
Spoštovane kolegice in kolegi koordinatorji, 
 
upam, da ste dobro in zdravi. 
 
V Tednu pisanja z roko 2022 bo sodelovalo rekordnih 317 udeležencev, predvsem osnovnih in 
srednjih šol. 
 
V nadaljevanju posredujemo nekaj informacij za boljšo pripravo na Teden 2022. 
 Predvidena delitev plakatov na Slovenskem knjižnem sejmu je padla v vodo, saj so sejem 
zaradi epidemije odpovedali. S plakati bomo sedaj počakali do začetka januarja. Upam, da se 
bodo zdravstvene razmere izboljšale. Načrtujemo, da se bomo v 15 večjih krajih po Sloveniji z 
našimi člani dogovorili, da nam bodo pomagali razdeliti plakate udeležencem Tedna 2022.  V 
najslabšem primeru pa vas bomo prosili, da jih sami natisnete. Plakat  je v priponki. 
 
V priponki pošiljam sliko o pravilni drži pisala v roki. Če imajo učenci/dijaki s tem težave, 
svetujemo uporabo pripomočkov - delfinčkov. 20 pripomočkov skupaj s svinčnikom in poštnino 
stane za nečlane 50 evrov, za člane društva pa 30 evrov. Naročite jih lahko na 
info@pisemozroko.si 
 
V okviru Tedna pisanja z roko 2022 bomo organizirali nagradno igro.  Sodelovanje v nagradni 
igri je prostovoljno, torej  ni obvezno. Udeleženci bodo izdelali plakat ali video o letošnji 
nosilni temi: Pišem z roko, ker … Oboje je kolektivni, tj. skupinski projekt. 
 
Poznamo vašo iznajdljivost in verjamemo v vašo ustvarjalnost. Pri ocenjevanju bomo upoštevali 
predvsem dva kriterija: 
 
a)      izvirnost, 
 
b)      vsebino - kako poučna je vsebina za potrebe učenja in/ali promocije. 
 
Izdelke bo ocenjevala komisija v sestavi: 
 
Marijana Jazbec, Društvo Radi pišemo z roko, 
Rok Lipnik, Gimnazija Celje Center, 
Monika Javornik, OŠ Šmarje pri Jelšah, 
Anja Burger, OŠ Železniki, 
Božena Kreuh, OŠ Selnica ob Dravi, 
Nadja Lazar, Waldorfska šola, 
Zala Lesnik, OŠ Majde Vrhovnik, 
Nina Novak, samostojna delavka v kulturi. 
 
Če ima šola/druga ustanova več izdelkov,  koordinator s pomočjo sodelavcev opravi selekcijo 
izdelkov. Šola lahko predstavi en video in en plakat, če je članica Društva Radi pišemo z 
roko, lahko pošlje dva videa in dva plakata. 
 



Dolžina videa naj bo do 2 minuti, plakat naj bo v barvah v velikosti 500x700 mm. Na 
vidnem mestu je potrebno napisati, kdo je avtor projekta in njegov kontakt (e- in navaden 
naslov). 
 
Z lepimi praktičnimi nagradami bomo nagradili tri najboljše videe in tri najboljše plakate in 
jih objavili na spletni in FB strani društva ter v društvenem časopisu, ki bo izšel maja 2022. 
 
Ker bodo datoteke velike, vas prosimo, da pošljete izdelke prek wetransfer.com do 25. 
januarja 2022. Rezultate bomo objavili 15. februarja 2022. 
 
Toliko za tokrat. V decembru se še enkrat slišimo. 
 
Pozdrav, 

 

 


