
 

 

 

 

NASTALO JE 913 ROKOPISOV 
V Sloveniji si Društvo Radi pišemo z roko že nekaj let prizadeva ozaveščati strokovno 

in splošno javnost o pomenu pisanja z roko, saj je le-to več kot uporaba pisala, je 

izvirna spretnost, ki jo razvijamo z vajo. Če pišemo, ostaja pisava tekoča in čitljiva. 

Naši možgani bolj kompleksno delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z 

računalnikom. Z roko napisana informacija ostane v spominu dlje časa, utrne se nam 

več idej in ohrani tudi dolgotrajnejšo pozornost. 

 

Letos smo se na naši šoli prvič pridružili Tednu pisanja z roko. Tema je bila V NAŠI 

DRUŽINI RADI PIŠEMO Z ROKO in želeli smo jo povezati s slovenskim kulturnim 

praznikom, zato smo se odločili, da bomo vsi pisali slovensko himno (7. kitico 

Prešernove Zdravljice) in tako primerjali svoje rokopise z drugimi, pa tudi s 

Prešernovim, ki je nastal pred več kot 150 leti. 

   

 

 

Ves teden (pa še kakšen dan kasneje) so nastajali rokopisi v 30 oddelkih (5 oddelkov 

POŠ Notranje Gorice), učenci so navdušeno prinašali zapise himne tudi od doma, 

prostovoljci so se odpravili v Dom starejših občanov Notranje Gorice, pa tudi pevke 

Ženskega pevskega zbora Brezovica in njihovi domači so se z veseljem pridružili. 



    

    

Učenci v Domu starejših občanov v Notranjih Goricah 

 

Vsak oddelek je izbral 5 rokopisov za razstavo v šolski avli, ostale rokopise pa so 

razstavili v učilnicah. 

   



   

Razstave v učilnicah 

 

Zbrali smo 913 rokopisov, in sicer so jih 662 napisali učenci, 35 zaposleni na šoli, 

154 družinski člani (starši, starih starši, bratje, sestre …), 22 v Domu starejših (6 

zaposlenih in 16 stanovalcev) in 40 so jih prispevale pevke s svojimi družinskimi 

člani. Najmlajša, ki je zapisala, šteje le 4 leta, najstarejša pa kar 95 let. 

                              

Najmlajši – 4 leta     Najstarejša – 95 let 



      

Rokopisi učencev 

      

Rokopisi odraslih 

 

Razstavo v šolski avli smo postavili v začetku meseca slovenske kulture, v februarju,  

in je na ogled našim učencem, staršem (roditeljski sestanki) in tudi drugim zunanjim 

obiskovalcem. 

    



     

      

      

 

Koordinatorka Zdenka Ivančič 


