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Zakaj pa mi radi pišemo z roko?



Teden pisanja  z roko 17.–21. januar 2022
„Pišem z roko, ker …“ 

Januar bo že počasi zakorakal v drugo polovico svojih dni in s sabo prinesel teden, ko se na naši šoli 
še posebej posvetimo pisanju z roko. 

Od 17. do 21. 1. 2022 bo namreč potekal projekt Radi pišemo z roko. Osrednja tema letošnjega
projekta je „Pišem z roko, ker …“.
Razmislimo torej, zakaj radi pišemo z roko. Mar lahko navadno nalivno pero zares nadomesti tisto 
virtualno?

Ambasadorka pisanja z roko Mojca Fatur pravi, da ima doma pravo zakladnico zvezkov in pisal. Vsem 
besedam, ki živijo v njej, pusti, da same izberejo, s čim in na kaj želijo biti prelite. Po njenih besedah 
roka z vsakim pisalom stke malce drugačno prijateljstvo. 

Kakšna prijateljstva pa sklepajo naše roke? Kakšne besede se skrivajo v naših mislih in čakajo, da jih 
končno zapišemo na papir?

Vzemimo v roke nalivno pero, ki bo prelilo naše misli, občutja, želje in zahvale na bel papir.



Vabimo vas, da na bel list papirja lastnoročno narišete risbico in zraven pripišete kratko sporočilo, 
pesmico. Zaželjeno je, da se držite teme Pišem z roko, ker …  

Izdelke bomo v okviru projekta medgeneracijskega sodelovanja SIMBIOZA poslali starostnikom iz 
Lambrechtovega doma. Starejšim je v tem času zaradi epidemije še posebej težko, saj pogrešajo bližino. 
Vsaka risbica z osebnim sporočilom, ki jo bodo prejeli, jim bo zagotovo narisala nasmešek na obraz. 

Izdelki se zbirajo do petka, 28. 1. 2022.

Verjamemo, da bodo barvite risbe s sporočili, pesmicami in osebnimi mislimi prejemnikom pobožale dušo.

Ustvarjanje 1.–5. razreda



Vabimo vas, da na bel list papirja lastnoročno (in seveda čitljivo) napišete pismo za starejšo osebo iz 
Lambrechtovega doma. Starejšim je v tem času zaradi epidemije še posebej težko, saj imajo manj stika s 
svojimi najdražjimi in se počutijo zelo osamljene. Vsako pismo, ki ga bodo prejeli, jim bo zagotovo narisalo 
nasmešek na obraz.
Oblika je povsem vaša izbira (lahko izdelate in napišete razglednico, se lotite zapisovanja osebnih misli ali želja 
za leto 2022, ali preprosto napišete pismo, zakaj radi pišete z roko). 

Če se boste odločili za pismo ali zahvalo, bodite pozorni na ustrezno obliko.

Ustvarjanje 6.–9. razreda



Vaše izdelke, ki naj bodo napisani čitljivo, lastnoročno in na bel papir, oddajte do petka, 28. 1. 2022, in 
sicer svoji učiteljici slovenščine, Valentini Volavšek ali svetovalni delavki Ingrid Dorner 
Radosavljevič.

Verjamemo, da bodo pisma oz. sporočila, ki jih boste napisali na roko, razveselili 
stanovalce Lambrechtovega doma. Obenem pa bomo veseli tudi mi, ker smo naredili 

nekaj dobrega za druge.

Dotaknimo se src s pisanjem, poiščimo bližino.


