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Z velikim navdusenjem in hvaleznostjo tokrat zapisemo, da so se sole tudi v Zahodni Bengaliji 

odprle za vse solarje 16. februarja novega leta. Sole so bile zaprte dve leti, tako da si lahko 

predstavljate, da je bil prvi dan odprtih solskih vrat prav poseben tako za nase solarje kot tudi za 

nas ucitelje. Malo so nas ovirale maske in ohranjanje distance, vendar tudi to ni mogla zatreti 

nasega navdusenja. Iskreno receno pa pravila glede mask niso bila prav stroga, tudi zaradi tega, 

ker ze vstopamo v vroce poletje in z masko na obrazu je res tezko. Tako da lahko recemo, da se 

ucimo in delamo v sproscenem vzdusju, hvalezni za to, da smo lahko spet nazaj v solskih klopeh. 

Dve leti brez rednega pouka sta zapustili velike posledice na ucnih sposobnostih. Zal mi je, da se 

o tem vse premalo govori in da tudi kot ucitelji ne dobimo smernic s strani strokovnjakov, kako 

otrokom pomagati nadoknaditi zamujeno. Nivo znanja maternega jezika je mocno upadlo. 

Otroci, ki so ze gladko brali, se spotikajo ob branju osnovnih besedil. Tudi sposobnosti 

racunanja so slabse. Predvsem nas skrbi slaba notranja motivacija za ucenje. Dve leti so bili nasi 

otroci bolj-kot-ne prepusceni samim sebi, sami so si krojili dneve, le redko jih je kdo spodbudil k 

branju ali pisanju. Z nase strani smo se sicer trudili ostati z dekleti v stiku, vendar je predvsem za 

otroke, ki zivijo v okolju, kjer izobrazba ni vrednota,  redni pouk nenadomestljiv.  

Tako nam ni preostalo drugega, kot da vsi skupaj mocno zavihamo rokave in se pogumno 

soocimo z novimi izzivi. 

 



1. Ponovno skupaj 

Nasi razredi so tako spet zaziveli. Se posebej pa smo ponosni na nas “podmladek”. Iskrena 

zahvala vsem nasim novim botrom in botricam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dan Republike in Holi 

Tisti, ki nas redno prebirate, se boste strinjali, da ni nasega porocila brez obelezitve vsaj enega 

od praznikov. V Indiji praznujejo vse praznike z veliko pompa. In ker v zadnjih dveh letih zaradi 

omejitev to ni bilo mogoce v vecjem obsegu, smo to nadoknadili letos  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Znanstveno fizikalna delavnica 

Ko otroci ucbenisko znanje izkusijo skozi lastna 

cutila se res zgodi carovnija. Iskrena zahvala 

nasi prijateljici Sushmiti, profesorju Dr. Rajib 

Ganguly in njegovem timu studentov, ki so 

nasim dekletom predstavili stevilne fizikalne 

koncepte na zelo zanimiv in predvsem 

izkustveni nacin. 

 

 

4. Jutranji sprehodi 

V januarju in februarju so jutra se vedno dovolj hladna, da smo jih lahko izkoristili za jutranje 

sprehode. Za nasa dekleta je bilo to nekaj povsem novega, vendar so bila navdusena, ko so 

odkrila, da imajo po takih aktivnih jutrih vec energije za ucenje. Hkrati smo odkrivali koticke 

nase vasi, ki jih se nismo poznali, nabirali razlicno lokalno sadje in celo lovili ribe.  

 



5. Matura 

Po desetem razredu ucenci opravljajo pomembne preizkuse znanja, “malo” maturo. Letos jo 

opravlja 9 deklet, 6 deklet v bengalscini, 3 dekleta v anglescini, in mocno drzimo pesti za dobre 

rezultate. Tri nasa dekleta pa cakajo na rezultate mature, torej preizkusov znanja po 12. 

razredu. Res smo ponosni na njih, da so kljub izzivom vztrajale, medtem ko so nekatere njihove 

bivse sosolke ze zene, mamice in\ali gospodinjske pomocnice.  

  

6. Okulisti na obisku 

V sodelovanju z Lions Calcutta Greater Medicare Center smo organizirali pregled oči za naše 

učenke, učiteljice in vaščane. Skupno je bilo 70 posameznikov pregledanih za očesne bolezni, od 

tega jih je 15 dobilo korekcijska ocala in 9 starejsih vascanov je bilo identificiranih za operacijo 

katarakte. Zagotovili smo  tudi brezplacne kapljice za oči ter ocala. 

 



7. Nadgradnja prostorov in zelena streha 

Gradnja dodatnih prostorov lepo napreduje, potrebujemo se nekaj mesecev, da bo dokoncano. 

Zaceli smo urejati tudi zeleno streho, ki jo sponzorira Knauf Insulation. Posadili bomo travo, 

cvetlice in zelenjavo, kar bo edinstveni primer urejene terase dalec naokoli. Notranji prostori pa 

bodo tako hladnejsi v zelo 

vrocih poletnih mesecih.  

 

8. Prizgi nasmeh 

Nasi otroci so se udelezili najvecjega vzhodno-indijskega karnevala za otroke iz revnejsih druzin 

“Light a smile” (Prizgi Nasmeh). Pred Katedralo Svetega Pavla v Kolkati se je zbralo vec kot 3000 

otrok iz stiridesetih nevladnih organizacij. Otroci so plesali, se sladkali s sladoledom, prejeli 

malice in darila. Zahvalo si zasluzijo odlicni pevci, plesalci in animatorji, ki so za otroke pripravili 

res veliko zabavo.  



 

Za konec pa se fotografija krasnih izdelkov nasih starejsih deklet. Upam, da narisejo nasmeh 

tudi na vasih obrazih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

skupnosti. 

 

Vasa Piali Ashar Alo Druzina 

www.pialiasharalo.org 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


