
TEDEN PISANJA Z ROKO 

2021

18. JANUAR – 22. JANUAR 2021



Napisati z roko pomeni dodati osebno noto, novo vrednost, 

ohraniti osebni stik.

Napisati lastnoročno nekaj izbranih besed je trajen spomin, nekaj 

kar ogreje naše srce in dušo tudi čez mnogo let. 

Počasi, lepo počasi pisalo po papirju drsi,

nam črke ustvarja in misli umiri.



ZAKAJ PISATI Z ROKO?

RADI PIŠEMO Z ROKO

(video)

VEČJA VZTRAJNOST

POMEMBNA, IZVIRNA ČLOVEŠKA SPRETNOST

OSEBNO

https://www.youtube.com/watch?v=tjaWc7MduXY&feature=emb_logo


TEDEN PISANJA Z ROKO 2020

Med 20. in 24. januarjem 2020 smo na šoli izvedli aktivnosti, s katerimi smo 

spodbujali pisanje z roko. Vključili so se vsi učenci, njihovi starši, stari starši, 

bratci, sestrice ter učitelji. Nastala je prava paleta raznoraznih izdelkov. 

Več o projektu si lahko preberete v prispevku. 

https://www.os-leskovec.si/2020/02/01/teden-pisanja-z-roko/


AMBASADORJI TEDNA PISANJA Z ROKO 

TADEJ POGAČAR, kolesarski šampion

Dr. ERIK BRECELJ, kirurg in aktivist
URŠA MENART, 

režiserka in scenaristka



MOJE SPOROČILO



PIŠEM PISMO PRIJATELJU

Osrednja tema letošnjega pisanja z roko je Pišem pismo prijatelju. 

Trenutna situacija nam preprečuje, da bi se lahko družili s prijatelji, sošolci, 

sorodniki, … S pisanjem sporočila na roko bomo naslovniku podarili del sebe in mu 

neizmerno polepšali dan.

Zato vas vabim, da se nam pridružite pri letošnjem projektu in prijatelju napišete 

pismo. Prijatelj je lahko sošolec ali sošolka, ki ga niste videli že dolgo časa, učitelj 

oziroma učiteljica, stari starši ali drug sorodnik. Pri tem pazite, da pišete čitljivo, 

na bel list papirja in da je vaše besedilo brez napak. Potrudite se pisati s pisanimi 

črkami, če jih že poznate. 



KRAJ, DATUM

NAGOVOR

VSEBINA

POZDRAV
PODPIS

OBLIKA PISMA



PRIMER



TEDEN PISANJA Z ROKO – mlajši učenci 

Pripravila sem vam še nekaj idej za kreativno preživljanje prostega časa:

 Dnevnik učenca v karanteni

 Razredna pravljica

 Pismo v maternem jeziku (učenci priseljenci)

 Moj prijatelj: nariši prijatelja in mu napiši kratko sporočilo ali samo 
njegovo ime.

 Misel za lepši dan

 Moja skrita želja 

 STARŠI & STARI STARŠI: poiščite stare razglednice, pisma, kuharske 
zvezke, šolske zvezke in svojim otrokom in vnukom pokažite, kako ste 
včasih pisali, primerjajte svojo pisavo včasih in sedaj.



Pripravila sem vam še nekaj idej za kreativno preživljanje prostega časa:

 Dnevnik učenca v karanteni

 Dnevnik učitelja v karanteni

 Misel za lepši dan

 Moja skrita želja

 Pismo v maternem jeziku (učenci priseljenci)

 A še znaš zapisati male in velike pisane črke? Zapišite pismo s pisanimi 
črkami. A bo šlo?

 STARŠI & STARI STARŠI: poiščite stare razglednice, pisma, kuharske 
zvezke, šolske zvezke in svojim otrokom in vnukom pokažite, kako ste 
včasih pisali, primerjajte svojo pisavo včasih in sedaj.

TEDEN PISANJA Z ROKO – starejši učenci in 
učitelji 



Dragi učenci, starši, stari starši, učitelji!

Vaše unikatne izdelke lahko objavite na našem virtualnem zidu 
TEDEN PISANJA Z ROKO 2021

https://padlet.com/marinasokolovic/ilfmqpy9fosc0c93

ali jih pošljete na elektronski naslov:

marina.sokolovic@gmail.com.

Vesela bom vaših pisem, dnevniških zapisov, receptov, misli, želja, 
skrivnih sporočil, …

knjižničarka Marina

https://padlet.com/marinasokolovic/ilfmqpy9fosc0c93

