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• Iz predvojne in medvojne generacije polzelske šole sta izšli tudi znani Slovenki, naši 

rojakinji Darinka Pavletič-Lorenčak, akademska slikarka in pesnica, ter Neža 
Maurer, pesnica, publicistka in pisateljica. Z njima so  se pogovarjali mladi novinarji 
in literati (1990) in  skupaj obujali spomine na čas, ko sta še gulili osnovnošolske 
klopi.

Nemška vojska na Polzeli 
leta 1942 (iz Šolske 
kronike, 1942, hrani 
Zgodovinski arhiv Celje) 
 

Okupacija: 
Prve dneve v nemški šoli nismo razumeli niti besede. Mlada učiteljica v 
»dindrilnu« in z vencem kit okrog glave nas je vodila okrog kot sveti Frančišek 
živali. Kazala je s prstom: kamen, hišo, plot, jablano, mačko – in počasi 
izgovarjala tuje besede. Blejali smo za njo kot čreda ovac. Bilo je malce 
ponižujoče in smešno. 
Hudo je prišlo kasneje. Naročili so nam, naj prinesemo v šolo slovenske knjige, 
šolske in tudi druge. Verjeli smo, da se bomo tako laže sporazumevali. Naša 
vera je bila prazna. Ves dopoldan je nadučitelj drugo za drugo metal slovenske 
knjige na ogenj v veliko, zeleno peč v takratnem petem razredu, kamor so nas 
nagnali. Zrak je postal vse bolj vroč in zadušen. Odprli smo okna. Zunaj so se 
preletale ptice. Nas so zamejila vrata, stene in strah. Tisto dopoldne se je 
zadušila in zgorela moja otroška zaupljivost. Najbrž se je ostalim učencem 
godilo podobno. 

Neža Maurer (Savinjski zbornik VI, 1988) 
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KAJ NAM JE POVEDALA NEŽA MAURER? 

 
Moja šola 

»Tako pravimo ljudje v kasnejših letih tisti zgradbi, 
v katero so nas nekoč pripeljali starši v želji, 

da nam duša zraste in razpre krila.« 
 

Na polzelsko šolo sem hodila v letih 1937–1941 – do 
okupacije v slovensko; to je od prvega do četrtega 

razreda. Nato pa od, mislim da, maja 1941 do junija 1944 v nemško šolo. Zelo pisano 
torej. Deloma sem (vsaj pot v šolo) opisala v ČUKCU. »Maja 1945 sem spet šla v šolo na 
Polzelo, čeprav sem že leto dni bila prosta pouka: poleti sem hodila z mamo na dnino, 
pozimi pletla in kvačkala.« 
 
Kako je potekal pouk? 
Spominjam se, da smo prvošolci končali 
ob pol 11. uri, začel se je ob 8. uri – in 
ob lepem vremenu (in seveda toplem) 
čakali drugošolce pod Sevškovo tepko 
na Sevcu (drugošolci so končali ob 
11.30 uri). Nato smo šli skupaj do 
Mačevega klanca in se tam v gozdu 
igrali, dokler nas niso dohiteli ostali – to 
so bili peti in šesti razred, ki je imel 
pouk navadno do 12.30.  Tretje- in 
četrtošolci pa so imeli včasih manj, 
drugič več ur. Ne spominjam se točno. 

 
Kaj vam je ostalo posebej v spominu? 
Vem, da nam je učitelj Polanc v prvem 
razredu zaznamoval sedeže s pisanimi 
liki in cvetkami – klopi so bile iz 
mehkega lesa, pa je lahko vsakomur s 
pritiskačem pritrdil njegov znak na klop. 
To se mi je zdelo čudovito. Vsak teden 
so nam  pregledali nohte in lase – to 
sem tudi jaz kot učiteljica ob 
ponedeljkih počela svojim učencem. 
Spominjam se, kako je bilo strašno in 
slovesno, ko so nam prvič nalili črnilo v 
črnilnike (bile so odprtine v klopeh 
zanje) – to je bilo za lepopis. Seveda se 
spominjam tablice, stalno sem se bala, 
da jo bom na poti razbila. 

Kakšen je bil šolski red, disciplinski 
ukrepi …  
Kazni? Včasih je bil kdo tepen. Nimam v 
spominu kakšnih krivic v slovenski šoli. 
Imela sem pač tri (tretji in četrti razred 
ista - Vida Jagodič) izredno dobre 
učitelje. Nemška šola, to je poglavje 
zase. A tam so krivice manj bolele, ker 
so šle na račun našega naroda – in tega 
smo se kar vsi učenci zavedali … vsaj 
meni se tako zdi. Tudi skupaj smo 
držali. Edino otroci nemških priseljencev 
so bili izločeni. Tudi zato, ker so nas 
tožili, da smo govorili slovensko. 

 
Ali ste se udeleževali raznih krožkov in 
tekmovanj? 
Tako imenovanih zunajšolskih 
dejavnosti, krožkov ali česa podobnega 
se ne spomnim. Ročno delo je bilo del 
pouka, kmetijstvo tudi … Če priznam: 
tekmovanj sem se bala, nisem jih 
prenesla. Med slovensko šolo jih k sreči 
sploh ni bilo. Že misel na oznake: ta je 
boljši, najboljša, me je stresla do kosti. 
Pač pa so nemški učitelji silovito gojili 
tekmovalni duh: pri telovadbi, celo pri 
računstvu. In kadar smo računali na 
pamet – kdo bo hitrejši – sem bila 
vedno zadnja (četudi sem računstvo 
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sicer imela odlično) in učitelj me je 
vedno skloftal, četudi sem videla, da je 
sam obupan zaradi tega. Ne vem, kam 
se danes – ob neprestanih tekmovanjih 
– skrijejo taki učenci, kot sem bila jaz … 
 
Vaše prve pesmi? 
Pesmic tedaj še nisem pisala. Samo 
učila sem se jih, nekako mimogrede, z 
veliko lahkoto, naj bo slovenske ali 
nemške. Samo da so bili verzi, pa mi je 
vse samo steklo v glavo. 

 
Kakšno je vaše »prvotno besedilo 
življenja?« Kako ste doživljali šolo? 
Nobene tragike, občutkov krivice ali 
podobnega se ne spomnim v zvezi z 
osnovno šolo. To se mi je zgodilo 
kasneje, v srednji šoli. Kajti kot 
najhujšo krivico občutim, če me kdo 
nalaže, se poigra z mano, da sam uživa. 
Šola mi je bila kot del življenja, kot 
vsakodnevna paša, pozimi kidanje 
snega, prinašanje vode, drv ali pletenje 
jopic in nogavic za kmete, ki so nama z 
mamo plačevali z živili. 
Spominjam se, da me je ob koncu 
prvega razreda nekdo vprašal, kakšno 
spričevalo imam – pa sem rekla, da ne 
vem. Spričevalo sem imela v torbi, saj 
smo jih tisti dan dobili. Pa ga nisem 
pogledala. Ne znam reči, kaj je bilo to. 
Najbrž se mi je zdelo nesmiselno, da se 
znanje, ki je že samo po sebi bilo zame 
veselje,  še ocenjuje. 
Med dolžnosti so tedaj sodile tudi  
šolske maše – ne vem, ali dvakrat ali 
trikrat na leto. Učitelj, ki me je učil v 
prvem razredu, sicer ni hodil v cerkev. 
Spomnim se neke babnice, ki me je – 
prvošolko – nekje za vogalom 
speljevala: »Jeli, jeli, vašega gospoda 
učitelja pa davi ni bilo pri maši!« 
»Lažete!« sem ji zabrusila. Čutila sem, 
da bi ga radi spravili ob službo. (Vedno  

 
je bilo tako, da so na učitelje gledali 
skozi politiko – in najbrž vedno bo). Bil 
je čudovit učitelj, čeprav mi je rekel, da 
me bo vrag vzel, ker imam črne nohte. 
Z lahkoto sem požrla tisto »nesramno 
kozo«, ki mi jo je zabrusila babnica. 
»Ob takih besedah ne boli trebuh,« je 
imela navado reči naša mama. 
Toliko smo se igrali na poti iz šole 
(včasih tudi v šolo, a to je bilo nevarno, 
ker bi lahko zamudili) – da danes po 
tolikih letih ne ločim prav naših iger od 
pouka. Pot je bila dovolj dolga (skoraj 4 
km) in lepa, zanimiva. 
Čudno, a res – od doma do šole je bilo 
mnogo bliže kot nazaj. Vedno smo 
hodili v skupini, klicali in čakali smo 
drug drugega. Iz Kopanka nas je bilo 
največ osem. Spotoma so dotekali novi 
šolarji kot potočki v strugo. 

 
Izkaz Neže Maurer 1937/38. (podarila Neža 
Maurer leta 2000, hranimo v knjižnici OŠ Polzela). 
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Razrednica in tednik 4. 
razreda, ki ga je 
obiskovala Neža Maurer. 
(Neža Maurer: »Moja ljuba 
učiteljica Vida Jagodič mi je 
maja 1987 na obisku v OŠ I. 
celjske čete v Celju poklonila 
takratno RAZREDNICO in 
TEDNIK 4. razreda, letnik 
1940/41. Izredno me je 
ganila.«) 
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