
NA OŠ OB DRAVINJI RADI PIŠEMO Z ROKO 

Na Osnovni šoli Ob Dravinji smo že od septembra 2021 gojili miselnost, da veliko 

pišemo z roko, razmišljamo, zakaj je pisanje pomembno, kako ohranjati lepoto pisave 

in osebno noto, ki jo z vsako na roko zapisano besedo podarimo bralcu. V letošnjem 

šolskem letu smo v projekt vključili celotno OŠ Ob Dravinji, prav tako smo za 

sodelovanje prosili tudi podružnično šolo v Tepanju. Ker imamo na naši šoli radi izzive, 

smo izkoristili dejstvo, da učenci in učitelji delamo s pomočjo računalnikov, tablic ali 

telefonov, in tako projekt preko slednjih predstavili vsem tudi s pomočjo teh 

komunikacijskih kanalov.  

Na razrednih urah smo se pogovarjali o temi Pisanje z roko – da ali ne? Tako so 

učenci izpostavili prednosti in slabosti pisanja z roko, hkrati pa so se seznanili s 

številnimi zanimivostmi, ki jih prinaša ročno pisanje – boljša zapomnitev, urjenje 

motorične spretnosti, osebna nota ipd. 

Z učenci smo razmišljali, zakaj radi pišemo z roko. Spraševali smo se, če lahko 

navadno nalivno pero zares nadomesti tisto virtualno. Še posebej so nam bile všeč 

zapisane besede ambasadorke pisanja z roko Mojce Fatur. Slednja je namreč 

pojasnila, 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? 

Za izhodišče smo si tako izposodili njene misli in drug drugega spodbudili, da smo vzeli 

v roke nalivna peresa, ki so prelila naše misli, občutja, želje in zahvale na bel papir. 

V decembru, ko si učenci in učitelji izmenjavamo lepe misli, želje in voščila, smo 
spodbujali pisanje tako, da smo na šoli izvedli medrazredno izmenjavo t. i. bralnih 
razglednic. Voščila so bila napisana ročno in so tako zagotovo segla do srca. 

 

 
 
 

 
 



 

V letošnjem šolskem letu smo se vključili tudi v projekt medgeneracijskega sodelovanja 

SIMBIOZA. Izdelke, ki so nastali v okviru osrednje teme letošnjega projekta Pišem z 

roko, ker …, smo namenili naslovnikom v Lambrechtov dom (dom starejših občanov). 

Življenje, ki ga trenutno živimo, namreč ni najbolj prijazno. Vsi pogrešamo sorodnike 

in prijatelje, ki jih že dolgo nismo videli. Osamljeni pa nismo samo mi, ampak tudi 

starejši, ki bivajo v domovih za starejše. Mogoče so tam tudi naši sorodniki, dedki, 

babice. Morda pa se tam med njimi skriva tudi novi prijatelj.  

Odziv na povabilo je bil v tednu pisanja z roko izjemno velik. Učence se je misel na to, 

da lahko s preprostim pismom polepšajo dan starostnikom v Lambrechtovem domu, 

zelo dotaknila. V roke so vzeli nalivna peresa in barvice ter prelivali na nepopisane 

papirje svoje misli, občutja, želje in zahvale. Ob poplavi modernejših načinov 

sporazumevanja so se vračali k tradiciji in z njo okužili tudi starše in stare starše ter 

učitelje. 

Učitelji smo tako z zadovoljstvom prebirali pisma, voščila, pesmi, želje, ki so bila 

namenjena že omenjenim naslovnikom. Prav tako pa so nekateri učenci razmišljali, da 

radi pišejo z roko, ker jim je všeč zven slovenske besede, ker imajo radi našo domovino 

in ljubezen do jezika, narave, kulture. Na šoli smo tako nekatera pisma tudi fotokopirali 

in z njihovo pomočjo pripravili razstavo, ki krasi avlo šole. Originalna pisma pa smo 

poslali oskrbovancem v Lambrechtov dom. Slednji so bili ganjeni ob branju pisem in 

se nam iz srca zahvalili.  

V letošnjem šolskem letu se je OŠ Ob Dravinji s podružnično šolo v Tepanju priključila 

projektu Teden pisanja z roko, ker želi ohraniti kulturo pisanja in ker tudi mi, ki 

zadovoljni prestopamo njen prag, RADI PIŠEMO Z ROKO. Veseli smo, da smo svoje 

veselje do pisanja razširili na vse učence (in tudi ostale zaposlene) na naši šoli. 

Sledi še izbor nekaterih prispevkov. 
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