
Spoštovane kolegice in kolegi koordinatorji! 

Vsem, ki ste do roka poslali Poročilo o vašem Tednu pisanja z roko 2022, se lepo zahvaljujem. Iz 

evidence prispelih Poročil ugotavljamo, da je nekaterim zmanjkalo moči, bodisi niste mogli izvesti 

Tedna, ali pa niste mogli pravočasno pripraviti Poročila. Že sedaj držimo pesti, da bomo naslednji 

Teden pisanja z roko organizirali v bolj prijaznih pogojih. 

Včeraj je bila seja Organizacijskega odbora Tedna pisanja z roko 2022, na kateri smo izbrali tri 

najboljše plakate in tri video posnetke, ki so sodelovali v nagradnem tekmovanju. 

Najboljše plakate (po abecedi) so poslali: 

1. Društvo Anbot Piran 
2. Srednja ekonomska šola Maribor 
3. Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš. 

 
Najboljše video posnetke (po abecedi) so poslali: 

1. Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva 
2. Osnovna šola Gornja Radgona 
3. Osnovna šola Železniki. 

 

Iskrene čestitke vsem nagrajencem in njihovim mentorjem! Nagrade boste prejeli po pošti do konca 

marca. Nagrajene izdelke bomo v naslednjih dneh predstavili na spletni in fb strani Društva. 

Kot vsako leto vas tudi letos prosimo za izpolnitev ankete, ki je na povezavi: 

https://forms.office.com/r/E4Gtgatb6p. Hvaležna sem, da smo prav z vašo pomočjo dosegli visoko 

raven organizacije Tedna pisanja z roko. 

Do konca marca boste vsi, ki ste poslali Poročilo, prejeli Potrdilo o uspešni koordinaciji Tedna pisanja 

z roko 2022. Potrdilo boste prejeli z e naslova: porocila@pisemozroko.si 

Tako bomo tudi formalno zaključili Teden pisanja z roko 2022.  Naslednji bo od 23. do 27. januarja 

2023 .Najprej vas bomo v mesecu juniju na spletni strani Društva spomnili, da umestite Teden pisanja 

z roko v vaš letni učni načrt, potem pa se bomo z vabilom za prijavo oglasili konec septembra 2022. 

Naj omenim, da bomo imeli čez dober teden dni v Društvu Radi pišemo z roko Zbor članov, na 

katerem se bom po več letih poslovila od vodenja Društva in tako tudi Tedna pisanja z roko. 

Prepričana sem, da bo novo vodstvo z enako zagnanostjo nadaljevalo začeto delo. Pobuda za več 

pisanja z roko je postala vse slovensko gibanje, ki ne  opravlja le izobraževalne, temveč tudi vzgojno 

funkcijo. Ponosna sem na opravljeno delo. 

Lepo vas pozdravljam in želim vse dobro, 
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