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Metelkarji v Tednu pisanja z roko 2021 

Tudi metelkarji smo se v času pouka na daljavo pridružili Tednu pisanja z roko 2021, ki je potekal od 

18. do 22. januarja. Najprej smo bili  z e-predstavitvijo v obliki projekcije  povabljeni  k ustvarjanju  

svojih pisnih stvaritev, o katerih smo se pogovarjali in jih  pisali  pri razrednih urah. Svoja pisma 

prijatelju – staršem, starim staršem, sošolcem, učiteljem, ravnateljici –  smo fotografirali in jih poslali 

razredničarki.  

KAJ smo želeli doseči? 

    Ozavestiti mlajše in starejše  o pomenu pisanja z roko. 

    Spodbuditi pisanje z roko, ne le z računalnikom. 

    Krepiti pozitiven odnos do pisanja z roko. 

   Pisava vsakega človeka je neponovljiva. 

   Spodbujati lepopis.  

    Spodbuditi razvoj fine motorike. Vaja dela mojstra. 

    Spodbuditi izražanje spoštovanja in naklonjenosti. Pisanje z roko je bolj osebno. 

Spodbuditi in povabiti k pisanju z roko  čim več učencev.  

 

Kaj in kako smo ustvarjali? 

V knjižnici smo  v kotičku  Radi pišemo z roko razstavili ravnateljičine ročno napisane novoletne 

voščilnice zaposlenim,  
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voščilnice učencev, ki smo jih poslali svojim učiteljem, 

  
 

 ter pisma zaposlenih našim učencem (ravnateljice, pomočnika ravnateljice, tajnice, knjižničarke, 

kuharja v imenu šolske kuhinje, svetovalnih delavk, učiteljice podaljšanega bivanja).   

Vsa besedila metelkarjev, ki so jih razredniki poslali koordinatorici po e-pošti,  so razstavljena  na  

tabli, oblikovani z orodjem  Padlet, na šolski spletni strani, nekaj naših prispevkov pa je objavljenih na 

tabli Tedna  pisanja z roko, oblikovani v programu  Padlet,  Društva Radi pišemo z roko, kjer so 

objavljale tudi ostale sodelujoče slovenske šole in druge ustanove ter organizacije.   

https://padlet.com/marinkacerinsek/Bookmarks 

https://padlet.com/radipisemozroko/teden2021 

 

Metelkarji ste v teh koronačasih pisali sošolcem, starim staršem, učencem prijateljskega razreda … 
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 Ustvarjali smo tudi na Podružnici Bučka. Pisali smo staršem, sošolcem in ravnateljici.  

 

 

  

 
 

 

 

 

Pri pouku se trudimo pisati z roko ne samo v Tednu pisanja, ampak 

tudi ostale dneve v  šolskem letu (reševanje učnih listov, pisanje v 

svoje zvezke, v delovne zvezke). 

 

 

Za Teden pisanja z roko 2021 Marinka Cerinšek 
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