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V teh prvih mesecih novega (šolskega) leta se predvsem lepo spominjamo vseh 

obiskovalcev-prostovoljcev in sprejema novih učencev v razred “Nursery”. 

 

1. Obiski - prostovoljci 
 

V sodelovanju s Pedagoško fakulteto v 

Ljubljani smo tokrat prvič gostili dve 

študentki razrednega pouka, Urško Urek in 

Tino Omahna, pod mentorstvom Nine 

Mikolič. Urša in Tina sta vnesli v pouk veliko 

sveţine, novih idej in različnih aktivnosti. 

Tako sta skupaj z učenci izvedli eksperimenta 

“vulkani” in “rakete”, preko fotografij in 

posterjev sta predstavili Slovenijo, učencem 

sta pomagali pisati pisma slovenskim 

osnovnošolcem, aktivno sta se vključevali v 

ustvarjalne delavnice, nepogrešljivi pa sta bili 

tudi pri angleškem pouku oz. individualni pomoči. Otrokom sta predstavili tudi osnove 

higiene: kako se pravilno umivamo in si čistimo zobe. S seboj sta prinesli veliko risb, 

fotografij in različnih aktivnosti. Vsi skupaj smo se veliko naučili. Ob povratku v 

Slovenijo bosta svoje vtise in izkušnje predstavili svojim kolegom.  

Andrej Golob, “freelance” fotograf, je preţivel z nami skoraj mesec dni. Za starejše 

otroke je organiziral fotografski kroţek; posneli so veliko fotografij in ţe komaj čakamo, 

da vidimo končne rezultate: nekakšno fotoreportaţo o njihovem vsakdanjem ţivljenju. 

Otroci so bili zelo navdušeni, saj so tokrat tudi sami lahko uporabljali oz. preizkusili 

fotografske aparate. 

Obiskali so nas tudi Polona Simončič, ki je za naše otroke izdelala nekaj lepih 

ustvarjalnih izdelkov ter Sabina Martinčič in Peter Močnik, ki sta prinesla poln nahrbtnik 

majic, zvezkov, svinčnikov ipd. Hvala! 

 

V mesecu februarju smo gostili, tokrat ţe 

drugič, predstavnike nemške fundacije 

FAMI, ki naši šoli pomagajo ţe skorajda od 

samega začetka. Vsi so bili veseli našega 

napredka in uspehov. 

 

Obiskali sta nas tudi Mateja in Darja 

Dolenc, česar se je predvsem razveselil njun 

varovanec Lokenath. 

 

 

 

 



 

Obiskal nas je Peter Krajnik, ki se nam je pridruţil kot novi boter, za deklico Mumpi Das. 

 

 

V mesecu marcu pa sta nas obiskala 

absolventa Fakultete za arhitekturo 

Ljubljana, Jure Kolenc in Ţiga Roser, ki sta 

si za temo svojo diplomske naloge izbrala 

načrtovanje naše nove šole. Zelo smo veseli 

njunega sodelovanja. Ţiga in Jure sta s seboj 

prinesla tudi veliko igrač, ki jih je za našo 

šolo zbral Zavod LU.  

 

 

2. Posebni dnevi 

 

- Športni dan 

 
Da nas pretoplo vreme ne bi prehitelo, smo ţe v začetku novega šolskega leta organizirali 

športni dan, tokrat na naši lastni parceli. Poleg različnih športnih aktivnosti, je bil dan 

poln veselja in nagrad za najbolj uspešne. 

 

 

 - Praznovanje tretje obletnice naše šole 

 
19. januarja smo praznovali tri leta delovanja 

naše šole. Od tistih prvih negotovih korakov, 

ko je bilo v šoli (le) 15 otrok z eno učiteljico, 

prostori pa so bili majhni in prevroči, pa do 

danes, ko pouk v veliko bolj primernih 

prostorih obiskuje 80 učencev, smo bili priče 

malim in velikim spremembam ter lepemu napredku. Nedvomno smo naredili tudi nekaj 

napak, ampak smo se iz njih tudi marsikaj naučili. Te šole seveda ne bilo brez vseh vas, 

ki nam pomagate, ne samo s finančno podporo, ampak tudi s svojim razumevanjem, 

spodbudnimi besedami, voščilnicami za novo leto z lepimi ţeljami, z vsem poslanim 

šolskim materialom in igračami, z obiski in še bi lahko naštevali. Hvala! 

 

- Sprejem novih učencev 

 
V mesecu februarju smo sprejeli 16 novih deklic, 

ki se ţe pridno učijo angleško in bengalsko 

abecedo, pisanja številk, barvanja, plesa in petja 

ter nekaj o okolju, v katerem ţivijo. 



- Roditeljski sestanek 

 
Roditeljski sestanek organiziramo štirikrat na leto 

in veseli smo, da je vsakič število udeleţencev 

večje, saj je zelo pomembno, da so starši čim bolj 

aktivno vključeni v izobraţevanje svojih otrok.  

 

 

 

3. Zgodbe, ki jih piše življenje – Mongola Biswas 

 
Mongola je prišla k nam prvič predlani, še 

zelo zelo majhna. Bila je umazana, oblečena 

samo v hlačke, po obrazu, glavi in telesu pa 

je imela polno bulic in odprtih ran. Mongola 

niti ni govorila niti ni jokala. Sprva smo jo 

oblekli in poskrbeli za njeno zdravje. Leto 

dni kasneje smo jo sprejeli v našo najmlajšo 

skupino in zdaj ţe lahko napišem, da je 

Mongola bistra deklica in se veselo uči 

pisanja in računanja… 

 

 

Za konec vam posredujemo še povezavi na dva filmčka o naši šoli: prvega je pripravil 

Swarup Dutta in predstavlja delček naše letne proslave, drugega pa je pripravila Tamara 

Bizjak in prikazuje košček našega šolskega vsakdana. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hYaftL8TFCE 

http://www.youtube.com/watch?v=tZojHj4irkE 

 

Iskrena hvala, ker nam stojite ob strani in lep pozdrav. 

 

Mojca in Anup Gayen 

http://www.youtube.com/watch?v=hYaftL8TFCE
http://www.youtube.com/watch?v=tZojHj4irkE

