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Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj 

Na osnovnih šolah je pisanja z roko veliko. Kasneje v življenju, pa veliko 

ljudi z roko piše zelo malo. Ker nam je na naši šoli pomembno 

osveščanje o pomembnosti pisanja z roko, smo se Tednu pisanja z roko 

2022 z veseljem pridružili. 

Že v decembru so vsi oddelki na predmetni stopnji imeli tehniški dan, kjer 

so izdelovali in z roko napisali voščilnice. Razredna stopnja pa se je 

izdelovanja in pisanja voščilnic lotila med slovenščino in likovno 

umetnostjo. Voščilnice smo potem podarili svojim družinam, 

upokojencem in drugim. 

Januarja pa so nekateri oddelki, pod vodstvom svojih razrednikov ali 

učiteljev slovenščine, izvedli še dodatne dejavnosti Tedna pisanja z roko. 

3. b razred 

V tednu pisanja smo se z učenci 3. b najprej pogovorili o tem, zakaj je 

sploh dobro, da čim več pišemo z roko in ne toliko z računalnikom. 

Odgovori učencev so bili sledeči: 

- Da si razmigam prste. Da ne porabim toliko elektrike. (G. B.) 

- Da si ne pokvarim oči. (N. K.) 

- Da veš, kakšne so pisane črke. (T. I.) 

- Da ne pozabiš oblike črk. (F. F. B.) 

- Da utrjuješ pisavo. (V. L.) 

- Ker je tvoja pisava tvoje delo, bolj osebno. (L. Z.) 

- Ker se tako učim spretnosti pisanja. (L. K.) 

- Pišem z roko, ker ne morem pisat z glavo, ker če ne, bi bila grda 

pisava, ker drugače ne moreš držati nalivke. (T. U.) 

- Pišem z roko, ker mi je tako všeč in ker pišem hitreje kot če bi pisal 

na računalnik. (M. T.) 

Nato smo si ogledali video o pisanju z roko, ki so ga pripravile dijakinje 

Srednje vzgojiteljske šole Ljubljana. Potem smo se lotili izdelave plakata, 

na katerem smo zapisali zakaj vse je dobro, da čim več pišemo z roko. 

 



Dejavnosti smo izvajali skozi ves teden. Zapisali smo tudi vsak svojo 

poved o tem, da smo ponosni na svojo pisavo. Na barvne listke smo 

zapisali lepe misli in jih prilepili na vrata, da prišlekom lepšajo dan. 

Za konec pa smo pri likovnem pouku še ustvarjali likovno pesem, 

Prešernovo Zdravljico. S pisavo smo si pri vseh dejavnostih trudili po 

svojih najboljših močeh. 

 

3. b z razredničarko Klavdijo Remic 

 

 

 

 



3. c razred 

V petek, 28. 1., smo v 3. c obeležili teden pisanja z roko. Najprej smo se 

z učenci na kratko pogovorili o prednostih pisanja z roko, nato pa si 

ogledali posnetek dijakinj Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in 

umetniške gimnazije Ljubljana. Potem smo na poslano podlago zapisali, 

zakaj smo ponosni na svojo pisavo. Vse zapise smo nato pomešali med 

seboj ter se igrali igro Najdimo lastnika pisave. Ko smo uspešno našli 

vse lastnike, so učenci na manjše barvne listke napisali lepe in 

spodbudne misli. Te smo zbrali v sodčku lepih misli. Na koncu si je vsak 

učenec iz sodčka izbral eno lepo misel, ki ga je spodbujala ves dan. Ker 

je bila učencem ta dejavnost zelo všeč, so prosili, če lahko vsak dan iz 

sodčka vzamejo eno novo misel. Še danes z veseljem radi eno vzamejo 

in jo preberejo, kar jim polepša dan. 

 

Neža Krajnik, učiteljica 3. c 

 

 

 

 

 



5. a in 5. b razred 

 

 

 

 



6. a razred 

Učenci so pri urah slovenščine obravnavali pesniško zbirko Ervina Fritza 

Vrane. Nato so si izbrali svojo najljubšo in jo prepisali na list papirja. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. b, 8. c , 9. a, 9. b razred 

Pri urah slovenščine smo se z učenci pogovarjali o pomenu pisanja z 

roko in ugotavljali, da čedalje več učencev za zapisovanje snovi v šoli in 

doma ne uporablja več pisane pisave, ampak samo tiskano. Povedali so, 

da zato, ker je njihova pisana pisava težje berljiva kot tiskana in da s 

tiskanimi črkami pišejo hitreje. Kar malo presenečeni so bili nad 

ugotovitvijo, da to dokazuje, da  so grafomotorično nazadovali. Domenili 

smo se, da se bodo bolj potrudili pri zapisu in skušali izboljšati hitrost 

zapisovanja pisanih črk. Za vajo so vsi učenci napisali izbrano besedilo 

in se potrudili pri ličnosti zapisa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. b razred 

Pri razredni uri smo se pogovorili o projektu Teden pisanja z roko. 

Ugotovili smo, da nam zapis res včasih dela težave. Navadili smo se na 

uporabo računalnika in velikokrat pozabimo, da je ročno pisanje bolj 

osebno. 

Na liste smo zapisali izreke in aforizme o matematiki. Naše pisave so res 

različne in nekatere prav umetniške. 

Učenci 9. b razreda 


