
TEDEN PISANJA Z ROKO – 18.01.-22.01.2020 

VABILO: OŠ DRAGA BAJCA VIPAVA IN PODRUŽNICE GOČE, PODNANOS IN VRHPOLJE 

 

Spoštovane učenke in učenci, spoštovani starši in stari starši, bratje in sestre, sodelavke in sodelavci. 

   Tudi letos Vas v imenu vseh zaposlenih na OŠ Draga Bajca Vipava in društva Radi pišemo z roko vabim, da se 

pridružite vseslovenski akciji TEDEN PISANJA Z ROKO. Osrednja tema je letos PIŠEM PISMO PRIJATELJU.  

Z roko napisano pismo prijatelju, sosedu, starim staršem, bratu ali sošolcu lahko v teh čudnih časih naredi 

veliko veselja. Sporočimo prijatelju, da ga pogrešamo, da bi radi z njim poklepetali v živo in ne le preko 

telefonov in videokonferenc, sporočimo mu, kaj čutimo in kaj si želimo… 

   Veseli bomo, če boste Vaša z roko napisana pisma fotografirali in jih poslali ne moj službeni e-naslov: 

vida.trost.vidic@os-vipava.si 

   Ob koncu tedna bomo na sedež društva Radi pišemo z roko poslali poročilo in fotografije Vaših z roko 

napisanih pisem. 

   Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje in Vam želimo vsega lepega in dobrega. 

Vida Trošt Vidic, koordinatorica projekta na OŠ Draga  Bajca Vipava 

 

SPOROČILO ORGANIZATORJEV:  

Danes, 18.01., se začenja Teden pisanja z roko, osrednji letni dogodek, ki je namenjen ozaveščanju o pomenu pisanja z 

roko nasproti tipkanju na tipkovnico. Letos se še posebej dobro zavedamo, da je postalo tipkanje dominanten način 

pisanja, tako pri mlajših, kot pri starejših. Izobraževanja na daljavo brez računalnika in drugih digitalnih medijev ne bi 

bilo mogoče organizirati. Tudi na delovnih mestih izginja pisanje z roko. A prav to spoznanje nas opozarja, da je potrebno 

prepoznavati in izkoriščati prednosti obojega. Pisanje z roko ohranja v pisanju človeške, ne le strojne sledi. Nihče nima 

take pisave kot vi. 

Teden pisanja z roko poteka že  šesto leto zapored v organizaciji Društva Radi pišemo z roko in ob podpori Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport, Zavoda za šolstvo RS ter nekaterih slovenskih podjetij. Letos sodeluje prek 200 osnovnih 

in srednjih šol, domov za starejše, ljudskih univerz in knjižnic. Društvo Radi pišemo z roko vsako leto izbere tri ugledne 

osebnosti, ki s svojimi rokopisi spodbujajo pisanje z roko, Letos so to zdravnik Erik Brecelj, režiserka Urša Menart in 

kolesar Tadej Pogačar. Osrednja tema je letos Pišem pismo prijatelju. 

Pisanje z roko je povezano z našim živčnim in mišičnim sistemom. Je fina motorična spretnost. Spretnosti razvijamo z 

vajo, tj. da pišemo. Zanimivo je spoznanje, da ima vsak od nas drugačno pisavo. Strokovnjaki ugotavljajo, da naši 

možgani bolj kompleksno delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju s tipkovnico. Tu je namreč angažiran drugi del 

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

ohranjamo dolgotrajnejšo pozornost in tako vzdržujemo naše možgane v dobri formi, tudi ko smo starejši. Ne 

zanemarjamo niti pomena izvirnih sporočil, ki jih ob posebnih priložnostih napišemo z roko, npr. voščila, zahvale, 

pohvale, izraze sožalja. Z roko napisana sporočila so bolj osebna, izražajo spoštovanje in naklonjenost.  

Po drugi strani pa nam tipkanje omogoča hitrejšo in cenejšo komunikacijo, lažje pridobivanje povratnih informacij in 

lažjo distribucijo sporočil. Danes si ne moremo več zamišljati pisanja brez tipkanja. Ker vedno manj pišemo z roko, 

postaja naša pisava manj čitljiva in toga, zato večkrat nadomeščamo pisano pisavo s tiskano. To se dogaja pri mlajših in 

starejših.  

Če hočete biti drugačni, pišite z roko. Naj pride ponovno pisanje z roko v vašo dnevno rutino. 

mailto:vida.trost.vidic@os-vipava.si

