solanje na 

angleski soli. Njihovo napredovanje je velik 

dosezek, saj prihajajo iz okolja, kjer anglesko ne 

govori prav nihce.  



 

 

 

 

 

4. Pomagamo projektu v Sundorbonu  

Ponosni smo na to, da nas projekt navdihuje tudi druge, ki 

zelijo pomagati svoji skupnosti na podoben nacin. Nas dragi 

prijatelj 

Nilotpal 

in 

njegova 

sestra 

Mira s 

prijatelji 

vodijo 

solo in 

stevilne 

aktivnosti 

v zelo oddaljeni vasi Sitholia 

v Sundorbonu. Pomagamo 

jim s solskimi potrebscinami 

in didakticnim materialom. 

Predvsem pa skupaj z 

njihovimi ucitelji pripravimo 

kreativne ucne urice. Na 

zadnjem obisku so nas 

pospremile tudi tri nase 

starejse ucenke, saj zelimo, 

da na zelo prakticen nacin 

vidijo, kako lahko s svojim 

znanjem pomagajo mlajsim otrokom.  

 



Hvalezni smo nekaterim dijakom Future Campus sole in njihovim starsem, ki so za nase otroke 

organizirali prijeten in nadvse zabavni nedeljski piknik. Zelo vzpodbudno je bilo videti, kako so 

se otroci hitro ujeli, se igrali in zabavali, brez zadrzkov ali misli na njihovo kasto ali socialno/ 

ekonomski status.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskrena zahvala vsem Vam, ki nam stojite ob strani, da lahko se naprej pomagamo nasi 

skupnosti. 

 

Vasa Piali Ashar Alo Druzina 
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