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Tokrat se nekaj zadnjih utrinkov letosnjega leta, za nas, kot ze mnogi veste, tudi zakljucek 

solskega leta. Verjamem, da se v tem casu tudi vi ozirate nazaj na preteko leto, ki je nedvomno 

prineslo veliko blagoslovov, tudi takih v preobleki ;) 

1. IZLET V KOLKATO 

Organizacija Round Table India nas je povabila na 

mega-dogodek, kjer je sodelovalo vec kot 3000 

otrok, ki so prisli iz stevilnih nevladnih organizacij. 

Otroci so se pomerili v risanju, dogodek pa sta 

popestrila glasba in seveda dobra hrana.  Vsak otrok 

je prejel darilni paket z risalnim blokom in 

barvicami. Za nase otroke je bil to poseben dan tudi 

zato, ker smo se skupaj z avtobusom odpeljali v 

mesto. Bolj nam je bilo slabo, bolj glasno smo peli.  

 

 

 

 

 

 

 

2. SODELOVANJE S SLOVENSKIM VELEPOSLANISTVOM V INDIJI 

“Naša prihodnost je lahko tudi svetla” je bil virtualni dogodek organiziran s strani Slovenske 

Ambasade v Indiji. Nasa dekleta so skozi zgodbo, ki jo je pripovedovala gospa Seema Wahi 

Mukherjee, razmisljala o edinstvenosti  vsakega posameznika, o talentih, ki jih ima prav vsak 



izmed nas, ter kako nas te 

razlicnosti lahko povezujejo in 

spodbujajo k vecji 

ustvarjalnosti. Ker jih je skozi 

domisljisko zgodbo vodila 

cebelica, smo jih na koncu tudi 

izdelali. 

Iskrena zahvala cudoviti 

pripovedovalki gospe Seemi, 

gospe Ljubici Pevec Daruwala za pobudo ter gospe Ambasadorki Mateji 

Vodeb Ghosh za podporo. 

 

3. ZAKLJUCEK SOLSKEGA LETA  

Dve leti  brez  rednega pouka sta na nasa dekleta 

mocno vplivali. Primanjkljaji v znanju so veliki, 

ogromno ze naucenega je bilo pozabljenega, saj zivijo 

v okolju, kjer branje ni obicaj. Ponovno se je bilo 

potrebno navaditi na solska pravila, ucenje in domace 

naloge. Dekleta so sicer zelo vesela, da lahko prihajajo 

v solo, kje se pocutijo varne, ljubljene in cenjene, 

vendar njihova ucna motivacija je slaba. Solski sistem 

pa zahteva veliko ucenja faktografskega znanja. Med 

temi izzivi poskusamo navigirati in ves cas iskati 

nacine, kako dekletom najbolje pomagati, in se 

veselimo prav vsakega napredka. 

 

 

4. NA VRTU MED ZELENJAVO IN CVETJEM 

Nase solsko okolje zazivi v najlepsih barvah prav pozimi, 

ko temperature in sonce dovolijo, da zacvetijo rozni grmi. 

V nasem zelenjavnem vrtu posadimo cvetaco, zelje, 



korenje, melancane 

in spinaco. Trudimo 

se, da bi bili tudi 

otroci cimbolj 

vkljuceni v skrb za 

vrt in solsko okolico.  

 

 

 

 

5. MEDNARODNI LIKOVNI NATEČAJ 

OŠ Antona Tomaža Linharta 

Radovljica ob praznovanju 

50-letnice šole organizirala 

prvi mednarodni likovni 

natečaj LINKART – 

UMETNOST POVEZUJE s 

podnaslovom Naravna in 

kulturna dediščina Slovenije. 

V natecaju je sodelovalo 14 

drzav. Pocasceni smo, da so 

svoj prostor nasli tudi izdelki 

nasih deklet. Predstavili smo soline, slovenski nagelj, golobici, vinsko trto, narodno noso in 

cerkvico.  

6. DODATNE DEJAVNOSTI 

Nasa draga Katja je tudi letos nadaljevala z 

online tecajem nemscine za stiri nasa dekleta. 

Ce lahko kateri od vas prispeva k njenemu 

placilu, bomo zelo hvalezni. 

Zelo dobro je obiskan tecaj siviljstva, kjer se 

tecajnice ucijo krojenja in sivanja 

tradicionalnih indijskih oblacil.  



Sanchita in Susmita 

sta pod taktirko 

uciteljice Jennifer 

postalI pravi mali 

pianistki. Matthew 

in Maja ucita 

kitaro, nasa lokalna 

ucitelja pa nasa 

dekleta ucijo igranje na violino, harmonium in petje.  

 

6. BOZIC in NOVO LETO 

Bozicno vzdusje smo pricarali z okrasitivijo sole, predvsem pa z nasim bozicnim programom, 

kjer ni manjkalo bozicnih pesmi, plesa in dobre hrane.  Vesel zakljucek leta, sedaj pa nekaj dni 

pocitnic, predno se zasankamo v novo leto.  

 

 

Tudi vam zazelimo prijetne praznike in vse dobro v novem letu. Hvala, ker ste 

tudi letos z nami pisali naso skupno zgodbo. 

Vasa Piali Ashar Alo Druzina 

www.pialiasharalo.org 



 

 


