Januar je na OŠ Stranje minil tudi v duhu ozaveščanja o
pomembnosti ohranjanja pisanja z roko kot pomembne motorične
spretnosti. Odvil se je namreč Teden pisanja z roko, ki vsakoletno
poteka pod okriljem društva Radi pišemo z roko. Namen Tedna pisanja
z roko je ohranjati kulturo pisanja z roko pri mladih in starejših,
ozaveščati o prednostih pisanja z roko, prav tako pa tudi opozarjati
na škodljive učinke pretirane uporabe tipkovnice v pisnem
komuniciranju.
Učitelji so z učenci izvajali različne aktivnosti, preko katerih so učence
spodbujali k razmišljanju o pogostosti pisanja z roko v sodobnem
svetu ter o prednostih tovrstnega pisanja. Na ta način so učenci še
bolje spoznali lastno pisavo in raziskovali njeno unikatnost.
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V tretjem razredu so se aktivnosti
lotili na povsem svojevrsten način.
Na roko so namreč napisali svoj
prstni odtis. Tako, kot je vsak prstni
odtis edinstven, tako so edinstveni
tudi učenci sami ter njihova pisava.
Besede, ki jih najbolje opisujejo, so
najprej zapisali na list, nato pa jih
razvrstili v obliki prstnega odtisa.
Krožno, valovito, postrani... vsak na
svoj način.

Učenci iz šestega razreda
so izdelali plakat, na
katerem so izpostavili
situacije, v katerih se
dandanes najpogosteje
poslužujemo pisanja z roko.

Pri pouku gospodinjstva
so učenci na roko napisali
motivacijske misli, učenci
na daljavo pa so preko
pisem sporočali kako
preživljajo izolacijo v
domačem okolju.

V petem razredu so učenci
oblikovali in ustvarili
razglednice, nekateri so pisali
pismo prijatelju, spet drugi pa
so se lotili pisanja
ljubezenskega pisma.

Pri pouku likovne
umetnosti so čitljivo pisavo
uporabili kot likovno izrazno
sredstvo in na ta način
ustvarili likovne izdelke, ki
pritegnejo pozornost.
Vztrajnost, združena s
tekočim pisanjem ter
motorično spretnostjo
učencev, je privedla do
zanimivih izdelkov.

Pri pouku angleščine so
osmošolci po skupinah
skupaj zasnovali ter zapisali
zanimive zgodbe, v devetih
razredih pa so učenci s pismi,
polnimi aktualne vsebine,
ustvarili tako imenovano
časovno kapsulo oz. "time
capsule". Pisma bodo čez
nekaj let nudila zanimivo
branje, polno spominov.

