
Jasna Jurkovič



Ambasadorji Tedna pisanja z roko 2021: 

dr. Erik Brecelj, kirurg in aktivist   



Tadej Pogačar, kolesarski šampion



Urša Menart, režiserka in scenaristka



Letošnja tema:

Pišem pismo prijatelju



Teme za pogovor z učenci: 

- kdo je prijatelj (širok pojem),

- kaj je pismo, kako se napiše, 
kako opremimo pisemsko ovojnico,

- različne oblike pisem oziroma sporočil, 
npr. zahvale, pohvale, čestitke za rojstni 
dan, sožalje ob izgubi drage osebe, 
pismo s počitnic, iz šole v naravi …





NEKAJ IDEJ ZA DEJAVNOSTI Z UČENCI: 

Napiši in pošlji 
pismo prijatelju.

Opišite prijatelja ali 
najlepšo dogodivščino 

s prijateljem. Napišite, kaj vam 
pomeni 

prijateljstvo.

Dejavnost po lastni 
izbiri.

Igra ugotavljanja 
pisav (po pošti sošolcu 
pošljete lepo sporočilo 
brez podpisa, nato na 

razredni uri 
ugotavljate, kdo je 

komu poslal sporočilo).

Sodelujte v 
nagradni igri, ki 

jo je razpisalo 
Društvo.

Sodelujte na 
Tekmovanju iz 

lepopisja za 
Cankarjevo pero. 



Tekmovanje iz 
lepopisja za 

Cankarjevo pero 

Pišite s 

pisano 

pisavo.

Fotografijo

lepopisa naložite v 

spletno učilnico ali 

pošljete na e-naslov: 

pos.izziv@gmail.com

Rok: 1. februar 2021.

Besedilo naj bo 

dolgo približno 

eno stran (A4-

format), seveda v 

obliki pisma 

(nagovor, datum, 

pozdrav, podpis). 

Poudarek 

na lepi in 

čitljivi 

pisavi.

Napišite pismo 

„namišljenemu“ 

prijatelju ali 

poljubnemu planetu v 

vesolju. Pišete lahko o 

poljubni tematiki, kar 

koli (o trenutnih 

razmerah, šoli, vaših 

hobijih, počutju, 

dogodivščinah …). 

Trije 

najlepši 

lepopisi 

bodo 

nagrajeni.

Inicialko 

lahko po 

želji 

okrasite.

mailto:pos.izziv@gmail.com


NAGRADNA IGRA DRUŠTVA RADI PIŠEMO Z ROKO

● Sliko 'Naš vsakdan', ki jo najdete na naslednji strani, je 
treba dopolniti z risbo, ki najbolj nazorno prikazuje, 
kakšno bo leto 2021.

● Risba je lahko v črno-beli ali barvni različici v vodoravni 
liniji.

● Nagradili bodo tri najbolj izvirne risbe v štirih starostnih 
skupinah.

● Vsako sliko opremite z imenom in priimkom in 
starostjo na hrbtni strani.

● Pošljite jo do 20. januarja 2021 na naslov: 
Društvo RPR 

Stegne 23 a 

1000 Ljubljana 

ali po e-pošti: 

info@pisemozroko.si 



Učenci na bel list 

(tretjina A4-

formata) narišejo 

družino za leto 

2021, nato bomo 

fotografijo risbe 

prilepili k izvirniku. 

Naš vsakdan

Lahko pa si 

tudi 

natisnejo 

izvirnik in 

dopolnijo.



Prijatelj navadno sedi 

v isti klopi

in gleda enake reči 

kot ti.

Prijatelj se nikoli 

ne zmoti

in ne reče besede, 

ki boli.

Prijatelj je tisti,

ki čaka, 

ko vse drugo zbeži.

Prijatelj je tisti,

ki nikoli na tebi 

ne preizkuša pesti.

In končno,

pravi prijatelj 

je vedno tam,

kamor ne upaš sam.

Saša Vegri

PRIJATELJ



Če želiš imeti
dobre prijatelje, 

moraš najprej ti biti 
dober prijatelj.

Jasna Jurkovič


