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Po poletnih pocitnicah, ki jih na nasi 
soli nastopimo v sredini meseca 
maja in trajajo en mesec, nasi otroci 

ze pridno “gulijo” solske klopi, saj se 
ze bliza konec se enega uspesnega 

solskega leta. Mesece julij, avgust in 
september zaznamuje monsunsko 

dezevje, ki s seboj prinese mnogo 
nevsecnosti, se posebej za tiste nase 
otroke, ki zivijo v hisah, narejenih iz 

blata, bambusa ter so prekrite samo 
s slamo in  plastiko. Otroci prihajajo 

v solo po zelo blatni poti, najveckrat 
bosi, saj je tako se najbolj enostavno. Cofotanje po luzah in brodenje po 
blatu pa je se posebej zabavno! 
 

1. Obiski 
 

Tedne pred poletnimi pocitnicami, ki so se 
posebej vroci, je z nami prezivljal biolog Ziga. V 

dopoldanskih urah, je pomagal pri pouku, 
popoldneve pa je prezivljal z nasimi otroci na 

njihovih domovih. Tako so mu nasi ucenci 
Chandrima, Akash in Puja neko popoldne skuhali 
caj in naredili slastne chapatije. Za posladek, pa 

sta deklici se pocesali 
njegove razkustrane lase.  
 

 



 

2. Posebni dnevi 
 

- 8. maja smo praznovali 

obletnico rojstnega 
dneva velikega 
bengalskega pesnika in 

literata Rabinadranath 
Tagora s kratkim 

kulturnim programom. 
 

 

- 15. avgusta smo praznovali Dan neodvisnosti z 

dvigom zastave, petjem in plesom ter za ta dan 
znacilnim prigrizkom: snjero ter bengalskimi 

slascicami.  
 
- V mesecu septembru pa smo praznovali Dan 

uciteljic, ki ga v Indiji praznujejo na dan rojstva 
velikega intelektualca, diplomata in ucitelja Dr. 

Sarvepalli Radhakrishnan, tudi drugega 
predsednika Indije. Na ta dan so se nasi ucenci preizkusili v vlogi uciteljev, 
slednje pa smo postale ucenci. Krasno smo se zabavali, na koncu pa so nas 

ucenci obdarili z bonboni in svincniki. 
 

 



3. Obisk v Sloveniji 

Kljub temu, da nam je v Indiji lepo, se vedno znova veselimo obiska 

Slovenije. Tudi tokrat v Sloveniji nismo samo počivali. Organizirali smo 

Srečanje naših botrov, s prostovoljci smo poklepetali na Pikniku za 

prostovoljce, naše delo in izdelke pa smo predstavili na dnodnevni stojnici 

v Centru Ljubljane. Z lepo proslavo na Osnovni šoli Davorina Jenka v 

Zalogu smo zaključili letošnjo akcijo Ohranimo Slovenijo - Pomagajmo 

Indiji. Skupaj z arhitektom Žigom smo dokončno izdelali načrt za novo 

šolo. Nekaj o nas pa ste lahko slišali, videli ali prebrali na Televiziji oz. 

Radiu Slovenija, na Radiu Ognjise in v reviji Manager. 

 

 



 

4. Razno 
 

- Nase pridne mamice izdelujejo 

cudovite voscilnice, nekatere so sivane, 
nekatere pa izdelane iz papirja. Upamo, 

da bodo voscilnice srecno prisle v 
Slovenijo in nasle svoje kupce.  
 - Nasi ucenci z velikim zanimanjem 

preizkusijo nove (didkaticne) igre, 
ki jih posljete nasi botri. Tokrat so 

jih navdusile plasticne perlice, ki jih 
lahko sestavijo v razlicne vzorce.  
 

- Anglescina je za mnoge nase 
ucence zelo zahteven predmet, zato 

je vecina ucnih ur namenjenih vajam in 
pisanju. Tokrat pa smo si vzeli cas in se 

naucili pesmico o malem pticku ( A Little 
bird song) ter naredili tudi plakat.                                                                                                                                   
                                               

- Nasi otroci zelo radi zapojejo, ko jih na 
harmonium pospremi uciteljica Banani.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Lepo vas pozdravljamo in vas povabimo, da nas spremljate na nasi spletni 
strani www.pialiasharalo.org. 

 
Piali Ashar Alo druzina 

http://www.pialiasharalo.org/

