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Spoštovane kolegice in kolegi! 

Hvala vsem, ki ste se odzvali na naše povabilo in se prijavili za sodelovanje v Tednu pisanja z roko 

2019. To sporočilo je namenjeno  koordinatorjem aktivnosti pisanja z roko.  

Nekateri med vami  boste sodelovali prvič, drugi pa ste že stari znanci. Zato ne bo odveč nekaj 

uvodnih misli. 

ZAKAJ je pisanje z roko pomembno? 

Razvoj informacijske tehnologije in prevladujoča uporaba računalnika v pisnem 

komuniciranju je privedla do zmanjšanja motoričnih spretnosti, ki jih razvijamo s pisanjem z 

roko. Napisati eno stran z roko predstavlja pravi fizični napor. Učitelji opažajo in mladi 

poudarjajo, da skoraj ne znajo več pisati z roko, njihove kretnje so toge, neizdelane, nerodne. 

Tudi veliko večino osebnih sporočil, npr. čestitk za rojstni dan, zahval ali pohval, izrazov 

sožalja, pošiljamo in prejemamo preko e-pošte. E-pošta ima moč množičnega, poceni, pa 

tudi neosebnega komuniciranja. Z enim klikom lahko pošljete sporočilo več stotim 

prejemnikom. 

Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je pomembna spretnost. Spretnosti  razvijamo z 

vajo. Naši možgani bolje delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. 

Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Pri pisanju z roko se nam 

utrne več idej, ohranjamo pa tudi dolgotrajnejšo pozornost. 

 

KAJ želimo doseči s Tednom pisanja z roko? 

- Ozavestiti mlajše in starejše  o pomenu pisanja z roko. 

- Spodbuditi pisanje z roko, ne le z računalnikom. 

- Vzpostaviti družbeno pozitiven odnos do pisanja z roko. 

- Poudariti pomen razvoja individualnosti. Pisava vsakega človeka je neponovljiva. 

- Spodbuditi razvoj fine motorike. Vaja dela mojstra. 
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- Spodbuditi izražanje spoštovanja in naklonjenosti. Pisanje z roko je bolj osebno.  

KAKO se lahko vključite v Teden pisanja z roko ? 

Sodelovanje v Tednu pisanja z roko pomeni, da sodeluje ustanova/šola; morda vsi, morda le en 

razred, skupina, ali nekaj razredov. Morda en dan ali le nekaj dni v Tednu, ki so za ustanovo najbolj 

primerni. 

V priponki je logo Tedna pisanja z roko 2019. Umestite ga na vašo spletno stran in obiskovalcem 

pokažite, da vam je mar za ohranjanje pisanja z roko. 

Koordinatorji boste v svojih šolah/ustanovah lahko uveljavljali 1 točko v skladu s Pravilnikom o 

napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. l. RS št. 54/2002, 123/08, 

44/09, 18/10).   Predlagam, da se dogovorite z vodstvom šole. Vzorec potrdila je v priponki. 

 

Tu je nekaj idej. 

a) V Tednu 2019 bomo posebno pozornost namenili pisanju posvetil v knjige. Knjiga s 

posvetilom je trajen spomin na nas in čas, v kateri smo knjigo podarili. Še najlepše je, da v 

knjigo napišemo nekaj svojih besed: komu podarjamo in ob kakšni priložnosti. Tudi izbrani 

verzi bodo prejemnika razveselili. Ne pozabimo na datum in podpis. Posvetilo v knjigi bo 

prebral vsak, ki bo vzel knjigo v roke, saj ga praviloma napišemo na začetku knjige.  

 

b) Za Teden pisanja z roko 2019 bodo  sredi  novembra 2018 na voljo razglednice (novoletne 

voščilnice) z zimskim motivi 'Radi pišemo z roko', ki so v priponki. V marcu letos smo prvič 

promocijsko razdelili razglednice vsem sodelujočim v Tednu pisanja z roko 2018. V tem času 

so številne šole, društva in druge ustanove že postale  (kolektivni) člani Društva Radi pišemo 

z roko. Druge pa vabimo, da to postanete. Za letno članarino 50 evrov boste prejeli 150 

brezplačnih razglednic z zimskimi motivi in dva e-časopisa Društva. Časopis izhaja v maju in 

novembru. Prijavnica za kolektivne člane je v priponki. Statut Društva si lahko ogledate na 

spletni strani www.pisemozroko.si  .Članstvo v Društvu ni pogoj za sodelovanje v Tednu 

pisanja z roko 2019. Razglednice lahko naročite v Društvu, cena je 0,50 evra. 

 

c) V Tednu pisanja z roko 2019 bo Društvo Radi pišemo z roko izvajalo  brezplačna predavanja:  

-Skrita sporočila v pisavi otrok in odraslih. Izvajali jih bodo grafologi, člani Društva Radi 
pišemo z roko. 

- Moja pisava in moja kultura sta drugačni. Predavanja bodo izvajale članice Mednarodnega 
združenja SILA, ki prihajajo iz različnih držav sveta.  

- O disgrafiji in disleksiji. Predavala bo defektologija Tanja Černe iz Svetovalnega centra za 
otroke, mladostnike in starše Ljubljana. 

Rezervirajte  predavanje po telefonu 030 998217.  

http://www.pisemozroko.si/
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d) Na socialnih omrežjih boste v Tednu pisanja z roko (Facebook, Twitter,…) na brezčrten papir 
s pisanimi črkami (rokopis) napisali: 'To je moja pisava. Nihče drug nima take.' In se 
podpisali.  

 

e) Organizirajte srečanja s pesniki, oblikovalci in drugimi ustvarjalci, ki pogosto uporabljajo 

svinčnik in papir v fazi ustvarjanja idej. 

f) Organizirajte srečanja s starši in starimi starši in primerjajte pisave. Katera je bolj tekoča, 

katera bolj čitljiva? Katera je najmanj podobna šolski pisavi?  

g) Stopite do župana, župnika, gostilničarja, poslovodkinje, poštarja in drugih znanih 

osebnosti v lokalnem okolju in jih prosite, da vam kaj napišejo z roko- in se podpišejo. 

h) Vzpostavite Potujoči zvezek ali Spominsko knjigo, v katerega bo vsak učenec/dijak, učitelj, 

udeleženec nekaj napisal in se podpisal. To bo zbir originalnih zapisov, saj je pisava vsakega 

od nas izvirna in neponovljiva. 

i) Le kateri učitelj tako piše? Učitelji naj napišejo svoja besedila, učenci pa bodo uganili, katero 

besedilo je napisal kateri učitelj. Lahko opazujejo pisavo in povedo, kakšne so njene 

značilnosti, npr. velika, majhna, čitljiva, nečitljiva, povezana, tiskana… 

j) Sredi novembra bodo na voljo plakati za Teden pisanja z roko 2018 s sloganom: 'Naša 

prepričanja pomagajo ustvariti dejstva', na katerem izražajo podporo pobudi Radi pišemo z 

roko tri ugledne osebnosti: generalna direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski, 

kreativni direktor Pristopa Aljoša Bagola in zdravnica Ninna Kozorog.  Na voljo bodo vsem, ki 

boste sodelovali v Tednu pisanja z roko. 

k) Vse, kar boste ustvarili, je potrebno zabeležiti. Organizirajte razstavo ob koncu. V preteklih 

letih smo spodbujali fotografije, tokrat bomo naredili korak naprej in bomo veseli, če boste 

pripravili tudi video posnetke o dogajanjih v Tednu pisanja z roko 2019. 

l) V pripravah na Teden pisanja z roko 2019 lahko vrtite video posnetek  s preteklega Tedna 

pisanja z roko, ki je na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=24X9M70CnaA 

 

m) Zbirajte in predstavite nam zanimive pisave, take, ki se razlikujejo od šolske pisave- po obliki, 

velikosti, povezanosti, naklonu, so zelo okrašene, estetske, nečitljive, poenostavljene, ipd. 

 

To je le nekaj predlogov. Sicer pa si glede na izkušnje iz preteklih let obetamo  vašo brezmejno 

domišljijo. Vabimo vas, da oblikujete program aktivnosti, s katerimi boste učence/dijake, starše in 

širšo lokalno skupnost spodbudili k več pisanju z roko.  

 

 

https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/watch?v=24X9M70CnaA
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Kje dobite dodatna pojasnila? 

Na Društvu Radi pišemo z roko, tel. 030 998 217, e-naslovu: info@pisemozroko.si Spremljajte nas 

na spletni strani Društva www.pisemozroko.si in na FB 

https://www.facebook.com/radipisemozroko/ 

 

POSTANITE ČLAN DRUŠTVA RADI PIŠEMO Z ROKO! 

Za le 50 evrov letne članarine  boste dobili 150 razglednic z zimskimi motivi v začetku decembra in 

dva društvena časopisa, v maju in novembru. 

Kaj je potrebno narediti do 10. oktobra? 

Vsi, ki želite postati član našega Društva izpolnite pristopno izjavo v priponki in jo pošljite po e- ali 

navadni pošti na naš naslov. Hvala! 

 

 

Z novicami se  bomo ponovno oglasili okrog 20. oktobra. Do takrat prejmite lep pozdrav. 
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