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Neža Maurer 

NAJ SE PREDSTAVIM 

 

To sem jaz, Zalesnikova Nežika. 

Imam mačko, ki me uči olike in sosedovega Frencija, ki me uči živeti. 

 Rada bi psa, pa mi ga ne dajo, ker laja.  

Rada jem smetano s topljenega mleka. 

 Moja mama je pridna mama, ves dan je ni.  

Najraje se vozim po bregu z vozekom, ki mi ga je naredil stari ata za punčke.  

On mi pripoveduje napete resnične zgodbe, kadar je malo bolj dobre volje. 

Strica Miha se bojim, ker ima strge oči. Saj se bojim vseh ljudi, ki grdo gledajo. 

Če pride kakšen tak v našo puščo, se deeerem, da se prestraši in zbeži. 

 

 

V: Polzela, 1984. 
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1. UVOD 
 
 V današnjem svetu, svetu tehnologije, je zelo zanimivo pogledati nazaj v 
zgodovino. 
Vprašali smo se, kako je bilo nekoč, ko so šolarji tudi iz oddaljenih krajev hodili v 
šolo peš. Zanimalo nas je, kaj se je med potjo dogajalo, na kakšne zanimivosti so 
naleteli in podobno. Skušali smo ugotoviti, ali bi bile pešpoti naših babic in dedkov 
zanimive tudi za nas in naše vrstnike. 
Odločili smo se, da bomo poiskali in obudili zanimivo pot na Polzeli, po kateri so 
hodili naši predniki v šolo. Ko smo se pogovarjali, smo ugotovili, da bi bilo najbolje 
narediti vprašalnik o poteh v šolo. Intervjuvali smo naše babice in  dedke, starejše 
sosede, starše… Za mnenje smo povprašali tudi nekaj vrstnikov, ki hodijo v šolo 
peš danes. 
Spomnili smo se, da je tudi pesnica in pisateljica Neža Maurer obiskovala našo 
šolo. Ponovno smo prebrali knjigo, v kateri opisuje tudi svojo pot v šolo. Po 
naključju smo ugotovili, da je v našem kraju odraščal tudi znanstvenik Paul Parin. 
Zbrane podatke in literarno pričevanje Neže Maurer  smo uporabili za zasnovo 
naših pešpoti. 
Potrudili se bomo, da bosta poti čimprej zaživeli. Prednost dajemo poti Po šolski 
poti Neže Maurer, saj je v občini in širše bolj aktualna. Usoda Novega kloštra je 
zaenkrat še nejasna, zato ne načrtujemo takojšnje izvedbe.  
Z obuditvijo poti  imamo namen svojim vrstnikom približati otroštvo babic in 
dedkov, opazovanje narave in drobnih stvari okrog sebe ter spodbujati domišljijo in 
ustvarjalnost. Predstaviti želimo pesnico in znanstvenika iz domačih logov, narediti 
naš kraj bolj turistično zanimiv, povabiti učence z drugih šol in jim ponuditi 
ekskurzijo z ogledom poti in delom v ustvarjalnicah. Iz lastnih izkušenj vemo, da se 
z igro naučimo največ. Povsem se strinjamo z mislijo: »Igra je bolj zdrava od 
mleka, igra je bolj sveža od vode, igra je za človeka najlepši dar.« (L. Rašunovič, 
v: ŠTORMAN 1996). 
 Nam je bilo delo izziv in upamo, da bomo ta občutek uspešno prenesli tudi na 
naše vrstnike, ki jim je delo namenjeno in na tiste, ki nam lahko pomagajo pri 
izvedbi. 
 
Postavili smo hipoteze:  
Pešpoti naših staršev, babic in  dedkov so bile zanimive, ustvarjalne. 
Po poti v šolo in domov so se igrali različne igre, ki jih mi poznamo ali pa tudi ne. 
Na poti so srečali različne zanimivosti: stavbe, rastline, ljudi, predmete ipd. in si z 
njimi popestrili dan. 
Za pot v šolo so potrebovali manj časa kot za pot domov. 
Vsaj eno pot je možno obuditi. 
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2. PREGLED LITERATURE 

2. 1. 1. IGRE 

 
Pregledali smo dosegljivo literaturo o igrah nekoč in danes. Ugotovili smo, da so 
otroške igre dokaj privlačna tema, saj obstaja precej knjig, ki opisujejo različne 
igre. Tudi otroške igre, značilne za slovenski prostor, so obravnavane v večih 
delih, vendar gre v glavnem za seminarska in diplomska dela, ki so nam težje 
dostopna. Pobrskali smo tudi po spletnih straneh. Navajamo le izpiske o igrah, ki 
smo jih uporabili v praktičnem delu naloge. 
 
Gnilo jajce je igra, pri kateri otroci počepnejo v krogu. Eden od otrok hodi zunaj 
kroga in govori: »Glejte vodico, kako se blešči, kdor se ozira, po hrbtu dobi.« 
(MAJER 1994, str. 34).  V naši okolici uporabljajo drugačno besedilo: »Gnilo jajce 
nosim, nikomur ga ne dam, kdor se nazaj ozira, jo po puklnu (hrbtu) dobi.« (USTNI 
VIRI). Nekomu izmed tistih, ki čepijo, mora spustiti robec za hrbet. Kdor dobi 
robec, mora ujeti tistega, ki mu ga je dal, sicer je »gnilo jajce« in mora zamenjati 
tistega zunaj kroga. 
Za izdelavo nakita iz gozdnih plodov, travniških rastlin in listja obstaja več navodil 
(npr. BENNETT 2000). Izdelamo lahko venčke, zapestnice, ogrlice, uhane in še 
kaj. 
Piskanje na travo ali list je mogoče, če travo oziroma list dovolj napnemo in 
ravno prav pihnemo (BENNETT 2000). 
Za oblikovanje iz gline sta dovolj glina in spretni prsti. Uporabimo lahko tudi 
lopatke in vedra z vodo (BENNETT 2000). 
Ristanc je stara otroška igra. Na tla narišemo vzorec ristanca - mrežo. Prvi otrok 
vrže kamen v prvi kvadrat, potem pa na eni nogi skoči v drugi kvadrat. Nato na 
eno nogo skoči v tretji kvadrat, potem pa še hkrati z eno nogo v  četrti in z drugo v 
peti kvadrat. V šesti  kvadrat spet skoči na eno nogo, ter spet hkrati z eno  v  
sedmi, z drugo pa v osmi kvadrat. Med skokom se obrne. Tako najprej stoji v 
sedmem in osmem kvadratu, potem pa skače  nazaj do prvega. Vmes se v 
drugem kvadratu ustavi  na eni nogi in pobere kamen iz prvega kvadrata. Ko z eno  
nogo uspešno skoči še v prvi kvadrat, igro konča (BENNETT 2000). To je le ena 
od oblik igre, ki jo poznajo na različnih koncih sveta (GRUNFELD 1993). 
Oblikovanje figuric iz gline je staro skoraj toliko kot človeštvo. Če ne drugega, 
lahko naredimo potičke iz blata (BENNETT 2000). 
Iz gline lahko izdelamo tudi frnikole. Frnikolanje je priljubljena igra v različnih 
kulturah. Izurjen igralec s frnikolami mora znati dobro meriti. Če hoče frnikolo 
pravilno pognati, jo položi v pregib upognjenega kazalca, palec pa je pri tem privit. 
Igralec se z roko spusti nizko k tlom, natančno pomeri, ostro sproži palec in 
kroglica odleti proti cilju. Pri tem se lahko po mili volji pripogiba, čepi ali pokleka na 
eno ali celo obe nogi; vendar pa je pri strogi igri prepovedano tudi najmanjše 
premikanje roke v smeri proti cilju (GRUNFELD 1993). 
Izštevanke, zbadljivke in rime kar tako se pojavljajo samostojno ali kot del drugih 
iger, npr za določanje, kdo bo pričel igro. Zanimiva se nam je zdela igra  z rimami, 
pri kateri prvi »pesnik« reče: »Sem pesnik Ivan Med, povej besedo, ki rima se na 
red!« Pri tem pokaže na udeleženca igre, ki mora poiskati ustrezno rimo. Če 
odgovori napačno, izpade iz igre, če odgovori pravilno, sprašuje dalje (LEŠNJAK 
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1981). Podobna je igra, pri kateri igralci kujejo rime na imena drugega (MAJER 
1994). 
 
 

2. 1. 2. LITERARNI DELI 

Neža Maurer: DOM ZA TELOHOV CVET 

 
Dom za telohov cvet je zbirka črtic, v kateri avtorica niza svoje spomine iz 
zgodnjega otroštva, mladostništva in prvih službenih let. Najbolj so nas pritegnile 
njene zgodbe iz otroštva v Podvinu. Pripoveduje o sebi in o vrstnikih: Franciju, 
Mici, Ivanki, Malči, Stanku. Najraje je imela Francija, s katerim se je največ družila. 
Njihovo otroštvo je bilo preprosto in pestro. Skupaj so tudi hodili v šolo in na poti 
odkrivali različne zanimivosti, se igrali, včasih tudi sprli, večinoma pa bili ustvarjalni 
in iznajdljivi. Delali so kroglice iz blata, spuščali jadrnice, nabirali zvončke in teloh, 
delali palače v zorečem žitu, počeli vragolije v snegu, se zbadali, si želeli v 
Afriko…  
 

 

           Fotografija 1: Knjiga Dom za telohov cvet 

 
 

 Paul Parin: ZANESLJIVA ZNAMENJA SPREMINJANJA 

 
Zanesljiva znamenja spreminjanja je delo, namenjeno odraslim bralcem. Kljub 
temu smo se »pregrizli« skozenj. Avtor pripoveduje o svoji mladosti v Novem 
kloštru in o času, ki ga je preživel na Slovenskem.Ugotovili smo, da se je njegovo 
otroštvo razlikovalo od otroštva otrok iz vasi, saj se plemiški in vaški otroci niso 
družili. Delo se nam zdi dragoceno predvsem zaradi opisa Novega kloštra in 
njegovih zanimivosti. Stavbo in park v okolici je zob časa močno načel, ob 
avtorjevem pripovedovanju pa pred očmi bralca dobiva nekdanjo podobo. 
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2. 2. STAVBI: NOVI KLOŠTER IN ROJSTNA HIŠA NEŽE MAURER 

 

2. 2. 1. ROJSTNA HIŠA NEŽE MAURER 

 
Rojstna hiša Neže Maurer stoji v Podvinu, v zaselku Kopank. Po domače se je hiši 
reklo pri Zalesniku. Sedaj je last Občine Polzela, ki jo je leta 2001 razglasila za 
kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika 
(URADNI LIST). Hiša je dokaj dobro ohranjena. Zgrajena naj bi bila v 18. stol. 
Ohranjene je še nekaj opreme in krušna peč.  V osrednjem prostoru – hiši je 
predstavljeno življenje in delo Neže Maurer. 
 

2. 2. 2. NOVI KLOŠTER 

 
Novi klošter je nekoč bil samostan. To pove že ime samo. Zgraditi ga je dal celjski 
grof Friderik II. v 15. stol. Naselili so ga dominikanci, ki je v njem domovali do 18. 
stol., ko je Jožef II. samostan razpustil. Kasneje so stavbo predelali v graščino, ki 
je zamenjala več lastnikov. Zadnji lastnik pred drugo svetovno vojno je bil Oto 
Parin. Med 1786 in 1796 je bila v njej prva šola na Polzeli (SPLETNI STRANI 
OBČINE POLZELA  IN TURISTIČNE ZVEZE SPODNJE SAVINJSKE DOLINE). 
Okolica je bila urejena v park z različnimi drevesi in grmi ter ribniki. 
 
 

                
 
Fotografija 2: Rojstna hiša Neže Maurer                       Fotografija 3: Novi klošter 
(Vir: Spletna stran TZ Spodnje Savinjske doline)           (Vir: Spletna stran Občine Polzela) 

 

2. 3. OSEBI: NEŽA MAURER IN PAUL PARIN 

 

2. 3. 1. NEŽA MAURER 

 
Pesnica in pisateljica Neža Maurer  se je rodila 22. 12. 1930 v Podvinu pri Polzeli. 
Obiskovala je osnovno šolo na Polzeli. Po gimnaziji v Celju se je vpisala na 
učiteljišče, kasneje pa je diplomirala iz slavistike na Filozofski fakulteti. Poučevala 
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je v različnih krajih Slovenije. Delala je tudi kot novinarka in urednica, nazadnje je 
bila samostojna svetovalka za kulturo. 
Piše za odrasle, mladino in otroke. Nekaj njenih del za odrasle: Ogenj do zadnjega 
diha, Čas, ko je vse prav, Tej poti se reče želja, Od mene k tebi, Metulj na snegu. 
Dela, namenjena mladini, otrokom: Čukec, Beli muc, Kadar Vanči riše, Koruzni 
punčki, Od srede do petka, Zvesti jazbec, Velik sončen dan, Prstančica. 
Knjigo Dom za telohov cvet je avtorica uvrstila med dela, namenjena odraslim, 
vendar je zanimivo branje tudi za mlajše. 
Prejela je veliko nagrad, med drugim je častna občanka Občine Polzela. 
 
 

2. 3. 2. PAUL PARIN 

 
Rodil se je leta 1916 v Založah, v Novem kloštru. Leta 1938 je odšel študirat 
medicino v Zürich. Tam živi še danes (SPLETNA STRAN). Po poklicu je zdravnik - 
kirurg, nevrolog. Velja za enega od utemeljiteljev etnopsihoanalize. Napisal je več 
kot petdeset znanstvenih del in leposlovno delo Zanesljiva znamenja spreminjanja. 
Poleg drugih nagrad je leta 1999 prejel nagrado Sigmunda Freuda, ki je nekakšna 
Nobelova nagrada za dosežke na področju psihoterapije (SPLETNA STRAN 
UNIVERZE V MARIBORU). 
 
 

        
 

        Fotografija 4: Neža Maurer 

         (Vir: Spletna stran Neže Maurer) 
     
     
   
 
 

           
 

       Fotografija 5: Paul Parin 

       (Vir: www.kulturbegegung.de) 
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3. METODE DELA 

 
Seznanili smo se z različnimi metodami dela in oblikovali hipoteze. 
Podatke smo želeli dobiti iz prve roke, zato smo se odloili za metodo intervjuvanja 
in terensko delo. Vprašanja za vprašalnik so nastajala ob razmišljanjih in  
pogovorih  o izbrani tematiki. Sproti smo jih zapisovali, nato pa naredili izbor in 
oblikovali vprašalnik. 
Opravili smo trideset intervjujev. Nekateri informatorji so nam povedali še več 
podatkov, tudi te smo pridno zapisovali. 
Podatke smo statistično obdelali in za lažjo predstavo izdelali grafikone. 
Hkrati smo preučevali tudi literaturo o otroških igrah in literarni deli N. Maurer in 
Paula Parina. Pobrskali smo tudi po domačih in tujih spletnih straneh. Obiskali 
smo župana in predsednico Turističnega društva Polzela. Intervjuvali smo tudi eno 
od sošolk, ki jih omenja  v svojih delih Neža Maurer. Dobljene podatke iz ustnih in 
pisnih virov smo uporabili za zasnovo naših pešpoti. Za zasnovo poti Po šolski poti 
Neže Maurer smo uporabili tudi podatke iz literarnega dela Dom za telohov cvet. 
Podatki iz literarnega dela Zanesljiva znamenja spreminjanja so se izkazali za 
manj uporabne.  
Obe poti smo zarisali na zemljevidu. 
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4. ANALIZA INTERVJUJEV 

 
Večina intervjuvank je bila žensk. Najstarejša intervjuvanka se je rodila leta 1921. 
Ena izmed intervjuvank je bila sošolka Neže Maurer.  
 

Grafikon 1: Spol intervjuvancev
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Grafikon 2: Starost intervjuvancev
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Večina vprašanih je hodila v šolo na Polzelo, nekateri drugam. 
V šolo in iz šole so hodili po različnih poteh. Nekateri po cesti, nekateri skozi gozd, 
prav vsi pa so hodili peš. Čas, ki so ga potrebovali za pot v šolo je bil pri vsakem 
drugačen. Kljub temu, da je bila pot v šolo enako dolga kot pot iz šole, je kar nekaj 
dedkov oziroma babic potrebovalo za pot domov več časa, kot za pot v šolo. 
Nekateri so nam tudi zaupali vzrok za razliko. 
 

      
Grafikon 3: Čas za pot v šolo
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Grafikon 4: Pot domov
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Do razlike je prihajalo zaradi različnih aktivnosti na poti domov in ker se jim domov 
ni mudilo. 

  
Grafikon 5: Razlika v času
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Med potjo so se igrali  različne igre, se pogovarjali in se kdaj tudi skregali. V šolo 
so hodili skupaj s svojimi sestrami, brati, sosedi, sošolci in prijatelji. Le redki so 
hodili v šolo sami. Naše babice in naši dedki so hodili v šolo in domov večinoma 
po isti poti, tretjina jih je iskala nove poti domov. 

      

Grafikon 6: Različna pot v šolo in domov

57%

43%
po isti poti

po drugi poti

 
Igre, ki so se jih igrali med potjo so: skakali so čez luže, lezli  so čez potok poleg 
mostu, lovili so žabe, se skrivali, se lovili, se igrali ristanc, gnilo jajce, trden most, 
zemljo krasti,  rinčke talat, slepe miši, zvezde metati, kdo se boji črnega moža...  
plesali so rdeče češnje,  delali so venčke, delali potičke iz blata, piskali na travo in 
liste, iz vej so delali hiše, spomladi izdelovali piščalke, jeseni so se igrali s plodovi, 
v deževnih dneh so, če jih je pot vodila po klancu, tekmovali, kdo bo zajel največ 
vode v dežnik. Pogosto so si govorili različne izštevanke in si izmišljevali 
zbadljivke. Fantje so lovili rake in žabe in strašili dekleta. Pozimi so se drsali s 
čevlji. Ker so čevlji imeli v podplatih žeblje, so le te med potjo pogosto izgubili, zato 
so jih doma dobili po zadnji plati.Tudi brez pogovorov in zbadljivk med potjo ni šlo.  
Pogovarjali so se o šoli, o delu, ki jih čaka doma, oblekah in frizurah ter športu. 
Nekateri so morali po naporni šoli in poti iz šole pasti živino. 
Na vprašanje, ali so se kdaj skregali, jih je večina odgovorila pritrdilno, le redki se 
niso nikoli skregali. Skregali so se zaradi nesporazumov, vendar so na jezo hitro 
pozabili. Pogosto so bili spori posledica razlike v letih ali v spolu. 
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Grafikon 7: Kreganje
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Na poti v šolo niso skoraj nikoli zašli, saj so poti zelo dobro poznali. Ob poti so 
srečali  veliko zanimivosti. Večina jih je srečala živali (žabe, rake, ježe, kuščarje, 
srne, veverice, ptice …) in konjsko vprego, avtomobile…. Tisti, ki so hodili v šolo 
med drugo svetovno vojno, so srečevali tudi nemške vojake in partizane. 
 

                  

Grafikon 8: Zanimivosti na poti
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Na poti v šolo ni prihajalo do poškodb, velikokrat pa so imeli umazano obleko 
zaradi pretepov in iger. Starši so se zaradi umazane obleke jezili in očistiti so si jo 
morali sami. 

           

Grafikon 9:Umazana obleka
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Do pretepov večinoma ni prihajalo, če pa so se že stepli, so to zamolčali.. 

                

Grafikon 10: Pretepi
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V šolo so nekateri pogosto zamudili, drugi malokdaj in tretji nikoli. 
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Grafikon 11: Zamujanje
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Pozimi se je večina kepala in ribala. 
Nekateri so se včasih odpravili v šolo tudi s sanmi nihče pa s smučmi 
Babice in dedki so včasih za pot v šolo ali iz šole dobili tudi kakšen prevoz. 

                     

Grafikon 12: Prevoz
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Nikomur od vprašanih ni žal, da je hodil v šolo peš. Če bi bili danes stari toliko kot 
so bili stari takrat, ko so hodili v šolo in bi lahko izbirali med prevozom v šolo z 
avtobusom in pešačenjem, bi se jih še vedno večina odločila za to, da bi v šolo 
hodili peš, saj menijo, da je bolj zanimivo. 

Grafikon 13: Izbira - peš ali avtobus
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5. OBUDITEV POTI 

5. 1. OPIS POTI - UPORABA PODATKOV V PRAKSI 

5. 1. 1. PO ŠOLSKI POTI NEŽE MAURER 

 
POTEK POTI, ČAS, KOMU JE NAMENJENA 
 
Naša pot je namenjena našim vrstnikom - osnovnošolcem iz domačega kraja in od 
drugod. Po njej bi lahko popeljali tudi mlajše otroke. Verjamemo, da bo zanimiva 
tudi za odrasle. 
Celotno popotovanje traja okrog štiri šolske ure. 
Potek poti je razviden z zemljevida: 
 

 
  

Zemljevid 1: Po šolski poti Neže Maurer  
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OZNAČITEV POTI 
 
Ker smo eko šola, smo si tudi oznake poti zamislili v eko duhu. Predvidevamo 
lesene smerokaze z napisom »Po šolski poti Neže Maurer« Na začetek poti in na  
mestih postankov ob poti bomo postavili lesene table z imenom poti in »postanka« 
ter navodili za nalogo, predvideno za določeno mesto. 

 
 

ZAČETEK POTI 
 
Pot začenjamo za šolo.  
 
Vsebina uvodne table:  
Po šolski poti Neže Maurer 
Dobrodošli na šolski poti znane slovenske pesnice in pisateljice Neže Maurer. 
Spoznali boste pot, po kateri je  pred več kot pol stoletja hodila peš v šolo in nazaj 
v Podvin Neža Maurer. Otroci so  se med potjo igrali in si nagajali, se veselili in si 
pomagali. 
Sledite smerokazom in navodilom. Opazujte svet in odkril vam bo tisočero lepot in 
skrivnosti. Izbrali smo pot iz šole domov, ker so takrat imeli več časa za igrivo šolo 
življenja. 
Pojdite čez travnik proti cesti. Cesto varno prečkajte in se vzpnite do parka, ki je 
ob veličastnem dvorcu Šenek. Tam vas čaka prva zanimiva naloga. 

 
 

POSTANKI 
 
1. POSTANEK (Ploščad v Šeneku): Ristanc      
 
Vsebina table: 
Ristanc 
Pozdravljeni v Šeneku ob grajskem dvorcu! Tukaj je vaš prvi postanek in priložnost 
za prvo igro - ristanc. 
To je igra, ki se igra z majhnimi kamenčki. S kredo na tla narišeš vzorec ristanca. 
Za vas smo ga že narisali. 
Prvi vrže kamen v prvi kvadrat, potem pa na eni nogi skoči v drugi kvadrat. Nato 
na eno nogo skoči v tretji kvadrat, potem pa še hkrati z eno nogo v  četrti in z 
drugo v peti kvadrat. V šesti  spet skoči z eno v sedmi, z drugo pa v osmi kvadrat. 
Med skokom se obrne. Tako naprej stoji v sedmem in osmem kvadratu, potem pa 
skače  nazaj do prvega. Vmes se v drugem kvadratu ustavi  na eni nogi in pobere 
kamen iz prvega kvadrata. Ko z eno  nogo uspešno skoči še v prvi kvadrat, igro 
konča. Storite tako tudi vi, potem pa hop čez grič do ceste. Hodite ob robu cestišča 
do mosta. 
 
2. POSTANEK (Pri mostu): Mornarji od vselej za vselej 
 
Vsebina table: 
Mornarji od vselej za vselej 
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Slišite šumenje potoka? Ob njem so se otroci igrali mornarje, kadar je deževalo. 
Dežnike so obrnili narobe in jih polagali na gladino naraslega potoka. Jadrnice so 
zaplule med vrbovje in protje, se vrtele, nagibale in se vdajale toku. Usmerjali so 
jih s kričanjem in palicami. Najboljši je bil tisti, ki je plul najdlje. Bili so mornarji od 
vselej za vselej.  
Vsak naj v naravi poišče svojo jadrnico (skorja, list, …) in jo spusti na gladino. 
Zaželite jim srečno pot! 
Med potjo naprej poiščite primeren list in zapiskajte nanj. 
 
3. POSTANEK: Kdo je močnejši 
 
Vsebina table: 
Kdo je močnejši 
Živijo! 
Ste že zasopli od hoje? Oddahnite si in se razglejte. Lepo je, mar ne?  
Tod okrog so nekdaj rasli tudi zvončki. Neža, Mici, Ivanka, Anica in Franci so jih 
radi nabirali. 
 Francija je imela Neža najraje na svetu. Toliko zanimivih stvari je znal početi. 
Kadar sta šla sama iz šole, ji je nabral cel šop zvončkov in sta se igrala, kdo bo 
močnejši. Vzela sta vsak po en zvonček, jima sklenila glavici in vlekla. Pri komer je 
glavica odletela, tisti je propadel.  
Zvončkov ni, zato poiščite tanko vejico ali rastlino in se v parih pojdite igro kdo bo 
močnejši. Uživajte, a ne uničite preveč rastlin. 
Skoraj ste že na cilju. Sledite smerokazom. 
 
4. POSTANEK: Naredimo si igračko 
 
Vsebina table:  
Neža in prijatelji so  si igračke pogosto kar sami izdelali. Ste vedeli, da je glina 
naravnost enkraten material za izdelavo igrač? 
Pogumno poberite s tal v okolici glino, jo pregnetite in oblikujte kakšno žival in 
nekaj kroglic - frnikol. Poskusite jih s frnikolanjem spraviti v jamice ali jih zakotaliti 
čim dlje. 
Med potjo si vzemite pet minut tišine. Prisluhnite naravi in si zapomnite čim več 
različnih zvokov.. 
 
PRI HIŠI 
 
»Šolarje« čaka malica, kakršne so bili vajeni otroci nekoč: domač kruh, jabolka, 
suho sadje, zeliščni čaj »izpod Gore Oljke«. 
Sledi ogled hiše, filma o Neži Maurer in razstave o njej in njenem delu. Za 
»literarni posladek« bodo poskrbeli mladi literati z naše šole. 
Za konec se otroci pomerijo v  kvizu o Neži in njenem delu. Najboljši za nagrado 
dobi njeno knjigo. 
 
VRNITEV K ŠOLI - NA ZAČETEK POTI 
 
Udeleženci se vrnejo z avtobusom. 
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5. 1. 2. POT K NOVEMU KLOŠTRU 

 
POTEK POTI, ČAS, KOMU JE NAMENJENA 
 
Naša pot je namenjena našim vrstnikom - osnovnošolcem iz domačega kraja in od 
drugod. Po njej bi lahko popeljali tudi mlajše otroke. Verjamemo, da bi bila 
zanimiva tudi za odrasle. 
Celotno popotovanje traja okrog dve uri. 
Potek poti je razviden z zemljevida: 
 

        
 

                   Zemljevid 2: Pot k Novemu kloštru 
 
OZNAČITEV POTI 
 
Tudi to pot bi označili tako kot prejšnjo - predvidevamo lesene smerokaze z 
napisom »Pot  do Novega kloštra«.  
Na začetek poti in na  mestih postankov ob poti bi postavili lesene table z imenom  
postanka in navodili za nalogo, predvideno za določeno mesto. 

 
ZAČETEK POTI 
 
Pot začenjamo za šolo. 
 
Vsebina uvodne table:  
Pot k Novemu kloštru 
Čaka vas zanimiva pot. Okusili boste življenje šolarjev, ki so v preteklosti hodili v 
šolo peš. Poigrali se boste in se naučili kaj novega. Sledite smerokazom, ki vas 
bodo pripeljali do Novega kloštra, kjer je bila nekoč tudi prva šola na Polzeli. 
Pojdite čez travnik proti križu med dvema velikima drevesoma. 
 
 
POSTANKI 

 
1. POSTANEK (Pri križu): 
 
Vsebina table:  
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Gnilo jajce 
To igro najbrž poznate, saj so se jo radi igrali že dedki in babice. 
Počepnite v krog. Eden naj vzame kamen ali robec in hodi zunaj kroga ter govori: 
»Gnilo jajce nosim, nikomur ga ne dam. Kdor se nazaj ozira, jo po puklnu dobi.«. 
Ko se naveliča, skrivaj spusti robec ali kamen nekomu za hrbet. Kdor dobi robec, 
mora ujeti tistega, ki mu ga je dal, sicer je »gnilo jajce« in mora zamenjati tistega 
zunaj kroga.  
Po poti naprej nabirajte cvetje in trave. Čaka vas zanimiva naloga. 
 
 
2. POSTANEK 
 
Vsebina table:  
Izdelajmo si nakit 
Ste nabrali rože? Okolica jih ponuja še več. Pazite, da jih ne uničite. 
Nakit je lahko zelo raznolik. Poskusite ga izdelati iz travniških rastlin, kot so to 
počeli vaši starši, babice in dedki. 
 
 
3. POSTANEK 
 
 Vsebina table:  
»Kaša kipi, me smejat tišči« 
S tem verzom so otroci nekoč zafrkavali mlajše vrstnike. 
Za nekaj trenutkov se prelevite v pesnike tudi vi. 
Postavite se v krog in izberite nekoga, ki bo igro pričel. Prvi »pesnik« reče: »Sem 
pesnik Ivan Med, povej besedo, ki rima se na red!« Pri tem pokaže na udeleženca 
igre, ki mora poiskati ustrezno rimo. Če odgovori napačno, izpade iz igre, če 
odgovori pravilno, sprašuje dalje. Pesnikovo ime je lahko vsakič drugo. 
 
 
PRI NOVEM KLOŠTRU 
 
»Šolarje« čaka malica, kakršne so bili vajeni otroci nekoč: domač kruh, jabolka, 
suho sadje, zeliščni čaj »iz kloštra«. 
 
Ker je stavba v slabem stanju, bi zaenkrat pot končali z malico. Pred stavbo bi 
postavili tablo, na kateri bi pojasnili zgodovino stavbe in prebivalcev v njej ter 
predstavili Paula Parina. 
V primeru, da bi bila stavba obnovljena, v njej predlagamo multimedijski razstavi: o 
zgodovini in vlogi stavbe in prebivalcev v njej, zlasti Paula Parina ter tematsko 
razstavo  o zgodovini šole na Polzeli. Pri tem bi uporabili rezultate raziskovalne 
naloge, ki so jo pred leti izdelali učenci OŠ Polzela.  
Ponudili bi izpeljavo učnih ur na teme, ki so povezane s preteklostjo Novega 
kloštra, npr. o življenju v srednjem veku, o srednjeveški (samostanski) kulturi, o 
času Marije Terezije …. 
Organizirali bi samostansko lekarno, v kateri bi ponujali zelišča, pridelana v 
šolskem zeliščnem vrtu in izdelke iz teh zelišč. 
Poskusili bi ponovno urediti park okrog stavbe z drevesi, grmovnicami in ribniki. 
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VRNITEV K ŠOLI - NA ZAČETEK POTI 
 

Udeleženci se popeljejo skočijo. 
 
 

5. 2. PREDLOGI ZA IZVEDBO V PRAKSI 

 
KAJ - KDO - KAKO 
 
Obe poti bomo izvedli v sodelovanju s Turističnim društvom Polzela in občino. 
Table na točkah, kažipote bodo izdelali učenci v okviru pouka (tehniška vzgoja, 
izbirni predmeti). Za sredstva za material bomo prosili občino in sponzorje.  
Vodiči po poteh bodo učenci izbirnega predmeta turistična vzgoja ali člani 
turističnega društva. 
Prijave bo sprejemalo turistično društvo, ki bo tudi poskrbelo za tehnični vidik 
organizacije (časovna uskladitev, malica, dežurstvo v stavbah) za obisk 
posamezne skupine. 
Za pospravljanje in oskrbo poti bodo poskrbeli učenci in člani turističnega 
društva. 
Za ureditev rojstne hiše N. Maurer bo poskrbela občina. TV Slovenija je posnela 
film o Neži Maurer. Kratek literarni program in kviz bodo pripravljali učenci v 
okviru literarnega kluba na šoli. 
V primeru obnove Novega kloštra bi razstavo o zgodovini naše šole zasnovali 
učenci.  
Za malico bo poskrbelo turistično društvo, lahko v sodelovanju s šolo. 
 
PROMETNA VARNOST 
 
Pod Šenekom predlagamo prehod za pešce čez glavno cesto in ustrezne 
prometne znake. 
Na cesti v Slatine in v Založe proti Novemu kloštru  predlagamo  znak, ki bi 
opozarjal voznike na možnost, da so na cesti otroci. Za to naj poskrbi občina. 
 
OGLAŠEVANJE, TRŽENJE 
 
Izdelali bomo zgibanko in jo s prijaznim vabilom poslali na  druge šole. 
Izdelali bomo osnutek razglednice, ki bi predstavljala posamezno pot in  Nežo 
Maurer oziroma Paula Parina. 
Poskusili bomo z izdelavo spominkov iz materialov, ki jih bodo udeleženci srečali 
na poti (učenci pri likovnem pouku, izbirnih predmetih, interesni dejavnosti). 
Informacije o svojem delu bomo objavili v lokalnih medijih in na spletnih straneh 
šole in občine.  
Nežo Maurer smo seznanili s potjo in jo povabili na ogled. 
Pogovorili smo se s predstavniki občine in Turističnega društva. 
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6. ZAKLJUČEK 

 
Prepričali smo se, da so bile pešpoti naših staršev, babic in  dedkov res zanimive, 
ustvarjalne. Nikoli jim ni bilo dolgčas, saj so znali opazovati svet okrog sebe in za 
igro uporabiti na prvi pogled neznatne in neuporabne stvari.  
Ob  pouku v šoli so se na poti v šolo in domov izobraževali še v šoli življenja. V 
njej so se vadili v iznajdljivosti in ustvarjalnosti, tkali prijateljske vezi in nabirali 
izkušnje za prihodnost. Naučili so se ceniti drobne stvari. Igrali so se različne igre, 
ki danes, v času računalniških igric, interneta, televizije in krhkih medsebojnih 
odnosov tonejo v pozabo. Srečevali so različne zanimivosti: stavbe, rastline, ljudi, 
predmete ipd., s katerimi so si znali popestriti dan. Ob vsem bogastvu dejavnosti 
na  nekdanjih šolskih pešpoteh nas ne preseneča dejstvo, da so naši dedki in 
babice za pot iz šole marsikdaj potrebovali enkrat več časa kot za pot v šolo. V 
šolo se jim je mudilo, nazaj grede pa sta bila svet in čas samo njihova. 
Uspelo nam je zbrati dovolj zanimivih podatkov, zato smo se navdušeno lotili 
načrtovanja in obujanja pešpoti. Verjamemo, da bodo ponujale obilo prijetnih in 
poučnih trenutkov nam in našim vrstnikom. 
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7. POVZETEK 

 
Zanimalo nas je, kako je bilo nekoč, ko so otroci tudi iz oddaljenih krajev hodili v 
šolo peš. Poskušali smo ugotoviti, kakšne so bile šolske pešpoti naših babic, 
dedkov ter staršev in ali bi lahko bile zanimive tudi nam in našim vrstnikom. 
Predvidevali smo, da je mogoče obuditi vsaj eno staro šolsko pešpot. 
Vrstnikom smo želeli približati otroštvo naših babic in dedkov, jih spodbuditi k 
opazovanju drobnih stvari v naravi okrog sebe in jim pomagati razvijati lastno 
ustvarjalnost. Hkrati smo želeli popestriti turistično ponudbo našega kraja in 
vrstnikom od drugod predstaviti pesnico in pisateljico Nežo Maurer, ki je »naše 
gore list«. Med zbiranjem podatkov smo naleteli še na eno pomembno osebo, ki 
ima korenine v našem kraju - na znanstvenika Paula Parina. Kulturno zgodovinske 
spomenike svojega kraja smo želeli predstaviti na bolj svež, otrokom bližji način. 
Odločili smo se za metodo intervjuvanja, zato smo sestavili vprašalnik in se 
odpravili na teren. Pobrskali smo tudi po literaturi in spletnih straneh. Prebrali smo 
literarni deli Neže Maurer in Paula Parina, v katerih avtorja opisujeta svoje 
otroštvo. 
Zbrane podatke smo uporabili za načrt pešpoti Po šolski poti Neže Maurer in Pot k 
Novemu kloštru. Izdelali smo natančen načrt za izvedbo in predvideli izvajalce. 
Pomudili smo se tudi z razmišljanjem o tem, kako oživljeni poti predstaviti tistim, ki 
sta jim namenjeni - vrstnikom. 
Delo nam je pomenilo izziv in prepričani smo, da bo rezultat naletel na ugoden 
odmev tudi pri naših vrstnikih. 
Malo za šalo, malo zares se nam je postavilo vprašanje, ali bodo tudi naše šolske 
poti tako pritegnile naše otroke in vnuke kot so poti naših dedkov in babic 
pritegnile nas… 
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8. ZAHVALA 

 
Zahvaljujemo se Ljubu Žnidarju in Alenki Žnidar za informacije v zvezi z rojstno 
hišo Neže Maurer in Novim kloštrom, Špeli Blagotinšek in njeni babici za pogovor 
ter Mariji Kronovšek za dragocene napotke. 
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9. PRILOGE 

 
Priloga 1: Vprašalnik 
 

VPRAŠALNIK 
 
 
Zanima nas  čas vašega otroštva, čas, ko ste hodili v osnovno šolo.  
 
Spol:   M             Ž 
 
Leto rojstva: _______________ 
 

1. Kam ste hodili v osnovno šolo? 
_________________________________________________________________ 
 
2. Čim natančneje opišite pot, po kateri ste hodili v šolo? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
3. Koliko časa ste potrebovali, da ste prišli v šolo? 
_________________________________________________________________ 
 
4. Koliko časa ste potrebovali  za pot iz šole domov? 
_________________________________________________________________ 
 
5. Zakaj razlika? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
6. Kaj ste počeli po poti? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
7. S kom ste hodili?  
_________________________________________________________________ 
 
8. Ali ste hodili vedno po isti poti? 
_________________________________________________________________ 
 
9. Kakšne igre ste se igrali med potjo/ob poti? Opišite jih. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
10.  Kaj ste se pogovarjali? 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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11.  Ali ste se kdaj skregali? Zaradi česa? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
12.  Ali ste kdaj zašli? 
_________________________________________________________________ 
 
13.  Katere zanimivosti ste srečali ob poti? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
14.  Ali ste se na poti kdaj poškodovali? Kako? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
15. Kaj so rekli starši na pretepe? Ali so sploh vedeli? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
16. In kaj so rekli na umazano obleko? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
17. Ali ste kdaj zamudili v šolo? 
_________________________________________________________________ 
 
18. Ste se pozimi na poti domov kaj kepali ali ribali? 
_________________________________________________________________ 
 
19. Ali ste se v šolo kdaj odpravili s sanmi ali s smučmi? 
_________________________________________________________________ 
 
20. Ali ste kdaj dobili tudi kakšen prevoz?  
_________________________________________________________________ 
 
21. Vam je žal, da ste hodili peš? 
_________________________________________________________________ 
 
22. Če bi bili sedaj toliko stari kot ste bili takrat,ko ste še hodili v šolo,kaj bi 

izbrali:avtobus ali bi šli v šolo peš ? 
_________________________________________________________________ 
 
ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA SODELOVANJE. 
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Priloga 2: PRIMERI VPRAŠANJ ZA KVIZ O NEŽI MAURER 

 

 
1. Kje se je rodila Neža Maurer in kam je  hodila v osnovno šolo? 
      Rodila se je v Podvinu, šolo pa je obiskovala na Polzeli. 
 
2. Kako so jo klicali domačini? 
      Zalesnikova Nežika 
 
3. Kaj je bil njen prvi poklic? 
     Bila je učiteljica. 
 
4. Kdo je hčerka Neže Maurer? 

Klovnesa Eva Škofič Maurer. 
 
 
5. Izračunajte, koliko je Neža Maurer stara sedaj? 
      Stara je 73 let. 
 
6. Ali je Neža Maurer pesnica ali pisateljica? 

Oboje. 
 
7.  Komu so namenjene njene knjige? 

Otrokom, mladini in odraslim. 
 
8. Naštejte nekaj naslovov njenih knjig? 
      Ogenj do zadnjega diha, Čas, ko je vse prav, Tej poti se reče želja, Od mene k   
      tebi, Metulj na snegu, Čukec, Beli muc, Kadar Vanči riše, Koruzni punčki, Od   
     srede do petka, Zvesti jazbec, Velik sončen dan, Prstančica, Dom za telohov  
      cvet, …. 
 
9. Poimenujte delo, v katerem opisuje svoje otroštvo. 

Dom za telohov cvet. 
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Priloga 3: Zgibanka Po šolski poti Neže Maurer 
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