
Škola a školka se nachází na kopci nad hlavním městem Káthmándú ve vesničce Kavresthali s krásným 
výhledem na okolní kopce, terasy a lesy. Na rozdíl od města tu je čisté ovzduší, všude se chodí pěšky 
a lidé jsou moc milí, usměvaví a zdraví se tradičním nepálským pozdavem Namaste (v překladu 
Klaním se ti). V okolí je ticho, které narušují jen zvuky zvířat (mnoho rodin má psa, kozy, někteří i 
krávu) a cinkání zvonků z templu (místní "kapličky" kam se lidé chodí modlit). Lidé nosí tradiční 
oblečení a zvlášť ženy vypadají jako opravdové princezny. Při zvláštních příležitostech oblékají 
tradiční sárí a nádherné látky a vyšívání jsou jako z pohádky. Čelo mají ozdobené znamením tikka, což 
je červená tečka uprostřed čela, která má jeho nositeli celý den přinášet štěstí. 

Výrazným rysem povahy Nepálců je pohostinnost. Přestože mnozí mají jen omezené množství jídla, 
vždy se o ně podělí. Kromě hodně sladkého černého čaje nabídnou i tradiční místní jídlo Dhal Bhat 
(rýže s čočkou, bramborami a špenátem či květákem), které často jedí k snídani, k obědu i k večeři.  

Samotná školka se skládá z jediné třídy v místní škole, děti zde mají jen koberec a stolek. Není tu ani 
jediná hračka nebo pastelka. Celé okolí se jen pomalu vzpamatovávalo z ničivého zemětřesení a tak 
byla pomoc zaměřená hlavně na stavbu obydlí a dalších budov a na zařízení nezbývají finance. Děti 
chodí do školy šest dní v týdnu od deseti do pěti hodin. Každá vyučující hodina má 45 minut a v 
poledne je přestávka na oběd. Děti mají na oběd, co si přinesou z domu a obědvají na dvorku před 
školou. Obědvá se pytlík sušenek, pufovaná rýže nebo placičky. Přestože je na naše poměry jejich 
oběd hodně skromný, dělí se nejen mezi sebou ale i s dalšími lidmi. Než skončí pauza na oběd, 
stihnou děti venku ještě skákat přes švihadlo nebo gumu a snaží se s dobrovolníky mluvit anglicky či 
je naučit některá nepálská slova. 

Když jsme do školy donesli hromadu pastelek, omalovánek, kartiček, her, knížek a dalších věcí, které 
darovali děti z ČR, radost dětí i učitelů byla opravdu obrovská. Omalovánky si děti zamilovaly a 
malovali prakticky celý den. Ve škole zase děti i učitelé využijí množství her k tomu, aby si oživili 
výuku. Všechny dárky byly přijaty s velkým nadšením a vděčností. Učitelé i děti z místní školy a školky 
posílají velké díky těm, kteří jim poslali tolik nových věcí do jejich školy. 

 

Nepálský pozdrav Namaste 

 

 

 

 



Dhal Bhat, tradiční jídlo 

 

 

Temple, kam se chodí lidé modlit 

 

 

 



Místní škola a škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Děti ve školce s omalovánkami a hračkami, které dostali z ČR 

 

 



 

 

Slavnostní oblečení místních dívek 

 



Slavnostně oblečené ženy se znamením tikka na čele 

 

 

Nepálští snoubenci v tradičním oblečení 

 


