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Organizacija: Osnovna šola Stična (razredna stopnja) 
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Osnovna šola Stična je največja šola v Sloveniji s kar 1378 učenci. Poleg 
matične šole ima še 6 podružničnih šol, od tega dve do devetega razreda. V 
vseslovenski akciji Teden pisanja z roko 2021 je sodelovala cela šola z vsemi 
podružnicami. Zaradi velikosti šole sva bili na OŠ Stična 2 koordinatorici. 
Priprave in načrtovanje na Teden pisanja z roko so potekale skupaj, kasneje 
pa sva si delo razrelili tako, da je ena prevzela koordinacijo (obveščanje in 
prejemanje izdelkov) na razredni stopnji, druga pa na predmetni stopnji. 

Že v decembru smo v aktivu dodatne strokovne pomoči učiteljice učencem z 
roko napisale voščila in/ali lepe misli.  

 

Učenci 2. razredov so sodelovali v nagradnem tekmovanju v risbi »Naš 
vsakdan«. Prejeli smo 112 risb, ki so jih učenci poslali razredničarkam, en 
učenec pa je za svojo risbo prejel nagrado.  

 



Ob Tednu pisanja z roko je svoje misli zapisal ravnatelj OŠ Stična Marjan 
Potokar, na povabilo k sodelovanju pa sta se odzvala tudi župan občine 
Ivančna Gorica Dušan Strnad in pevka Nina Pušlar ter prav tako zapisala 
svoje misli. 

 

 

Negotovost glede tega ali bomo v Tednu pisanja z roko v šoli ali na daljavo je 
nekoliko otežila načtrovanje aktivnosti. Kljub temu sva s sodelavko kmalu 
začele razmišljati o dejavnostih, ki jih lahko izvedemo tudi na daljavo. Potek 
Tedna pisanja z roko sva načrtovali tako, da bo za učitelje čim manj dela 
(vnaprej pripravljena navodila in ideje, podprte s slikovnim materialom, ppt 
predstavitev …), z namenom da bo odziv čim večji.  

Pripravili sva power point predstavitev o Tednu pisanja z roko. Sestavljen je bil 
iz dveh delov. Prvi del je vseboval splošne informacije o pisanju z roko 
iztočnice za pogovor (pravilen prijem pisala, pravilna drža pri sedenju, 
dejavnosti za krepitev roke, video o Tednu pisanja z roko, prednosti pisanja z 
roko … 

 



 

 

V drugem delu pa so bili primeri dejavnosti za Teden pisanja z roko. Ker je bil 
PPT enak za učence od 1. - 5. razreda je vseboval zelo raznolike aktivnosti, od 
takšnih, ki ne vključujejo pisanja do pisanja pisem. Nekatere aktivnosti so 
omogočale tudi medpredmetno povezovanje. Učitelji pa so lahko vključili tudi 
svoje ideje. 

Učenci so v okviru ur oddelčne skupnosti preiskovali pisave vodstav šole (naša 
šola ima zaradi svoje velikosti, kar štiri pomočnike ravnatelja). 

 

 



Dejavnosti, ki smo jih kot ideje ponudili učiteljem in učencem so bile: 

- grafomotorične vaje risanja z obema rokama (pripravili sva 
videoposnetek z navodili: 
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=y1eNeghQTkAXO8TTjXO1uvS3) 

- prsta telovadba (slike in posnetki z youtuba) 
- izdelovanje beležke za spodbujanje pisanja z roko (pripravili sva 

videoposnetek z navodili: 
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=I7jWXYdkhqgEilLPmSQusOCT) 

- pisanje z volno (imena, črke …) 
- pisanje na praskanko 
- Izdelovanje lončkov lepih misli 
- skrivno pisanje 
- lončki lepih misli 
- aktivnost TO JE MO

 

 

  



Odziv na Teden pisanja z roko je zelo dober, kljub temu da je poteka na 
daljavo. Učenci so zapisali in izdelali zelo veliko zanimivih in izvirnih izdelkov.  

 

 

 



   

     

Po koncu Tedna pisanja z roko sva pripravili videoposnetek z vtisi Tedna 
pisanja z roko na naši šoli.  


