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POVZETEK
Diplomsko delo je posvečeno pesnici, pisateljici, prevajalki, novinarki, urednici,
pedagoginji in slavistki Neţi Maurer, ki je v letu 2010 praznovala 80. rojstni dan. Večji
del njenega literarnega ustvarjanja predstavljajo pesniška dela, zato jo uvrščamo med
pesnice.
Neţa Maurer je priljubljena slovenska ustvarjalka za otroke in odrasle. V svojih pesmih z
enako zavzetostjo in ljubeznijo upodablja tako svet ljudi kot svet ţivali, rastlin, igro, delo,
prijateljstvo in bivalno okolje. Osnovni ţivljenjski ton pa je v njenih pesmih ţivljenjska
vedrina.
V diplomskem delu je predstavljena pesničina biografija, bibliografija in intervju.
Predstavljenih je

tudi nekaj njenih pesniških zbirk za otroke, iz katerih sem črpala

pesniška besedila in jih obravnavala pri dodatnem pouku slovenščine preko vsega
šolskega leta.
V diplomskem delu sem ţelela odgovoriti na vprašanja, ali učenci drugega triletja poznajo
Neţo Maurer, koliko poznajo njena pesniška dela in uglasbene pesmi.
Analize obravnavanih pesmi dokazujejo, da učenci pesnico Neţo Maurer predhodno niso
poznali. Pesničino ţivljenje in delo, nekatere njene pesniške zbirke in njena posamezna
pesniška dela so spoznavali šele z obravnavo, pri kateri so znali vsebino posamezne
pesmi povezati z likovnimi, glasbenimi in naravoslovnimi predmetnimi področji.
Pesniška besedila so učence navdušila in pritegnila k poustvarjanju, saj je kar nekaj
učencev začelo pesniti in objavljati svoje pesmi v različnih revijah.
KLJUČNE BESEDE:
pesnica, poezija, otroške pesniške zbirke, uglasbene pesmi
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ABSTRACT

My dissertation in consecrated to the poet, writer, interpreter, journalist, editor,
pedagogue, teacher of Slovenian, Neţa Maurer who celebrated her eightieth birthday in
2010. As most of her literary creativity presents poetry, she is classified as a poet.

She is one of the beloved Slovenian authors for children and adults. In her poems she
presents the world of people to the equal extent as the world of animals, plants, the world
of play, work, friendship, and residential environment. The basic tone of her poetry is life
optimism.

In the dissertation are presented the poet's biography, bibliography and an interview. I also
tried to answer the questions if the children of the second third of elementary schooling
knew Neţa Maurer, her poetry and music poems which led me in my research before.
The analyses of the poems proves the opposite. They got acquainted with the poet's life,
work and some of her poetry collections through dealing with it at classes and were also
able to connect it with art, music and natural science subject fields.

Poetry filled students with enthusiasm and inspired them. Consequently, some of them
created poetry by themselves and published it in various magazines.

KEY WORDS:
POET, POETRY, CHILDREN COLLECTIONS, MUSIC POEMS
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UVOD
S knjigami ţivim, odkar se zavedam. V ranem otroštvu so mi knjige brali starši in starejša
sestra. A zelo hitro, v zgodnjem predšolskem obdobju sem pravljice in zgodbe brala ţe
sama. Knjige so mi v šolskem obdobju postajale duševna hrana. Z branjem knjig sem
seveda nadaljevala, saj ko knjigo okusiš, njena slast traja vse ţivljenje. Iz njih sem se
veliko naučila in hkrati spoznavala različne pisatelje in pesnike.
Še kot osnovnošolka sem ob zaključku bralne značke spoznala tudi pesnico Neţo Maurer,
ki nas je obiskala v šoli. Spominjam se, da nam je povedala nekaj doţivljajev iz svoje
mladosti in prebrala nekaj svojih pesmi. Učenci smo ji skupaj z mentorico pripravili
kulturni program. Na koncu pa nam je podarila še priznanje in knjiţno nagrado, v katero
se je lastnoročno podpisala. To je bil zame velik dogodek.
Pred dvema letoma sem dobila za darilo njeno pesniško zbirko Na tvojo koţo pišem svoje
verze. Z velikim navdušenjem sem jo prebirala, ponovno obudila spomin na njen obisk v
osnovni šoli in ţe se mi je porajala misel, da bi o njej pisala diplomsko nalogo.
Ker pa je pesnica 22. decembra 2010 praznovala 80. rojstni dan, je to dejstvo le še
podprlo mojo odločitev, da diplomsko delo posvetim prav njej, njenemu ustvarjalnemu in
plodovitemu pesništvu za otroke.
Večkrat sem ob branju ţivljenjepisov literarnih ustvarjalcev ter njihovih doseţkov
zasledila ime Neţe Maurer. Prevzela me je predvsem njena zavzetost za otroško poezijo.
V teoretičnem delu sem opisala ţivljenje pesnice Neţe Maurer, predstavila bibliografijo,
nekatera njene pesniške zbirke in intervju.
V empiričnem delu diplomskega dela sem se osredotočila na nekatere njene pesniške
zbirke, iz katerih sem z učenci obravnavala posamezna pesniška besedila, s katerimi sem
ţelela ugotoviti, ali učenci poznajo pesnico Neţo Maurer, koliko njenih pesmi poznajo in
katere njene uglasbene pesmi poznajo. V sklepnih fazah učnih ur sem s skupnim
vrednotenjem dobila povratno informacijo učencev o njihovem sprejemanju in
razumevanju pesniških besedil.
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1 TEORETIČNI DEL
1.1 BIOGRAFIJA NEŢE MAURER
Pesnica, pisateljica, prevajalka, novinarka in urednica Neţa Maurer se je rodila 22.
decembra 1930 v vasi Podvin, občina Polzela. Osnovno šolo je obiskovala na Polzeli, do
četrtega razreda slovensko, med okupacijo pa nemško.
Po vojni je na niţji gimnaziji v Celju in Ţalcu naredila izpite čez prve tri razrede in leta
1946 končala četrti razred. Učiteljišče je naredila v Ljubljani, nakar so jo poslali poučevat
na Primorsko.
Tri leta je poučevala v Črnem Vrhu nad Idrijo, večkrat po ves dan zaradi pomanjkanja
učiteljev. Nato je nadaljevala študij na Pedagoški akademiji v Ljubljani. Po diplomi se je
takoj izredno vpisala na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, smer slavistika. Med študijem je
poučevala tudi na niţji gimnaziji v Ilirski Bistrici. Na Filozofski fakulteti je diplomirala
leta 1960.
Tedaj so se na ljubljanski televiziji začele priprave za šolske oddaje. Ker je pesnica imela
diplomo in dovolj prakse dela z otroki, so jo sprejeli za prvo urednico televizijskih oddaj.
Uspešno je opravila novinarsko preizkušnjo in mednarodni tečaj za šolske televizijske
oddaje v Rimu. Zaradi pomanjkanja denarja pa so šolske televizijske oddaje čez dobro leto
ukinili.
Kljub temu je pesnica ostala v novinarstvu. Za radio in televizijo je pisala vse ţivljenje.
Delala je kot novinarka in kot tehnična urednica v uredništvu Rodne grude, v Pionirskem
domu ter sodelovala pri reviji Otrok in druţina, kjer je bila tehnična urednica. Nato je
urejala kulturno stran v časopisu Kmečki glas. Iz tega dela je nastala takratna in sedanja
Pisana njiva. Istočasno je bila Neţa Maurer terenska reporterka. Njeno področje je bilo
Kozjansko. V teh reportaţah je opisovala ţivljenje v Sloveniji, Jugoslaviji, pa tudi v tujini.
Z druţino je prebivala v Brezjah 47 pri Dobrovi, v stari obnovljeni hiši.
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Njeno lepo druţinsko ţivljenje je zaznamovala smrt. Umrl ji je moţ Herman Škofič. Takoj
si je morala poiskati drugo sluţbo, da je lahko doma več pisala in več zasluţila za
preţivljanje štirih druţinskih članov, saj je poleg svojih dveh otrok, Eve in Miklavţa,
skrbela še za mater.

Prijavila se je in bila leta 1970 sprejeta za urednico in direktorico lista Prosvetni delavec.
V tej odgovorni sluţbi je ostala sedem let.
Ko se je sin vpisal na srednjo šolo in dobil štipendijo, je menjala sluţbo, ki je bila
strokovno manj odgovorna in tudi manj plačana. Postala je samostojna svetovalka za
kulturo pri Komiteju za informiranje SR Slovenije. Tam je ostala do upokojitve.
Ko se je njeno ţivljenje spremenilo, (sin Miklavţ je postal pilot, hči Eva je študirala za
klovneso v Moskvi, mati je umrla) se je preselila v Škofjo Loko. Sedaj je bila povsem
neobremenjena z drugim delom. Lahko se je posvetila literaturi in nastopom po šolah.
Za vse prav gotovo ni bilo prav, a če pogledamo njene številne zbirke knjig, tako za otroke
kot za odrasle, je bilo vredno.
Ker je bila v Škofji Loki podnajemnica, je zaradi denacionalizacije po 13 letih morala
zapustiti stanovanje. Sedaj še vedno ţivi v Škofji Loki, vendar v stanovanju na Partizanski
ulici. Kolikor še zmore, piše literaturo za odrasle in otroke.
Od leta 1962 je članica Društva novinarjev, od leta 1973 Društva slovenskih pisateljev, od
leta 1983 Gibanja za kulturo miru in nenasilja in od leta 1991 PEN kluba.
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1.1.1 NAGRADE IN PRIZNANJA
V svojem ţivljenju je dosegla zelo veliko in prejela vrsto priznanj in nagrad:


1959 - 1. nagrada za literarno reportaţo z delovnih akcij



1961 - 1. nagrada za otroško pesem leta - radio Beograd



1964 - vse tri nagrade za otroško pesem leta - Radio Ljubljana



1967 - Tomšičeva nagrada za novinarsko delo (potopis)



1970 - Plaketa lista Radost (Zagreb)



1975 - Plaketa lista Ciciban



1980 - Zlata značka ZPM in posebno priznanje Zveze bralnih značk za temeljni
prispevek k bralni kulturi slovenske mladine



1985 - Srebrna plaketa za posebno prizadevanje pri razvoju novinarstva



1985 - Zlata značka ZPM in posebno priznanje Zveze bralnih značk za temeljni
prispevek k bralni kulturi slovenske mladine



1989 - 1. nagrada Mladike (Trst) za poezijo



1989 - Prešernova nagrada Gorenjske za literaturo



1991 - Groharjeva nagrada za ţivljenjsko delo



1991 - Priznanje Gibanja za kulturo miru in nenasilja



1997 - Plaketa mesta Škofja Loka za celoten literarni opus



1999 - Častna občanka rojstne občine Polzela



2008 - Slovenka leta 2008 (razglašena 22. januarja 2009)



2010 - Zlatnik poezije za ţivljenjsko delo
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1.1.2 PESNIČINE FOTOGRAFIJE
Pesnica in pisateljica Neţe Maurer mi je dovolila, da objavim tudi nekaj njenih fotografij.
Fotografije pesnice so izbrane iz različnih starostnih obdobij in priloţnosti. Zapise pod
fotografijami je oblikovala pesnica sama.

Slika 1:
Rojstna hiša pesnice Neţe Maurer v Podvinu
Občina Polzela jo je zaščitila kot lokalni spomenik.

Slika 2: (leto 1932 ali 1933)
Tako majhna – pa je Neţa ţe segla do okna.
To so prednosti bajte.

Slika 3: (leto 1940 ali 1941)
»Naše ljube kozike!« je rekla mati – in je mislila na vse
tri.

Slika 4: (leto 1937 ali 1938)
Neţa z materjo ob vogalu sosedove hiše (ki je imela tako
lep okras).
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Slika 5: (leto 1940)
V ruti je Neţina mati, stari oče je v klobuku, stric v kapi.
Pred materjo stoji Neţa. (Onidve sta sosedovi.)

Slika 6: (leto 1945)
Neţina prva uradna fotografija za – voţnjo
z vlakom do Celja (gimnazija)

Slika 7: (leto 1959)
Neţa Maurer - izredna študentka na
Filozofski fakulteti v Ljubljani

Slika 8: (leto 1961)
»Kaj se ve – bova zdrţala..!«
(Neţa z bodočim moţem Hermanom Škofičem)

Slika 9: (leto 1980)
»Kakšna zapeljivost!« In to na vogalu domače hiše
v Brezjah pri Dobrovi.

Slika 10: (leto 1994)
Neţina snaha in vnučka
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Slika 11: (leto 1996)
Neţino potepanje po škofljeloškem hribovju

Slika 12: (leto 2000)
Cankarjev dom: Po prireditvi ob 70-letnici Neţe Maurer
z organizatorko hčerko Evo in s sinom Miklavţem

Slika 13: (leto 2008)
Da, to skrivnostno mesto za Neţo je Škofja Loka, kjer
stanuje sedaj.

Slika 14: (leto 2011)
Ob intervjuju za Šolske razglede
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1.3 INTERVJU Z NEŢO MAURER
Ko sem se odločila za pisanje diplomske naloge o
pesnici Neţi Maurer, sem ji napisala pismo, v
katerem sem jo zaprosila za sodelovanje. Prijazno
mi je odpisala: »Gotovo bom sodelovala pri Vaši
diplomski nalogi.« Dogovorili sva se za intervju.
Zastavila sem ji nekaj vprašanj o njeni ţivljenjski
poti in pisanju otroške poezije.

Slika 15:
Neţa Maurer v soţitju s knjigami

1. Gospa Neţa Maurer, otroška leta ste preţivljali na podeţelju, v vasi Podvin pri
Polzeli. Ali Vam je iz tega obdobja ostal v spominu še kakšen dogodek?
Najbolj se spominjam, kako smo otroci v šolo in iz šole hodili peš v štiri kilometre
oddaljeno šolo. Pozimi, ko je bilo veliko snega, je drugi največji fant po velikosti gazil
naprej, na čelu kolone in delal stezo ostalim, nato smo sledili ostali otroci po velikosti,
največji pa je šel zadnji, da je pobiral najmanjše in jim pomagal, če je bilo potrebno.
Učenci niţjih razredov smo s poukom zaključili malo prej kot učenci višjih razredov,
zato smo počakali in se medtem v poletnem času igrali pri studencu, nato pa odšli
skupaj domov. Zgodaj spomladi smo ob poti domov nabirali telohe in druge cvetlice.
Staršev ni nikoli skrbelo, kako bomo prišli iz šole.
2. Na Polzeli ste obiskovali slovensko, v vojnem času pa tudi nemško osnovno šolo.
Ste ţe v osnovni šoli sanjali, da bi postali učiteljica?
Da. Med nemško okupacijo, po končanem četrtem razredu, sem začela razmišljati o
učiteljskem poklicu. Stopila sem do ravnatelja nemške šole in ga zaprosila, če bi šla
lahko študirat za učiteljico. Odgovoril mi je, da je to nemogoče, češ da smo Slovenci
manj vredni ljudje, lahko bi postala le vzgojiteljica. Takrat sem z globoko ţalostjo v
sebi občutila, kaj pomeni biti manj vreden človek.
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Mati je ţelela, da bi postala delavka v tovarni nogavic Polzela. Tako bi imela svoj
denar in še nekaj denarne pomoči bi dobila za gradnjo hiše. Čeprav sem znala šivati
(ročno in strojno), plesti in kvačkati, materini ţelji nisem ugodila.
3. Vztrajali ste pri svoji odločitvi. Uspešno ste zaključili učiteljišče, študij na
Pedagoški akademiji in na Filozofski fakulteti. Postali ste učiteljica in profesorica.
Poučevali ste tudi na osnovni šoli v Črnem Vrhu nad Idrijo. Kakšni so Vaši
spomini na učiteljevanje?
V Črni vrh nad Idrijo sem prišla kot začetnica v šolskem letu 1951/52. Bila sem zelo
stroga učiteljica. Kaznovanje je bilo takrat telesno. Če so prišli učenci v šolo brez
domače naloge, ki so jo zaradi dela doma teţko opravili, so bili po pouku zaprti in so v
tistem času napisali nalogo.
Učenci so pred poukom trdo delali. Zgodilo se je tudi, da je kdo v šoli zaspal, ker je
ponoči pomagal pri ličkanju koruze, obrezovanju repe ali pri drugih kmečkih opravilih.
Spominjam se, da sem enkrat tudi sama zaspala med poukom. Po treh neprespanih
nočeh sem bila zelo utrujena. Usedla sem se v zadnjo klop in zaspala. Učenci so tiho
sedeli in čakali, da se prebudim. Ko sem se prebudila, sem jih vprašala, kaj se je
dogajalo? Povedali so mi, da sem zaspala.
Spomnim se, da nekega ponedeljka nisem mogla priti v šolo, ker se nisem zaradi
vremenskih razmer pravočasno vrnila s Porezna. Bilo mi je zelo hudo in sem se
učencem opravičevala na vse mogoče načine, vendar me je potolaţila ena izmed učenk
z besedami: »Nam je bilo zelo lepo, ker ni bilo pouka, Vi pa se nehajte opravičevati.«
Spominjam se tudi, kako smo se z učenci pogovarjali o mami in nato pisali pesem z
naslovom: Moja mama. Vsi učenci so iskali in pisali najlepše verze o svoji mami, le
učenec Jurček Čuk je ţalostno gledal in ni pisal. Na moje vprašanje, zakaj ne piše, je
sledil odgovor, da ne more, ker nima mame. Zaposlila sem ga z branjem, sama pa sem
v tistem času napisala pesem namesto njega. Pesem, ki sem jo napisala namesto njega,
so pozneje v Črnem Vrhu napisali na zid osnovne šole.

9

Arko,V. (2011): Obravnava pesmi Neţe Maurer v drugem triletju. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

4. Kakšen naj bi bil po Vašem mnenju dober učitelj?
Dober učitelj mora biti strog, dosleden, nepopustljiv, pošten do sebe in do učencev,
kajti s tem pripravlja svoje učence na različne ţivljenjske preizkušnje. Na splošno
velja, da je ţivljenje teţko, zapleteno in ne prizanaša nikomur. Starši svoje otroke
preveč ščitijo, jim dajejo potuho in s tem oteţujejo učiteljevo delo.
5. Ali se še spomnite, kdaj ste napisali prvo pesem?
Po vojni, ko sem obiskovala drugi razred gimnazije v Ţalcu, sem v majhen notes
prepisovala pesmice, ki so jih pesnili moji sošolci. To so bile ljubezenske pesmi. Zelo
dobre pesmi je pisala sošolka Fanika. Sama zase sem bila prepričana, da ne znam
pisati tako dobrih pesmi kot ona. Naenkrat smo se sošolci in sošolke med seboj
skregali.
Tedaj sem začela pesniti sama, še posebno po poti iz šole proti domu, ko sem hodila
peš iz dvanajst kilometrov oddaljenega Ţalca.
6. Kdaj ste napisali prvo otroško pesem?
Učila sem tudi v Ilirski Bistrici. Tam sem urejala šolski časopis Brinje. Učenci so za
časopis pisali različne pesmi. Ena izmed njih je bila tudi pesem z naslovom Pajek. Iz te
pesmi sem razbrala, da bom jaz ţrtev, okoli katere bo pajek zadrgnil mreţo in me
uničil. Zato sem tudi sama napisala nekaj pesmi kot povračilo temu literarnemu
napadu in jih objavila v Brinju. Učenci in učitelji so bili nad njimi navdušeni.
Svetovali so mi, naj jih odnesem pokazat še komu v Ljubljano, da jih bodo objavili.
No, nesla sem jih v uredništvo Cicibana. Takratna urednica Zima Vrščaj me je
zaprosila, naj najprej napišem pesem o jeseni, ki jo je takrat potrebovala. To sem tudi
storila.
Moja prva pesem je bila objavljena v Cicibanu leta 1956 z naslovom Pesem o jeseni.
Nato so objavili tudi ostale pesmi, ki sem jih prinesla. Tako so bile najprej objavljene
moje otroške pesmi, čeprav sem pesmi za odrasle začela pisati nekoliko prej.
7. Katera Vaša otroška zbirka se Vam zdi najbolj uspešna in zakaj?
Vsekakor otroška zbirka pesmi Kostanjev škratek, ki je izšla v 25.000 izvodih in Kako
spi veverica. V slednji sem napisala pesem Veverica, kjer sem v pesmi predstavila
samo sebe. Veverice imam zelo rada. Za mojo rojstno hišo v Podvinu je rasel oreh, na
katerem se je redno gostila le ena veverica, ki sem jo zelo rada opazovala.
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8. Kdaj dobite navdih za pisanje pesmi?
Navadno nastajajo pesmi samo ponoči. Takrat vstanem in pesem tudi v temi napišem,
kajti če priţgem luč, pesem izgine. Naučila sem se pisati v temi. Navdih se pojavi ob
srečnem dogodku ali ob ţivljenjski stiski.
Včasih imam pesem naročeno, takrat pišem seveda zavestno.
9. Kaj ste občutili, ob srečanjih z otroki in mladino po šolah?
Obiskala sem veliko slovenskih šol, kar sem počela zelo rada. Sedaj pa tega ne morem
več. Na nekateri šolah sem predstavila svoje pesmi, na drugih pa so učenci recitirali
moje pesmi, meni pa postavljali razna vprašanja, na katera sem jim odgovarjala.
Nekoč sem obiskala tudi gimnazijo na Ptuju. Dijakom sem predlagala, naj se pridno
učijo, da bodo lahko čim prej prišli do poklica in se zaposlili. Ţal sem dobila od njih
pesimističen odgovor, da je učiteljev danes preveč. Zelo me je prizadelo, saj je v moji
mladosti učiteljev zelo primanjkovalo.
10. Kako ste poiskali ilustratorje za Vaše otroške pesniške zbirke?
Ilustratorja je poiskala zaloţba sama. Vseh sem bila vesela, še posebno pa sem se
razveselila ilustratork Jelke Reichman in Marjance Jemec Boţič.
11. Ste Vaše otroške pesmi posvetili tudi Vašima otrokoma?
Ne, nikoli nikomur nič ne posvečam.
12. Ali občutite kako zadoščenje, ob nastanku prvega diplomskega dela o Vašem
pesniškem ustvarjanju ?
Pred leti sta ţe dve študentki v svoji diplomski nalogi na Filozofski fakulteti opisali
moje otroštvo in moj rojstni kraj.
Vesela sem, da ste si izbrali moje otroške pesmi in me s tem uvrstili na seznam pesnic
slovenske knjiţevnosti. Veste, na ţenske literarni zgodovinarji še vedno radi pozabijo.
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1.4 BIBLIOGRAFIJA NEŢE MAURER
Večji del literarnega opusa Neţe Maurer predstavljajo pesniška in prozna dela za otroke in
odrasle ter radijske igre za otroke in mladino. Večina njenih knjig je posvečena poeziji,
zato jo uvrščamo med pesnice.
V njenih pesmih odmeva bogata, raznovrstna pesniška ustvarjalnost. Pogosto se v svojih
prvih pesmih spominja pokrajine domačega kraja, materine ljubezni, ki je bila nadomestilo
polnosti in topline obeh staršev, surovosti ţivljenja in lepote narave, ki jo je odkrivala šele
v primerjavi z mestno sivino, na katero se je s teţavo navajala. Za njene pesmi so značilne
resnično doţivete osebne izpovedi.
Njena otroška poezija je igriva in hkrati do mladega bralca prav nič vzgojno-moralistična,
ne svari in ne predpisuje, ampak vabi v igro s pomeni, ki nastajajo, ko se osvobojene
besede srečajo s stvarmi in ţivalmi, ljudmi, njihovimi reakcijami, a tudi s podobami, ki jih
ugleda pesničino oko.
Pesnica razume in ubeseduje poezijo za odrasle bralce in poezijo za otroke. Črta, ki ločuje
otroško poezijo od tiste za odrasle, ni začrtana kot nekakšna stroga pomenska meja, ampak
kot zelo širok „vmesni prostor,” v katerem se prelivajo občutja in spoznanja, ki nas
spremljajo vse ţivljenje, ne samo v dobi otroštva in mladostništva.
Pesmi Neţe Maurer so prevedene in objavljene v revijah ali predvajane po radiu v vseh
jezikih bivše Jugoslavije, poleg tega še v angleškem, bolgarskem, italijanskem,
japonskem, nemškem, poljskem, romunskem, ruskem, španskem in švedskem jeziku.

Na radijskih postajah Ljubljana, Novi Sad, Sarajevo in Zagreb je bilo izvedenih in
predvajanih osemdeset otroških iger in oddaj.
Na osnovi pesmi je posnetih sedem kratkometraţnih TV-filmov: pet za otroke, dva za
odrasle.
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1.4.1 KRONOLOŠKA RAZVRSTITEV NJENIH DEL
1.4.1.1 Pesniške zbirke za otroke in mladino


1970 - Sončne statve, Ljubljana, Kurirčkova knjiţnica



1972 - Kam pa teče voda, Ljubljana, Mladinska knjiga



1975 - Kako spi veverica, Ljubljana, Borec



1980 - Kostanjev škratek, Ljubljana, Borec



1981 - Beli muc, Ljubljana, Mladinska knjiga



1985 - Kadar Vanči riše, Ljubljana, Borec



1986 - Televizijski otroci, Ljubljana, Mladinska knjiga



1987 - Uh, kakšne laţi, Ljubljana, Borec



1989 - Iskal sem kukavico /Traţio sam kukavicu, Sarajevo, Drugari 1989, pesmi,
sl-sh



1989 - Bratec Kratekčas, Zagreb, Naša djeca



1990 - Oče Javor /Tata Javor, Zagreb, Naša djeca, 1990, pesmi, sl-sh



1995 - Muca frizerka, samozaloţba



1996 - Uh, kakšne laţi, Ljubljana, Mladika



1997 – Kdo, oprema D. Muc, Ljubljana, (ZDSLU)



1997 - Od srede do petka, Ljubljana, Mladinska knjiga



1997 - Sloni v spačku, Ljubljana, DZS



1997 - Kostanjev škratek, Ljubljana, Mladika



2000 - Velik sončen dan, Ljubljana, Mladinska knjiga



2003 - Kdo se oglaša (skupaj z Miško Tarman), Ljubljana, DZS



2004 - Zajčkova telovadba (skupaj z Miško Tarman), Ljubljana, DZS



2005 - Pišem, berem A,B,C , Knjiţnica I. Tavčarja Škofja Loka



2008 - Ti si moje srce, Ljubljana, Zaloţba JASA

1.4.1.2 PROZA ZA OTROKE IN MLADINO


1978 - Čukec, povest za mladino, Ljubljana, Zaloţba Karantanija



1993 - Koruzni punčki, pravljična povest, Ljubljana, Zaloţba Karantanija



1999 - Zvesti jazbec, zgodbe, Ljubljana, Zaloţba Karantanija



2001 - Prstančica, Ljubljana, Zaloţba Karantanija pravljična povest
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1.4.1.3 PESEMI NA KASETAH


1992 - Cipa-Copa (uglasbene otroške pesmi – izvaja Jetty Band & Neţa Maurer)



1994 - On je bil veter (poje Melita Osojnik)



1995 - Zeleni škrat Ariel (poje Melita Osojnik)



1997 - Rompompom (poje B. Fras)



1997 - Poljub višine (poje Melita Osojnik)



1998 - Take mačje - take mišje (poje Melita Osojnik)



2000 - Ţar ptica (poje Melita Osojnik )



2003 - Nauči me pesmico (poje Melita Osojnik )



2004 - Pesmi Mike-Make

1.4.1.4 PESNIŠKE ZBIRKE ZA ODRASLE



1969 - Skorja dlani in skorja kruha, Maribor, Zaloţba Obzorja



1984 - Tej poti se reče ţelja, Maribor, Zaloţba Obzorja



1987 - Drevo spoznanja, Maribor, Zaloţba Obzorja



1990 - Kadar ljubimo, samozaloţba



1991 - Litanije za mir, samozaloţba



1993 - Od mene k tebi, Mohorjeva druţba



1994 - Leva stran neba, samozaloţba



1995 - Wenn wir lieben, Verlag Hermangora/Mohorjeva druţba, Celovec



1995 - «The Veiled Landschape, City of Women Festival«



1997 - Metulj na snegu, Ljubljana, Zaloţba Karantanija



1999 - Igra za ţivljenje, Ljubljana, Zaloţba Karantanija



2000 - Zbrana dela I. del, Ljubljana, Zaloţba Mondena



2003 - Zbrana dela II. del, Ljubljana, Zaloţba Mondena



2000 - Zmenek, Ljubljana, Zaloţba Vale-Novak



2007- Od mene k tebi, druga dopolnjena izdaja, Mohorjeva druţba



2007 - Raj, Ljubljana, Zaloţba Mondena



2009 - Na tvojo koţo pišem svoje verze, Ljubljana, Vale-Novak
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2010 - Piramide upanja (skupaj z ilustratorjem Gregorjem Radonjičem), Maribor,
Zaloţba Pive

1.4.1.5 PROZA ZA ODRASLE


1967 - Zveza mora ostati, knjiga črtic o kurirjih in kmetijah, Ljubljana, Borec,



1999 - Dom za telohov cvet, črtice, Ljubljana, Zaloţba Kmečki glas



1999 - Velika knjiga pravljic, predelane pravljice, Ljubljana, DZS.

1.4.1.6 DRAMATIKA


1961 - Letko (novoletna TV filmana zgodba)
- Če portreti oţivijo (TV- film o Boţidarju Jakcu)
- Puška in pero (TV- film o Desanki Maksimović, Branku Čopiću in Mateju Boru)



1993 - Sonce nima hlačk – aber jeder Lump sein Dach angaţirana igra mladino
in odrasle, (Reţiser Zdravko Haderlap)

1.4.1.7 PREVODI KNJIG


1981 - Zoran Popović: Narobe pravljice



1982 - Valerija Skrinjar – Tvrz: Kam potuje cesta



1986 - Dragiša Penjin: Kanarček v klobuku



1988 - Valerija Skrinjar – Tvrz: Dolina črne reke



1990 - Šimo Ešić: Kako nasmejati mamo



1999 - Valerija Skrinjar – Tvrz: Dobrinček in mi

1.4.1.8 UGLASBENE PESMI
Uglasbenih je okrog štiristo petdeset njenih pesmi, največ otroških, nekaj za odrasle:


1961 - Letko, Če portreti oţivijo, Puška in pero



1986 - Pesem je naš pozdrav – samostojna izdaja, dvajset lastnih uglasbenih pesmi;
komponist: Janko Gregorc
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1991 - Čira-čara in druge čare – zbirka petih pesmi; glasba: Radovan Gobec



1993 - Sonce nima hlačk – aber jeden Lump sein Dach – druţbeno angaţirana igra
za mladino in odrasle; Celovec, reţija: Z. Haderlap

16

Arko,V. (2011): Obravnava pesmi Neţe Maurer v drugem triletju. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

1.4.2 KRATKA PREDSTAVITEV OTROŠKIH PESNIŠKIH ZBIRK NEŢE
MAURER
Predstavila sem le tiste knjige, ki sem jih obravnavala z učenci pri pouku.
Pesniško zbirko Kam pa teče voda je izdala zaloţba
Mladinska knjiga v Ljubljani, leta 1972. Zbirko je
ilustrirala Marjanca Jemec – Boţič. Motivika je
preprosto domača in nevsiljivo poučna, naj gre za
ţivalski svet, slike iz narave, ali za drobne otroške
dogodivščine. Presaditev človeških navad pri ţivalih se
sklada z otrokovo poenostavitvijo, ki izvira iz lastne
izkustvenosti. Gre za kratke pesmice, ki so bogate po
izrazju, le izjemoma bi našli manj razumljiva mesta. Za
otroško pesmico je posebno vaţen gibek ritem, ki je
lahko izrazito poudarjen. Temu načelu se je v večini

Slka 16:
Neţa Maurer: Kam pa teče voda

primerov posvetila tudi pesnica. Ob koncu knjige so
zbrane nekoliko daljše in zahtevnejše pesmi.

Pesniško zbirko Beli muc je izdala zaloţba Mladinska
knjiga v Ljubljani, leta 1981. Zbirko je ilustriral
Kostja Gatnik. V njej je zbranih štiriintrideset igrivo
poskočnih pesmi. V naslovni pesmi se je pesnica
spomnila nenavadno trde zime 1952. leta, ko je
poučevala v Črnem Vrhu in je zapadlo poltretji meter
snega. Celotna zbirka je uglašena na eno struno. Iz nje
veje ljubeč odnos do narave, še posebej do ţivali. V
pesmih se vrstijo otrokom dobro znani predmeti,
pojmi in bitja domačega okolja, ki jih obdajajo, kot so
cesta, čevlji, veter, sonce, drevje, domače in gozdne
ţivali.
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Pesniško zbirko Kadar Vanči riše je izdala zaloţba Borec
v Ljubljani, leta 1985. Zbirko je ilustrirala Ančka Gošnik
Godec. Pesnica v pesmih opisuje naravo, njene
spremembe, ţivali, otroke, odrasle, igro in delo. Pesmi v
tej

zbirki

utegnejo

spodbuditi

otrokovo

likovno

ustvarjalnost, k čemur ne spodbujajo le naslovi
posameznih pesmi, ampak predvsem njihova domišljijska
odprtost. V pesmih je čutiti veliko ţivljenjske vedrine.

Slika 18:
Neţa Maurer: Kadar Vanči riše

Pesniška zbirka Kostanjev škratek je izšla v zbirki
Pikapolonica pri zaloţbi Mladika, leta 1989. V knjigi,
ki jo je ilustrirala Ančka Gošnik Godec, je dvanajst
pesmi, vsaka pa je ilustrirana na dveh straneh. Motive
za pesmi je pesnica našla v naravi in doţivljanju otroka.
Naravo skuša pribliţati otroku na njemu razumljiv
način, ga obenem opozoriti na lepoto, da bi jo znal
gledati in uţivati. Kostanj in kostanjeve jeţice oţivijo s
škratom.
Slika 19:
Neţa Maurer: Kostanjev škratek
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Pesniško zbirko Sloni v spačku je izdala DZS v
Ljubljani, leta 1997. Zbirko je ilustrirala Nevenka
Gregorčič. Nastala je zaradi pesničine zamude ob
obisku neke šole. Mimogrede je učencem napletla
zgodbo, da je zamudila zato, ker je v spačku prevaţala
trinajst slonov in se je avto pokvaril. V njej je zbranih
šestinšestdeset pesmi, ki so namenjene otrokom vseh
starosti in nič manj njihovim staršem. Večkrat ima
bralec občutek, ko pesem bere, da jo pravzaprav slika,
in to ne z barvami, ampak z besedami na papir.
Slika 20:
Neţa Maurer: Sloni v spačku

Pesniško zbirko Velik sončen dan je izdala zaloţba
Mladinska knjiga v Ljubljani, leta 2000. Zbirko je
ilustrirala Alenka Sottler. V njej je zbranih sedemdeset
pesmi. Vsaka pesem je zgodba o ţivali, rastlini ali
stvari, ki jo otroci vidijo, slišijo ali občudujejo. Med
tenkočutnimi besedami in slikovitimi verzi se rišejo
podobe iz njihovega ţivljenja, najsvetlejše o igri, sreči,
ljubezni in varnosti, pa tudi ţalostne, ki pripovedujejo o
strahu, zavračanju in ločitvi.
Slika 21:
Neţa Maurer: Velik sončen dan
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2 EMPIRIČNI DEL
2.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Decembra leta 2010 je pesnica, pisateljica in prevajalka Neţa Maurer praznovala 80.
rojstni dan. V svojem ţivljenju je napisala veliko število otroških pesmi, ki so zbrane v 21
pesniških zbirkah za otroke.
Ker poučujem v kombiniranem oddelku 4. in 5. razreda OŠ dr. Franceta Prešerna, POŠ
Sušje, me je zanimalo, koliko učenci drugega triletja poznajo pesnico Neţo Maurer ter
katere njene otroške pesmi. Ker se v drugem triletju knjiţevni pouk povezuje tudi s
temami likovne in glasbene vzgoje, sem pri obravnavi otroških pesmi Neţe Maurer
poskusila poiskati tudi te povezave.

2.2 CILJI
V svojem diplomskem delu sem v teoretičnem delu predstavila biografijo, intervju in
bibliografijo pesnice Neţe Maurer.
Z učenci sem obravnavala posamezne otroške pesmi iz njenih pesniških zbirk za otroke.
Pesmi smo z učenci poslušali, brali, poustvarjali in analizirali. Izdelali smo razredno
pesmarico in plakat o pesničinem ţivljenju in delu, vsak otrok pa še svojo pesniško zbirko.
Pripravili smo prireditev za starše in ostale učence šole, na kateri smo predstavili pesmi
Neţe Maurer, njene uglasbene pesmi, kviz o pesnici in avtorske pesmi učencev. Razredno
pesmarico smo predstavili tudi na spletni strani šole.

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE
V diplomskem delu sem ţelela odgovoriti na naslednja vprašanja, ki so me vodila in
usmerjala pri raziskovanju:
– Ali učenci poznajo pesnico Neţo Maurer?
– Katere njene pesmi in pesniške zbirke poznajo?
– Koliko lahko njene pesmi pri obravnavi poveţemo z drugimi predmetnimi
področji?
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–

Kako bodo učenci obravnavane pesmi znali uporabiti pri individualnem ustvarjanju
in čustvenem doţivljanju?

Hipoteze:
1) Predvidevam, da učenci poznajo pesnico Neţo Maurer.
2) Predvidevam, da so nekatere njene pesmi spoznali pri knjiţevnem pouku in ob
učenju za nastop ob različnih šolskih prireditvah. Predvidevam, da njenih pesniških
zbirk otroških pesmi ne poznajo.
3) Predvidevam, da bodo učenci njene pesmi znali povezati z drugimi predmetnimi
področji.
4) Predpostavljam, da bodo obravnavane pesmi pri učencih vzbudile lastno
ustvarjalnost in čustva.

2.4 RAZISKOVALNA METODA
V raziskovalnem delu diplomske naloge je prevladovala deskriptivna metoda, kjer sem iz
različnih otroških pesmi Neţe Maurer povzela značilnosti njene poezije.
Vidna je tudi analiza in sinteza, kjer sem posamezne pesmi razčlenila in analizirala ter
posamezne značilnosti zdruţevala v nove celote.

Komparativna metoda je vidna v diplomski nalogi, ko sem primerjala med seboj pesmi in
njihove posamezne dele (glavni literarni lik, čas, prostor ).

2.4.1 VZOREC
V slučajnostni namenski vzorec sem vključila 25 učencev 4. in 5. razreda OŠ dr.
Franceta Prešerna, POŠ Sušje, v šolskem letu 2010/11.
2.4.2 PRIPOMOČKI
V vsakem razredu sem učencem razdelila tako imenovani predtest, ki je obsegal vprašanja,
s katerimi sem preverila poznavanje pesnice Neţe Maurer in njenih otroških pesmi in
pesniških zbirk. (PRILOGA 1)
Pri raziskavi sem uporabila avtorske zbirke otroških pesmi pesnice Neţe Maurer.
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2.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA
Vsak teden sem imela v razredu na razpolago dve dodatni šolski uri knjiţevnega pouka.
Po uvodnem delu ure sem učencem najavila pesem, ki smo jo potem brali in analizirali.
Branju in analizi je sledila zaključna faza, poglabljanje doţivetja z novimi nalogami, za
katero so imeli učenci na razpolago pribliţno 30 minut in 15 minut za predstavitev in
vrednotenje svojih poustvarjalnih besedil.
S pomočjo obravnave posameznih pesmi pri dodatnem pouku sem dobila povratno
informacijo učencev o njihovem sprejemanju in razumevanju.

2.4.4 OBDELAVA PODATKOV
Odgovore učencev sem analizirala kvalitativno.
Ugotavljala sem, kako rezultati potrjujejo postavljene raziskovalne hipoteze.
Utemeljila sem razloge, ki so potrdili ali zavrgli postavljene hipoteze.
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2.5 NAČRTOVANJE UČNIH UR OBRAVNAVE PESNIŠKIH
BESEDIL PESNICE NEŢE MAURER
2.5.1 Neţa Maurer: STRAH

UČNA PRIPRAVA
OŠ dr. Franceta Prešerna
PREDMET: Slovenščina

Podruţnična šola Sušje

RAZRED: 4. e

UČITELJICA: Vida Arko
Ura: 1, 2

UČNA TEMA: Poezija Neţe Maurer
UČNA ENOTA: Neţa Maurer: STRAH
METODE: pripovedovanje, opisovanje, razlaga, demonstracija, poročanje, delo z
besedili, grafična in pisna dela, didaktična igra
OBLIKE DELA: frontalna, individualna, skupinska
UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI:


Maurer, Neţa (1972). Kam pa teče voda. Ljubljana: Mladinska knjiga.



Kordigel M., Medved Udovič V., Saksida I. (2002) Berilo za razvedrilo: berilo za
4. razred devetletne osnovne šole. Trzin: Izolit.



glasbena kaseta Zeleni škrat Ariel (pesem Jokica – Neţa Maurer/Blaţ Jurjevič)



kasetofon, barvni svinčniki, risalni listi

MEDPREDMETNA POVEZAVA: NIT, LVZ, GVZ
LITERATURA:


Učni načrt Republike Slovenije za šolstvo (2001). Ljubljana.



Saksida, Igor, Marinčič, Joţica. (2005).Priročnik k berilu Berilo za razvedrilo: za
pouk knjiţevne vzgoje v 4. razredu devetletne osnovne šole. Domţale: Izolit.

CILJI:
Učenci


glasno in tiho preberejo pesem,



besedilni svet poveţejo z realno situacijo,



zaznavajo in doţivljajo zvočnost pesmi,
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razvijajo občutek za zvočnost pesmi,



obnovijo dogajanje v pesmi,



iščejo verz, ki se ponavlja,



ob glasnem branju prisluhnejo ritmu pesmi,



primerjajo prvi del pesmi z drugim in razloţijo svoja občutja,



poiščejo verza, kjer se ritem spremeni,



z gibi pokaţejo razpoloţenje v prvem in drugem delu pesmi,



iščejo ustrezno glasbo, ki bi ponazorila razpoloţenje pesmi,



poskušajo razloţiti, kdo je strah v pesmi,



ponovijo pojme: pesem, pesnik, naslov, kitica, verz,



se seznanijo s pesniško zbirko Neţe Maurer – Kam teče voda.

POTEK UČNE URE
UČITELJ

I.

UČENEC

UVODNA FAZA
1.

MOTIVACIJA
Učencem pripovedujem zgodbico o

Učenci prisluhnejo pripovedovanju

dečku Ivanu, ki je šel zvečer v klet po

učiteljeve zgodbice.

jabolka. V kleti ni bilo luči. Naenkrat je
zaslišal škrtanje in ropotanje. Hitro jo je
ucvrl k mami v kuhinjo in ji povedal, da

Odgovorijo na zastavljeno

v kleti straši. Mama se je nasmehnila in

vprašanje. Povedo svoje definicije

rekla: „Veš, strah je zunaj votel, notri ga in predstave o strahu.
pa nič ni.”

Pripovedujejo o svoji izkušnji s

Vprašam jih, kaj je mama mislila s tem.

strahom.

Učence usmerim v pripovedovanje

Naštevajo, česa jih je strah.

definicij o strahu, o njihovih osebnih

Na liste naslikajo, kakšne si

izkušnjah s strahom in na likovno

predstavljajo strahove.
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predstavitev strahov.

Na učni list ob sliki junaka in

Predstavim delo z učnim listom, na

strahopetca napišejo:

katerega morajo učenci ob narisanem

- imena junakov/strahopetcev –

strahopetcu in junaku zapisati njuno

imena literarnih, filmskih oseb,

definicijo, značilnosti, imena, delo in
sopomenke.

oseb iz otrokovega okolja ,
- definicijo junak/strahopetec,
- kakšen je junak/strahopetec,
- napišejo čim več smiselnih

Vodim analizo dela učencev na učnem
listu.

pridevnikov,
- kaj dela junak/strahopetec,
- napišejo čim več smiselnih
glagolov,
- sopomenke:
beseda junak - heroj, faca,
beseda strahopetec – reva, zajec.
Sodelujejo pri analizi dela na
učnem listu.

Veronika Čampa

Lara Komac
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Slika 22:
Kako si predstavljam strah? (slike učencev 4. r. POŠ Sušje)

2.

NAJAVA BESEDILA

Pokaţem otroško pesniško zbirko

Ogledajo si pesniško zbirko Neţe

pesnice Neţe Maurer: Kam pa teče

Maurer: Kam pa teče voda.

voda, v kateri je tudi njena pesem z

Ugotovijo, da je izšla leta 1972 pri

naslovom Strah.

Mladinski knjigi in da jo je

Učence opozorim na letnico izida,

ilustrirala Marjanca Jemec – Boţič.

zaloţbo in ilustratorja zbirke.
3.

PREMOR PRED BRANJEM
Učence usmerim v pozorno poslušanje

Učenci se umirijo in pozornost
usmerijo na poslušanje.

pesmi.
4.

INTERPRETATIVNO BRANJE IN DOŢIVLJANJE
Učitelj doţiveto prebere pesem.
(PRILOGA 2)

5.

Poslušajo pesem.

ČUSTVENI PREMOR PO BRANJU
Učenci podoţivijo pesem in uredijo
vtise.

6.

IZRAŢANJE DOŢIVETIJ

Učence vzpodbudim, da po poslušanju
Pripovedujejo o doţivetjih.
pesmi izrazijo svoja občutja in vtise.
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II.

OSREDNJA FAZA
1.

VPRAŠANJA ZA RAZVIJANJE RAZUMEVANJA BESEDILA
S pomočjo vprašanj jim pomagam

Odgovarjajo na vprašanja.

analizirati vsebino pesmi.
»Vas je bilo strah? Česa ste se bali?«
»Kdaj vas je strah zapustil?«
»Kje se dogaja?«
»Kaj se dogaja z drevesi v gozdu zaradi
strahu?«
»Kako opisuje pesnica strah?«
»Kaj je bil ta strah v gozdu?«
2.

TIHO BRANJE
Učencem povem:«Pesem Strah je v
berilu za 4. razred (Berilo za
razvedrilo).«

3.

Dam jim navodilo:«Pesem tiho

Učenci tiho preberejo pesem in

preberite in podčrtajte manj znane ali

podčrtajo neznane ali manj znane

neznane besede.«

besede.

RAZLAGA MANJ ZNANIH IN NEZNANIH BESED
Predvidevam, da nekateri učenci ne

Poiščejo razlago neznanih in manj

razumejo pravega pomena nekaterih

znanih besed v SSKJ ali jih povedo

besed.

učenci, ki jih razumejo ter razlago

Podam navodila za iskanje manj

zapišejo.

znanih besed v SSKJ.
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Blaţ Ilc

4.

GLASNO BRANJE
Dam navodilo, da eden izmed

Učenec glasno bere besedilo pesmi,

učencev čustveno bere pesem, ostali

ostali posnemajo zvočno slikanje oz.

jo zvočno spremljajo z lastnimi

oglašanje strahu ob predvajanju

glasovi – oglašanje strahu.

instrumentalne skladbe Jokica.

Predvajam instrumentalno skladbo
Jokica – (Neţa Maurer/Blaţ Jurjevič)
iz glasbene kasete Zeleni škrat Ariel.
5.

ANALIZA ZGRADBE BESEDILA
Predstavim zven prvih treh verzov.

Učenci opazujejo zvočno slikanje v

Učence vzpodbudim k iskanju

pesmi.

primerov glasov iz narave, npr. ţivali, Iščejo svoje primere iz narave.
ali zvonov.
S pomočjo vprašanj učencem

Iščejo verz, ki se največkrat ponovi.

pomagam analizirati zgradbo pesmi:

Ugotovijo, kakšen je ritem.

- »Kateri verz se največkrat ponovi?«

Primerjajo v prvem delu dinamičen,

- »Kdo ga pove?«

hiter ritem in v drugem delu umirjen
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- »Kdo nastopa v pesmi?«

ritem pesmi.

- »Kaj se dogaja z nastopajočimi?«

Poiščejo dva verza, kjer se ritem

- »Kakšen je ritem pesmi?«

spremeni.

- »Poišči verza, kjer se ritem
Odgovarjajo na vprašanja.

spremeni.«
- »Kdo je bil strašni strah? Kako
veš?«
III.

SKLEPNA FAZA
1.

VREDNOTENJE
Učence vzpodbudim

k

obnovi Posamezni učenci ustno obnovijo

vsebine pesmi, k iskanju del, ki dogajanje v pesmi.
govorijo o strahu in o počutju, kadar Naštejejo knjiţevna dela, ki govorijo
sami hodijo po gozdu, ulici, kadar so o strahu. Povedo, kako se počutijo, če
hodijo sami po gozdu, ulici, hiši.

sami doma.

Vodim ponovitev opisa pesniške Predstavijo otroško zbirko pesmi
zbirke Neţe Maurer – Kam pa teče Neţe Maurer – Kam pa teče voda.
voda.
2.

NOVE NALOGE
Učencem predlagam, naj poiščejo

Iščejo rime na besedo STRAH.

čim več rim na besedo STRAH in

Napišejo svojo pesem z naslovom

nato napišejo svojo pesmico.

Strah.

Vanesa Kozina

Kristina Arko
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ANALIZA

V uvodni motivaciji so učenci naslikali in opisali, kaj si predstavljajo pod besedama
junak in strahopetec ter iskali sopomenke na dani besedi. Pripovedovali so, česa jih je
strah in zakaj.
Pozorno so spremljali učiteljevo predstavitev pesmi. Tudi posamezni učenci so pesem
čim bolj čustveno predstavili ob glasbeni spremljavi in skupini učencev, ki so spremljali
branje s posnemanjem oglašanja strahu.
S posebno pozornostjo so iskali neznane besede, jih razloţili in zapisali v slovarček
neznanih besed.

Pri poustvarjanju so iskali rime na besedo STRAH in napisali svojo pesem z naslovom
Strah.

2.5.2 Neţa Maurer: MOJ KAMENČEK

UČNA PRIPRAVA
OŠ dr. Franceta Prešerna
PREDMET: Slovenščina

Podruţnična šola Sušje

RAZRED: 4. e

UČITELJICA:Vida Arko
Ura: 1, 2

UČNA TEMA: Poezija Neţe Maurer
UČNA ENOTA: Neţa Maurer: MOJ KAMENČEK
METODE: pripovedovanje, opisovanje, razlaga, demonstracija, poročanje, delo z
besedili, grafična in pisna dela, didaktična igra
OBLIKE DELA: frontalna, individualna, skupinska
UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI:


Maurer, Neţa (1981). Beli muc. Ljubljana: Mladinska knjiga.



Kordigel M., Medved Udovič V., Saksida I. (2002) Berilo za razvedrilo: berilo za
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4. razred devetletne osnovne šole. Trzin: Izolit.


računalnik, didaktična igra (Fosil ne jezi se), barvni svinčniki, flomastri, škarje,
lepilo, pisalni pribor

MEDPREDMETNA POVEZAVA: NIT, LVZ, DRU
LITERATURA:


Učni načrt Republike Slovenije za šolstvo (2001). Ljubljana.



Saksida, Igor, Marinčič, Joţica. (2005). Priročnik k berilu Berilo za razvedrilo: za
pouk knjiţevne vzgoje v 4. razredu devetletne osnovne šole. Domţale: Izolit.

CILJI:
Učenci


berejo pesem in jo poveţejo z doţivetji iz svojega ţivljenja,



sestavljajo domišljijskočutne podobe besedilne stvarnosti,



razvijajo asociativne sposobnosti (kamenček),



besedilno stvarnost sprejemajo s svojega zornega kota,



se pesem naučijo na pamet,



s pomočjo didaktične igre preverjajo in utrjujejo svoje znanje,



napišejo pesem z akrostihom FOSIL,



berejo pesmi iz pesniške zbirke Beli muc,



se seznanijo z ţivljenjem in delom pesnice Neţe Maurer,



pripravijo plakat in nanj napišejo najpomembnejše podatke o pesnici.

POTEK UČNE URE
UČITELJ
I.

UČENEC

UVODNA FAZA

1.

MOTIVACIJA
V neprosojno vrečko dam fosil in

Učenci prisluhnejo navodilu učitelja,

podam navodilo učencem, da lahko

otipljejo predmet v vrečki in šele nato

predmet v vrečki najprej vsi otipajo in

povedo, kaj mislijo, da je v vrečki.
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šele nato povedo, kaj mislijo, da je v

Učenci opazujejo fosil.

vrečki.

Odgovorijo na zastavljena vprašanja o

Pokaţem skriti predmet (fosil).

fosilu.

S pomočjo vprašanj vodim razgovor o

Povedo, kaj iz njega razberejo.

fosilu:

Fosil potuje iz rok v roke učenca.

- »Kaj je fosil?«

Vsak pove eno do dve povedi, tako da

- »Kako nastane?«

zvemo njegov „ţivljenjepis.”

- »Kje ga najdemo?«

Igro učenci igrajo po trije, štirje ali

Učencem povem, da bi fosil rad

več. Dobijo igralno kocko s pikami od

potoval iz rok v roke vsakega učenca

ena do tri in igralne figurice

in pripovedoval svoj „ţivljenjepis.”

(kamenčke različnih barv). Z

Predstavim pravila igranja didaktične

metanjem igralne kocke in pravilnim

igre: Fosil, ne jezi se (PRILOGA 3).

odgovarjanjem na vprašanja skuša

Spremljam igranje didaktične igre.

posameznik čim hitreje priti do cilja.

Ob igranju didaktične igre odgovore

Če igralec ne odgovori pravilno, se

učencev preverjam ob pomoči

vrne na polje, na katerem je bil

soigralcev.

nazadnje. Če na polje, na katerem je
ţe nekdo, pride soigralec in pravilno
odgovori, mora prvi na začetek. Na
koncu mora igralec na kocki vreči
toliko pik, kolikor potrebuje do cilja.

Slika 23:
Igranje igre Fosil, ne jezi se
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2.

NAJAVA BESEDILA

Pokaţem otroško pesniško zbirko

Ogledajo si pesniško zbirko Neţe

pesnice Neţe Maurer: Beli muc, v

Maurer: Beli muc.

kateri je tudi njena pesem z naslovom

Ugotovijo, da je izšla leta 1981 pri

Moj kamenček.

Mladinski knjigi in da jo je ilustriral

Učence opozorim na letnico izida,

Kostja Gatnik.

zaloţbo in ilustratorja zbirke.
3.

PREMOR PRED BRANJEM
Učence usmerim v pozorno poslušanje

Učenci se umirijo in pozornost
usmerijo na poslušanje pesmi.

pesmi.
4.

INTERPRETATIVNO BRANJE IN DOŢIVLJANJE
Doţiveto recitiram pesem.
(PRILOGA 4)

5.

Učenci zbrano poslušajo pesem.

ČUSTVENI PREMOR PO BRANJU
Učenci podoţivijo pesem in uredijo
vtise o njej.

6.

IZRAŢANJE DOŢIVETIJ
Učence vzpodbudim, da izrazijo svoja
Pripovedujejo, ali se jim je pesem
občutja in vtise o pesmi.
zdela teţko razumljiva in kaj so si iz
nje zapomnili.

II.

OSREDNJA FAZA
1.

TIHO BRANJE
Učencem, povem, da je pesem Neţe

Učenci tiho preberejo pesem in

Maurer: Moj kamenček v berilu za 4.

podčrtajo neznane ali manj znane

razred (Berilo za razvedrilo – str.

besede.

130).
Dam navodilo, da bodo pesem učenci
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tiho prebrali in podčrtali manj znane
ali neznane besede.
2.

RAZLAGA MANJ ZNANIH IN NEZNANIH BESED
Predvidevam, da nekateri učenci ne

Sodelujejo pri ustni razlagi neznanih

razumejo pravega pomena nekaterih

in manj znanih besed, ki jih niso

besed v pesmi, zato jih ustno

razumeli.

razloţim.
3.

VPRAŠANJA ZA RAZVIJANJE RAZUMEVANJA BESEDILA
S pomočjo vprašanj jim pomagam

V celih povedih ustno odgovarjajo na

analizirati vsebino pesmi:

zastavljena vprašanja.

- »Katere besede v pesmi spominjajo
na pravljico?«
- »Je bil kamenček čudeţen? Zakaj?«
- »Kje je kamenček sedaj?«
4.

5.

GLASNO BRANJE

Določim posamezne učence za branje

Poklicani učenci glasno in doţiveto po

pesmi po kiticah.

kiticah berejo besedilo pesmi.

ANALIZA ZGRADBE BESEDILA

Učence vzpodbudim k štetju kitic in

Učenci preštejejo kitice in verze.

verzov.
Učencem postavim vprašanja:
- »Kdo govori pesem?«

Ustno odgovarjajo na vprašanja.

- »Koga in kako pesem predstavlja?«
III. SKLEPNA FAZA

1.

VREDNOTENJE
Učence vzpodbudim k razlagi verza:
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»Ko vse potihne, mi razlaga,

kako razumejo verz.

kako se tisoč let ţivi.«

Pripovedujejo

svoje

pripovedi

o

Učence usmerim v pripovedovanje posebno lepih, zanimivih kamenčkih,
pripovedi

o

iskanju ki so jih našli v naravi.

njihovem

kakšnega zanimivega kamenčka v Opišejo otroško zbirko pesmi Neţe
Maurer – Beli muc.

naravi.
Vodim

ponovitev

opisa

pesniške

zbirke Neţe Maurer – Beli muc.
2.

NOVE NALOGE
Učencem predlagam, naj napišejo

Napišejo svojo pesem z akrostihom

svojo pesem z akrostihom FOSIL.

FOSIL.

Učence usmerim k delu z

S pomočjo računalnika poiščejo čim

računalnikom, kjer poiščejo čim več

več

podatkov o ţivljenju in

najpomembnejših

najpomembnejših delih za mlade

bralce pesnice Neţe Maurer ter jih

bralce pesnice Neţe Maurer.

natisnejo.

Učence razdelim v skupine, te pa

Razdelijo se v skupine, kjer po

poiščejo podatke o rojstvu, šolanju,

posameznih področjih izdelajo napise

poklicu, literarnem ustvarjanju

ţivljenja pesnice, naslikajo naslovnice

pesnice in pisateljice za mlade bralce

najpomembnejših

in slikanju naslovnic otroških

pesniških zbirk, pritrdijo na stenski

pesniških zbirk.

pano in izvedene naloge predstavijo

Vodim in pomagam pri delu

sošolcem.

posameznim skupinam in jim po

Pesem Moj kamenček se delno

potrebi pomagam pri predstavitvi.

naučijo na pamet v šoli, delno pa

Učencem rečem, da se morajo pesem

doma.

podatkov

o

ţivljenju

delih

njenih

za

in

mlade

otroških

Moj kamenček naučiti na pamet.

Slika 24:
Predstavitev izdelanega plakata
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Fran Šilc

Črt Šilc

ANALIZA
V uvodni motivaciji so učenci na zanimiv način spoznavali skriti predmet, ki ga zelo teţko
prepoznajo. Pri potovanju fosila iz rok v roke učencev, so se sprostili, vţiveli v pripoved
fosila in oblikovali čudovite povedi o njegovem „ţivljenjepisu.” Zelo radi so igrali
didaktično igro Fosil, ne jezi se, kjer so si na zanimiv način razširjali obzorje znanja.
Pozorno so spremljali učiteljevo predstavitev pesmi, iskali neznane besede in sodelovali
pri njihovi razlagi.

Pri poustvarjanju so napisali svojo pesem z akrostihom FOSIL.
S pomočjo računalnika so izdelali plakat, na katerem so predstavili ţivljenje in delo
pesnice, njena dela za otroke, odrasle in uglasbene pesmi.
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2.5.3 Neţa Maurer: ČUDEN OBISK

UČNA PRIPRAVA
OŠ dr. Franceta Prešerna
PREDMET: Slovenščina

Podruţnična šola Sušje

RAZRED: 5. e

UČITELJICA: Vida Arko
Ura: 1, 2

UČNA TEMA: Poezija Neţe Maurer
UČNA ENOTA: Neţa Maurer: ČUDEN OBISK
METODE: pripovedovanje, opisovanje, razlaga, demonstracija, poročanje, delo z
besedili, grafična in pisna dela
OBLIKE DELA: frontalna, individualna, skupinska
UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI:


Maurer, Neţa (1997). Sloni v spačku: Ljubljana, DZS.



barvni svinčniki, učni listi

MEDPREDMETNA POVEZAVA: NIT
LITERATURA:


Učni načrt Republike Slovenije za šolstvo (2001). Ljubljana.

CILJI:
Učenci


glasno in tiho preberejo pesem,



poiščejo asociacije na besedo obisk,



naštejejo čim več besed, ki se začnejo na ob-,



besedilni svet poveţejo z realno situacijo,



obnovijo dogajanje v pesmi,



razloţijo obnašanje neobičajnega obiska,



poiščejo in razloţijo neobičajne vsebinske besedne zveze,



poskušajo razloţiti, kdo je obisk v pesmi,



ponovijo pojme: pesem, pesnik, naslov, kitica, verz,



se seznanijo s pesniško zbirko Neţe Maurer – Sloni v spačku.
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POTEK UČNE URE
UČITELJ

I.

UČENEC

UVODNA FAZA
1.

MOTIVACIJA
Učence vzpodbudim, da na cvetne

Učenci prisluhnejo učiteljevemu

liste marjetice zapišejo čim več

navodilu, iščejo in na učni list z

besed, ki se začnejo na ob-.

marjetico zapisujejo besede, ki se

Predstavim delo z učnim listom, na

začnejo na ob-.

katerega morajo učenci zapisati čim

Na učni list zapišejo čim več idej, ki

več asociacij na besedo obisk.

se jih spomnijo ob besedi obisk.

Antea Juvančič

Mark Bertoncelj

Analiziram delo učencev na učnih

Na tablo pritrdijo rešitve učnih listov

listih.

in preberejo besede, ki so jih zapisali.

Vodim izkušenjsko motivacijo z

Sodelujejo v razgovoru.

razgovorom o obiskih:

Odgovorijo na zastavljena vprašanja.

- »Kako se počutite, ko dobite
obisk?«
- »Katerih obiskov ste najbolj
veseli?«
- »Katerih pa ne marate? Zakaj?«
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2.

NAJAVA BESEDILA

Pokaţem otroško pesniško zbirko

Ogledajo si pesniško zbirko Neţe

pesnice Neţe Maurer: Sloni v spačku,

Maurer: Sloni v spačku.

v kateri je tudi njena pesem z

Ugotovijo, da je izšla leta 1997 pri

naslovom

DZS in da jo je ilustrirala Nevenka

Čuden obisk.

Gregorčič.

Učence opozorim na letnico izida,
zaloţbo in ilustratorja zbirke.
3.

PREMOR PRED BRANJEM
Učenci se umirijo in pripravijo na
poslušanje učiteljevega recitiranja
pesmi.

Učence usmerim v pozorno
poslušanje pesmi.
4.

INTERPRETATIVNO BRANJE IN DOŢIVLJANJE

5.

Doţiveto recitiram pesem Čuden
Poslušajo recitacijo pesmi.
obisk.
(PRILOGA 5)
ČUSTVENI PREMOR PO BRANJU
Učenci podoţivijo pesem in uredijo
vtise.

6.

IZRAŢANJE DOŢIVETIJ
Učence vzpodbudim, da izrazijo
Izraţajo vtise in občutja o doţivetjih
svoja občutja in vtise o pesmi.
nove pesmi.

II.

OSREDNJA FAZA
1.

VPRAŠANJA ZA RAZVIJANJE RAZUMEVANJA BESEDILA
S

pomočjo

vprašanj

učencem

pomagam analizirati vsebino pesmi:

Učenci prisluhnejo in odgovarjajo na

- »Kdo nastopa v pesmi kot obisk?«

vprašanja.

- »Kako in v čigavo hišo je vstopil
veter?«

39

Arko,V. (2011): Obravnava pesmi Neţe Maurer v drugem triletju. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

- »Kaj vse je v stanovanju pesnice
postoril?«
- »Ali se veter lahko tudi pogovarja?
Zakaj?«
2.

TIHO BRANJE
Učencem razdelim učne liste, na

Učenci poslušajo navodilo, tiho

katerih je napisana pesem Neţe

preberejo pesem in podčrtajo neznane

Maurer: Čuden obisk.

ali manj znane besede in besedne

Dam jim navodila, da bodo pesem

zveze.

tiho prebrali in podčrtali manj znane
ali neznane besede ter besedne zveze.
3.

RAZLAGA MANJ ZNANIH IN NEZNANIH BESED
Po končanem branju vzpodbudim

Neznane besede preberejo, jih

učence, da preberejo neznane besede,

prepišejo v slovarček in dopišejo

jih prepišejo v slovarček neznanih

razlago.

besed in si iz teh besed izmišljajo

Ustno jih uporabijo v novih povedih.

nove povedi.

Primoţ Zorc
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4.

GLASNO BRANJE
Dam navodilo, da eden izmed učencev

Eden izmed učencev glasno bere

čustveno bere pesem, kjer govori

besedilo pesmi, kjer govori

obiskovalec oz. veter, ostali del pesmi

obiskovalec oz. veter, ostali del

pa bere učenec, ki predstavlja pesnico

pesmi pa bere učenec, ki

kot gostjo obiska.

predstavlja pesnico kot gostjo
obiska.
Učenca bereta in interpretativno,
spreminjata barvo glasu in hitrost
branja.

5.

ANALIZA ZGRADBE BESEDILA
Učencem predstavim hiter in počasen

Učenci ugotovijo, kje je ritem hiter,

ritem v pesmi.Vodim pogovor o glavni

kje je počasen in zakaj.

temi pesmi in vprašam, koga opisuje.

Sodelujejo v razgovoru in razlagi

Razloţim besedne zveze: »nimam

besednih zvez.

svečane obleke, mi pihal na dušo, da v
gozd odvihrava, odvihra v krošnje
dreves«.
III.

SKLEPNA FAZA
1.

VREDNOTENJE
Učence vzpodbudim k obnovi vsebine
pesmi in vprašam, kaj je hotela pesnica
povedati o nenavadnem obisku.

Posamezni učenci ustno obnovijo
vsebino pesmi.
Naštejejo, kaj je hotela pesnica

Z učenci ponovim značilnosti pesniške
zbirke Neţe Maurer – Sloni v spačku.

povedati o nenavadnem obisku.
Povedo, kako se počutijo, če dobijo
doma

obisk.

Pripovedujejo

o

značilnostih otroške pesniške zbirke
Neţe Maurer – Sloni v spačku.
2.

NOVE NALOGE
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Učencem dam navodilo, naj poiščejo

Iščejo rime na besedo OBISK.

čim več rim na besedo OBISK ter

Napišejo spis z naslovom OBISK.

napišejo spis z naslovom OBISK.

Vanesa Kozina

Mojca Drobnič

ANALIZA
V uvodni motivaciji so učenci zapisali čim več idej, ki so si jih predstavljali pod besedo
obisk in poiskali veliko besed, ki so se začele z ob-. Pripovedovali so, kako se počutijo, ko
dobijo obisk, katerega obiska se veselijo in katerega ne ter zakaj.
Pozorno so spremljali učiteljevo predstavitev pesmi. Posamezni učenci so pesem čustveno
predstavili z različnimi vlogami. En učenec je predstavljal »nenavaden obisk« - veter,
drug učenec pa »gostjo« - pesnico.
S posebno pozornostjo so iskali neznane besede, jih razloţili v slovarček neznanih besed
in jih uporabili v novih povedih.
Pri poustvarjanju so iskali rime na besedo OBISK in napisali spis z naslovom OBISK.
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2.5.3 Neţa Maurer: DANES SEM VETER

UČNA PRIPRAVA
OŠ dr. Franceta Prešerna
PREDMET: Slovenščina

Podruţnična šola Sušje

RAZRED: 5. e

UČITELJICA: Vida Arko
Ura: Kulturni dan

UČNA TEMA: Poezija Neţe Maurer
UČNA ENOTA: Neţa Maurer: DANES SEM VETER
METODE: pripovedovanje, opisovanje, razlaga, demonstracija, poročanje, delo
z besedili, grafična in pisna dela, petje, ritmična in melodična spremljava
OBLIKE DELA: frontalna, individualna, skupinska
UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI:


Maurer, Neţa (2000). Velik sončen dan. Ljubljana: Mladinska knjiga,



glasbena kaseta Zeleni škrat Ariel (pesem Danes sem veter – Neţa Maurer/Blaţ
Jurjevič),



sintetizator, kasetofon, Orffovi instrumenti, karton, barvni in beli listi papirja,
lepilo, škarje, ravnilo, pisalni pribor.

MEDPREDMETNA POVEZAVA: NIT, GVZ, LVZ, ŠVZ
LITERATURA:


Učni načrt Republike Slovenije za šolstvo (2001). Ljubljana.

CILJI:
Učenci


glasno in tiho preberejo pesem,



iščejo besede, ki povedo, kaj dela veter,



zvok besed povezujejo z besedami, ki jih vzbuja besedilo pesmi,



doţivljajo zvočnost pesmi,



prepoznajo rimo,



obnovijo dogajanje v pesmi,



z gibi in ritmično spremljavo ponazorijo vsebino pesmi,



poslušajo uglasbeno pesem Danes sem veter,
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pesem zapojejo ter ritmično in melodično spremljajo z Orffovimi instrumenti,



izdelajo lastno pesniško knjiţico,



si razvijajo ročne spretnosti in estetiko izdelovanja izdelka,



spoznajo, kako mora biti knjiga opremljena,



opremijo, napišejo in ilustrirajo svojo pesniško zbirko,



se seznanijo s pesniško zbirko Neţe Maurer – Velik sončen dan.

POTEK UČNE URE
UČITELJ

I.

UČENEC

UVODNA FAZA
1. MOTIVACIJA
Na tablo napišem besede za različne

Učenci ob vsakem zapisanem vetru

vetrove in učence vprašam, kakšni

povedo, kakšen je.

so.
Učence vzpodbudim, da veter

Posamezne skupine učencev

prikaţemo tudi s primernim

ponazarjajo lastnost vetra s pihanjem

pihanjem, glasovi in gibanjem.

in glasove vetra z Orffovimi

Razdelim jih v štiri skupine in vsaki

instrumenti ter prikaţejo gibanje

določim, kakšen veter bo (močan,

vsakega od vetrov.

neţen, igriv, nagajiv).
Usmerim jih v spremljanje glasov

Napišejo čim več smiselnih

vetra z Orffovimi instrumenti.

glagolov, ki ponazarjajo gibanje

Predstavim delo z učnim listom, na

vetra.

katerega morajo učenci ob
narisanem vetru zapisati nekaj

Sodelujejo pri analizi dela na učnem

besed, kaj si predstavljajo, da dela

listu.

veter.
Vodim analizo dela učencev na
učnem listu.
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Tjaša Vidrih

Slika 25:
Spremljanje vetra z glasovi in igranjem

2.

NAJAVA BESEDILA

Pokaţem in predstavim otroško

Ogledajo si pesniško zbirko Neţe

pesniško zbirko pesnice Neţe

Maurer - Velik sončen dan in

Maurer - Velik sončen dan, v kateri

poslušajo učiteljevo predstavitev.

je tudi njena pesem Danes sem

Ugotovijo, da je izšla leta 2000 pri

veter.

Mladinski knjigi in da jo je

Učence opozorim na letnico izida,

ilustrirala Alenka Sottler.

zaloţbo in ilustratorja zbirke.
3.

PREMOR PRED BRANJEM
Učenci se umirijo in pozornost
usmerijo na branje.

Učence usmerim v pozorno
poslušanje pesmi.
4.

INTERPRETATIVNO BRANJE IN DOŢIVLJANJE
Doţiveto preberem pesem Danes
Poslušajo pesem.
sem veter.
(PRILOGA 6)

5.

ČUSTVENI PREMOR PO BRANJU
Učenci podoţivijo pesem in uredijo
vtise.
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6.

IZRAŢANJE DOŢIVETIJ
Učence vzpodbudim, da izrazijo
Pripovedujejo svoje vtise in občutja
svoja občutja in vtise o pesmi.
o novi pesmi.

II.

OSREDNJA FAZA
1.

VPRAŠANJA ZA RAZVIJANJE RAZUMEVANJA BESEDILA
S pomočjo vprašanj jim pomagam
analizirati vsebino pesmi.

Učenci prisluhnejo in odgovarjajo na
vprašanja.

»Kaj nam pripoveduje pesem Danes
sem veter?«
»Kakšen veter sem? Kaj delam?«
»Koga obiščem in vabim na
potovanje?«
»Ali lahko izvem, ali sem zimski
ali pomladni veter?«
2.

TIHO BRANJE
Učencem, razdelim liste, na katerih

Učenci tiho preberejo pesem.

je napisano besedilo pesmi Danes
sem veter.
Dam jim navodila, da bodo pesem
tiho prebrali.
3.

GLASNO BRANJE

Dam navodilo za glasno branje.Vsak
izmed učencev čim bolj čustveno
glede na vsebino bere eno kitico
pesmi.
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4.

PETJE IN RITMIČNA INSPREMLJAVA PESMI
Učencem povem, da je pesem Danes

Poslušajo predvajanje

sem veter tudi uglasbena. Predvajam

instrumentalne skladbe Danes sem

instrumentalno skladbo Danes sem

veter iz glasbene kasete Zeleni škrat

veter iz glasbene kasete Zeleni škrat

Ariel.

Ariel.

Poslušajo, opazujejo, pripevajo

Pesem zaigram na sintetizator in

pesem Danes sem veter.

zapojem. Prikaţem tudi spremljanje

Razdelijo se v skupine, v katerih s

pesmi s posameznimi Orffovimi

posameznimi Orffovimi instrumenti

instrumenti.

(ksilofon, metalofon, ropotulje,

Posameznim skupinam učencev

palčke, boben, tamburin) ob

razdelim Orffove instrumente

učiteljevem vodenju izvajajo

(ksilofon, metalofon, ropotulje,

ritmično in melodično spremljavo

palčke, boben, tamburin) in podam

pesmi Danes sem veter. Pesem tudi

navodila za igranje.

pojejo.

Slika 26:
Petje, ritmična in melodična
spremljava pesmi Danes sem veter

5.

ANALIZA ZGRADBE BESEDILA
S pomočjo vprašanj učencem

Odgovarjajo na vprašanja.

pomagam analizirati zgradbo pesmi:
- »V kateri osebi in kdo nastopa v
pesmi?«
- »Koliko kitic ima pesem?«

V pesmi poiščejo rime (hitim -

- »Kako dolge so?«

podim; pozdrav – dal; pripel – vzel).

- »Poiščite rime.«
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III.

SKLEPNA FAZA
1.

VREDNOTENJE
Učence vzpodbudim

k

obnovi Posamezni učenci ustno obnovijo

vsebine pesmi, k opisovanju samega dogajanje v pesmi.
sebe, če bi se spremenili v veter. Pripovedujejo, v kakšen veter bi se
»Kakšen veter bi bili?«

najraje spremenili, kaj bi delali,

Vodim ponovitev opisa pesniške zakaj bi to počeli? Predstavijo
zbirke

otroško zbirko pesmi Neţe Maurer –

Neţe Maurer – Velik sončen dan.

Velik sončen dan.

Vodim razgovor o izdelavi knjige.

Iz pripravljenega materiala (platnice,

Predhodno si pripravim ves potreben listi, hrbet, lepilo) in pripomočkov
material,

iz

katerega

sestavimo (škarje, ravnilo, pisalni pribor) po

knjigo (platnice, liste, hrbet, lepilo).

predstavljenih fazah izdelajo vsak

Postopno po fazah vodim izdelavo svojo knjigo.
knjige.
Učence pri delu usmerjam in jim po
potrebi pomagam.

Slika 27:
Izdelava knjige

2.

NOVE NALOGE
Učencem predlagam, da knjigo sedaj Izberejo naslov, ki ga bodo dali svoji
tudi opremijo. Ker bodo ustvarjali

pesniški zbirki.

pesniško zbirko, na platnice knjige

Na platnice lastno izdelane knjige

napišejo naslov To sem jaz, ali

napišejo izbrani naslov, ime in

predmet, ţival , rastlino, v katero se

priimek pesnika in ilustratorja.

bodo spremenili, ime in priimek
pesnika in ilustratorja.

Na prvo stran knjige poleg naslova,

Na prvo stran knjige poleg naslova,

pesnika in ilustratorja dodajo še leto

pesnika in ilustratorja dodamo še

izida.

leto izida in zapis pesmi. Vsaka

Na vsako stran knjige zapišejo po
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stran knjige bo vsebovala le eno

eno kitico pesmi, ki jo samostojno

kitico pesmi in ilustracijo.

spesnijo in dodajo ilustracijo.

Predstavitev lastno izdelane knjige
učenke Ane Novak.
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Slika 28:
Izdelane, napisane in ilustrirane knjige učencev

ANALIZA

V uvodni motivaciji so posamezne skupine učencev doţiveto ponazorile lastnosti vetra s
pihanjem in igranjem na Orffove instrumente ter prikazali gibanje vsakega od vetrov
(močan, neţen, igriv, nagajiv veter).
Na učne liste je večina učencev napisala zelo veliko smiselnih glagolov, kar so si
predstavljali, in iz izkušenj vedeli, da lahko dela veter.
Pozorno so spremljali učiteljevo predstavitev pesmi in se tudi sami vţivljali v vsebino
pesmi ter pesem zelo doţiveto brali.
V veliko veselje pa jim je bilo petje, ritmična in melodična spremljava pesmi Danes
sem veter.
Prijetno presenečenje je bila za učence samostojna izdelava knjige, ki so jo ustvarjalno
in estetsko izdelali, opremili, napisali svojo pesem in knjigo tudi ilustrirali ter oštevilčili
strani.
Dobili so vpogled, kako knjiga nastane in koliko truda je potrebno vloţiti za njen
nastanek.
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2.5.5 Neţa Maurer: DESET NA EN ZVEZEK

UČNA PRIPRAVA
OŠ dr. Franceta Prešerna
PREDMET: Slovenščina

Podruţnična šola Sušje

RAZRED: 4. e

UČITELJICA: Vida Arko
Ura: 1, 2

UČNA TEMA: Poezija Neţe Maurer
UČNA ENOTA: Neţa Maurer: DESET NA EN ZVEZEK
METODE: pripovedovanje, opisovanje, razlaga, poročanje, delo z besedili, grafična in
pisna dela
OBLIKE DELA: frontalna, individualna, skupinska
UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI:


Maurer, Neţa (1997). Sloni v spačku: Ljubljana, DZS.



barvni svinčniki, učni listi

MEDPREDMETNA POVEZAVA: NIT
LITERATURA:


Učni načrt Republike Slovenije za šolstvo (2001). Ljubljana.

CILJI:
Učenci


glasno in tiho preberejo pesem,



razmišljajo o pomenu in zvenu besed,



učijo se razlagati pomen besed,



iščejo rime,



pridobivajo občutek za zvočnost jezika,



si razvijajo ustvarjalnost pisanja zgodb na določeno črko,



razloţijo pomen pravilnega obnašanja učencev v šoli.
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POTEK UČNE URE
UČITELJ

I.

UČENEC

UVODNA FAZA
1.

MOTIVACIJA
Učence vzpodbudim, da razloţijo

Učenci prisluhnejo učitelju in

pomen pravilnega obnašanja učencev

pripovedujejo o pravilih vedenja in

v šoli.

učenja učencev v šoli.

Če upoštevamo šolska pravila in se

Sodelujejo v igranju besednih iger.

pridno učimo, se naučimo napisati in
brati tudi vse črke, s katerimi lahko

Iščejo besede, ki se začenjajo na

napišemo različne besede.

enako črko. kot se začne njihovo ime

Z besedami pa se lahko tudi igramo.

in naštevajo, kaj bodo kupili v

Učence usmerim, da se postavijo v

trgovini, s katerimi prijatelji se bodo

krog in predstavim besedno igro: »

igrali, katere ţivali bi imeli doma itd.

Na enako črko, kot se začne tvoje
ime, naštej, kaj boš kupil v trgovini, s
katerimi prijatelji se boš igral, katere
ţivali bi imel doma itd. Npr.: »Jaz

V razpredelnico zapišejo nekaj

sem Vida. V trgovini bom kupila

besed, ki so zanje smešne, največje,

vijake, vtičnico, vazo, vrč in vrvico.«

sijoče, besede, ki jočejo, besede, na

Z učenci vodim razgovor o pomenu

katere se nabira prah, besede, ki

in zvenu besed. Vzpodbudim jih, da v nočejo ubogati.
razpredelnico zapišejo nekaj besed, ki Svoje besedne primere glasno
so zanje smešne, največje, sijoče,
besede, ki jočejo, besede,
na katere se nabira prah,
besede, ki nočejo ubogati.
Vodim predstavitev učenčevih
primerov posameznih besed.
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Patricija Per

2.

NAJAVA BESEDILA

Učencem povem, da bomo danes

Prisluhnejo učiteljevi predstavitvi.

spoznali pesem Neţe Maurer z
naslovom Deset na en zvezek.

3.

PREMOR PRED BRANJEM
Učenci se umirijo in pripravijo na
poslušanje branja pesmi.

Učence usmerim v pozorno
poslušanje pesmi.
4.

INTERPRETATIVNO BRANJE IN DOŢIVLJANJE
Doţiveto preberem pesem Deset na
Poslušajo branje pesmi.
en zvezek.
(PRILOGA 7)
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5.

ČUSTVENI PREMOR PO BRANJU
Učenci podoţivijo pesem in uredijo
vtise.

6.

IZRAŢANJE DOŢIVETIJ
Učence vzpodbudim, da izrazijo svoja
Izraţajo vtise in občutja o
občutja in vtise o pesmi.
doţivetjih nove pesmi.

II.

OSREDNJA FAZA
1.

VPRAŠANJA ZA RAZVIJANJE RAZUMEVANJA BESEDILA
S pomočjo vprašanj učencem pomagam
analizirati vsebino pesmi:

Učenci prisluhnejo in odgovarjajo
na vprašanja.

- »Kdo nastopa v pesmi?«
- »Kakšna je Anka?«
- »Zakaj noče hoditi v šolo?«
- »Zakaj so odrasli obupani nad njo in
zakaj se ji otroci smejejo?«
- »Kdo je Anki pomagal premagati
trmo? Kako?«
2.

TIHO BRANJE
Učencem razdelim učne liste, na

Učenci poslušajo navodilo, tiho

katerih je napisana pesem Neţe Maurer

preberejo pesem in podčrtajo manj

z naslovom Deset na en zvezek.

znane besede.

Dam jim navodilo, da pesem tiho
preberejo in podčrtajo manj znane
besede.
3.

RAZLAGA MANJ ZNANIH IN NEZNANIH BESED
Po končanem branju vzpodbudim

Manj znane besede preberejo, jih

učence, da preberejo manj znane

prepišejo v slovarček in dopišejo

besede, jih prepišejo v slovarček

razlago.

neznanih besed.

54

Arko,V. (2011): Obravnava pesmi Neţe Maurer v drugem triletju. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

4.

GLASNO BRANJE

Dam navodilo, da eden izmed učencev

Eden izmed učencev glasno bere

čustveno bere pesem, kjer govori

besedilo pesmi, kjer govori

povezovalec, del pesmi, kjer govorijo

povezovalec, del pesmi, kjer

sloni, bere skupina učencev, del pesmi, govorijo sloni, bere skupina

5.

kjer govorijo otroci, bere skupina

učencev, del pesmi, kjer govorijo

učencev.

otroci, bere skupina učencev.

ANALIZA ZGRADBE BESEDILA

Učencem predstavi hiter in počasen

Učenci ugotovijo, kje je ritem hiter,

ritem v pesmi. Učencem postavim

kje je počasen in zakaj.

nekaj vprašanj:

Odgovarjajo na posamezna

- »Koliko kitic ima pesem?«

učiteljeva vprašanja in

- »Ali so vse kitice enako dolge?«

prepoznavajo zgradbo besedila.

- »Kako dolgi so posamezni verzi?«
- »Ali so rime postavljene tako, da se
vedno rimata dva zaporedna verza?«
III.

SKLEPNA FAZA
1.

VREDNOTENJE
Posamezni učenci ustno obnovijo
Učence vzpodbudim k obnovi vsebine
pesmi in kaj je hotela pesnica povedati
o trmasti Anki in pomoči slonov ter
učenju pisanja.

vsebino pesmi.
Naštejejo, kaj je hotela pesnica
povedati o trmasti Anki, pomoči
slonov ter učenju pisanja.
Povedo, kako se počutijo, če je kdo
od sošolcev trmast in kako mu
pomagajo.

Naštevajo

lastnosti učencev.
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2.

NOVE NALOGE
»Učencem dam navodilo, naj napišejo

Na črko, ki so si jo izbrali, si

čim daljšo zgodbo na eno izmed črk

izmislijo in napišejo čim daljšo

abecede.«

zgodbo.

Tjaša Vidrih

Veronika Čampa

ANALIZA
V uvodni motivaciji so učenci iskali besede, ki se začenjajo na enako črko, kot se začne
njihovo ime in naštevali, kaj bodo kupili v trgovini, s katerimi prijatelji se bodo igrali,
katere ţivali bi imeli doma itd. Igra je učence tako navdušila, da bi radi z njo še dolgo
nadaljevali z vpletanjem različnih idej.
V razpredelnico so zapisali besede, ki so se jim zdele smešne, največje, sijoče, besede, ki
jočejo, besede, na katere se nabira prah, besede, ki nočejo ubogati.
Znali so opisati, katera oseba je trmasta in kaj se zgodi v šoli, če je kdo od sošolcev preveč
trmast. Ugotovili so, da od njihovih sošolcev ni bil nihče posebno trmast, zato znajo vsi
pisati različne zgodbe.
Pri pisanju zgodbe na določeno črko so se zelo potrudili, izdelki so bili domiselni.
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2.6 POUSTVARJANJE UČENCEV - PESNIKOVANJE
Pri predstavitvi pesniških besedil Neţe Maurer sem predstavila le delček tega, kar smo
obravnavali pri dodatnem pouku slovenščine. Z učenci sem obravnavala veliko njenih
pesniških besedil, pri katerih smo poustvarjali v novih nalogah na različnih področjih.
Veliko je bilo tudi pesniškega poustvarjanja.
Z učenci sem se dogovorila, da bi njihove avtorske pesmi objavili v razredni pesmarici.
Navdušenje učencev je bilo iz dneva v dan večje in ţe so stekle prve priprave za
oblikovanje razredne pesmarice.
Skupno smo izbrali pet imen, ki so se nam dozdevala za našo

razredno pesmarico

primerna (Prešernovci, Suhorobarji, Hrčki, Mladi pesniki, Sončki). S pomočjo ankete smo
izbrali ime razrednega časopisa. Večina učencev se je odločila, da bi se razredni časopis
imenoval Sončki.
Izdelovati smo pričeli naslovnico, na kateri je bil napisan naslov, pesniki, šola in ilustrator.
Po končanem delu so učenci s pomočjo glasovanja izbrali naslovnico, ki bo predstavljala
njihov razredni časopis.

Oblikovali smo uvod, na katerem smo ponovno napisali naslov, pesnike, kraj in datum
izida, oblikovali kazalo in oštevilčili strani. Po skupnem dogovoru je vsak učenec izmed
njegovih avtorskih pesmi izbral zanj najbolj izvirno pesem in jo prepisal na posebno
oblikovan list ter jo ilustriral. Pesniško zbirko je vsak učenec vezal v spiralno vezavo in jo
prejel kot spomin na pesnikovanje svojih sošolcev v 4. in 5. razredu Osnovne šole dr.
Franceta Prešerna, Podruţnične šole Sušje (PRILOGA 8 )

Slika 29:
Ilustracije naslovnic za razredno pesmarico

Slika 30:
Spiralno vezana razredna pesmarica
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2.7 ANALIZA IN INTERPRETACIJA OBRAVNAVE PESNIŠKIH
BESEDIL NEŢE MAURER
Cilj moje diplomske naloge je bil raziskati, kako je pesnica Neţa Maurer poznana med
učenci drugega triletja ter katere njene otroške pesmi in pesniške zbirke poznajo.
V slučajnostni namenski vzorec sem vključila učence 4. in 5. razreda OŠ dr. Franceta
Prešerna, POŠ Sušje, v šolskem letu 2010/11.
V vsakem razredu sem učencem razdelila tako imenovani predtest, ki je obsegal vprašanja,
s katerimi sem pred obravnavo pesniških besedil Neţe Maurer preverila poznavanje
pesnice njenih otroških pesmi in pesniških zbirk.
ODGOVORI UČENCEV NA PREDTESTU
Na zastavljena vprašanja na predtestu sem dobila sledeče odgovore.
1. Ali poznaš pesnico Neţo Maurer?
Odgovor: 23 od 25 učencev je odgovorilo, da pesnice ne poznajo.
2. Katere njene pesmi poznaš?
Odgovor: 20 učencev je poznalo njene pesmi z naslovi Pesem za mamo, Desna, leva,
Preštej, Tri luţe. Ostali učenci niso poznali nobene njene pesmi.

3. Kje si spoznal/a njene pesmi?
Odgovor: Pesmi smo se učili pri pouku in za nastop na proslavi.

4. Katere njene uglasbene pesmi poznaš?
Odgovor: 23 učencev je poznalo njeno uglasbeno pesem V šolo.
5. Izmed naštetih pesniških zbirk obkroţi tiste, ki jih je napisala pesnica Neţa
Maurer?
Mehurčki, Beli muc, Poezije, Kostanjev škratek, Pedenjped, Kam pa teče voda, Sloni v
spačku, Zlata ladja, Slovenske ljudske pesmi, Kako spi veverica
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Odgovor: 24 učencev ni prepoznalo nobene pesničine otroške zbirke pesmi.

HIPOTEZE
Hipoteze, ki sem jih predvidevala pred obravnavo pesniških besedil Neţe Maurer:
Hipoteza 1: Predvidevam, da učenci poznajo pesnico Neţo Maurer.
Pred raziskavo sem predvidevala, da bo največ učencev odgovorilo, da poznajo pesnico
Neţo Maurer. Odgovori učencev so dokazali, da je ne poznajo, zato moram svojo hipotezo
zavrniti.
Hipoteza 2: Predvidevam, da so nekatere njene pesmi spoznali pri knjiţevnem pouku in
ob učenju za nastop ob različnih šolskih prireditvah. Predvidevam, da njenih pesniških
zbirk otroških pesmi ne poznajo.
Učenci so njene pesmi resnično spoznali pri pouku in ob nastopih za šolske prireditve, le
en učenec ni prepoznal nobene njene pesniške zbirke, zato lahko to hipotezo potrdim.
Hipoteza 3: Predvidevam, da bodo učenci njene pesmi znali povezati z drugimi
predmetnimi področji.
Učenci so njene pesmi znali povezati s temami likovne, glasbene, športne vzgoje,
naravoslovja in druţboslovja.
Pesmi so učenci ilustrirali z različnimi likovnimi tehniki, uglasbene prepevali, ritmično in
melodično spremljali z Orffovimi instrumenti, sintetizatorjem, prečno flavto in kitaro.
Posamezne dele nekaterih pesmi so ponazarjali tudi z gibanjem. Vsebino posameznih
pesmi so povezali s temami iz naravoslovja in druţboslovja.
Glede na vsestransko povezanost pesničinih pesmi z drugimi predmetnimi področji, lahko
svojo hipotezo potrdim.
Hipoteza 4: Predpostavljam, da bodo obravnavane pesmi pri učencih vzbudile lastno
ustvarjalnost in čustva.
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Za obravnavo pesniških del Neţe Maurer sem imela vsak teden v razredu na razpolago
dve dodatni šolski uri knjiţevnega pouka. Obravnavala sem 26 otroških pesmi Neţe
Maurer iz njenih pesniških zbirk za otroke. Spoznali smo pesmi: Gozd jeseni, Strah,
Čuden obisk, Veseli listič, Beli muc, Sneg pripoveduje, Moj kamenček, Opravičilo, Svet
in jaz, Električna budilka, Kam pa teče voda, Pridi, sonce, Pomladni deţ, Rišem sonce,
Kadar pralni stroj preţvekuje, Sloni v spačku, Oglas v časopisu, Kadar se zemlja slači,
Deset na en zvezek, Čevlji grejo na sprehod, Podstrešje in glasbene pesmi Danes sem
veter, Zeleni škrat Ariel, Moj rojstni dan, Jokica in Veverica.
Učencem sem predstavila nekaj njenih otroških pesniških zbirk: Beli muc, Kadar Vanči
riše, Kam pa teče voda, Sloni v spačku, Velik sončen dan.
S pomočjo obravnave posameznih pesmi sem dobila povratno informacijo učencev o
njihovem sprejemanju in razumevanju.
Ustvarili so večje število avtorskih pesmi in jih objavili v razredni pesmarici, opremili in
napisali svojo lastno pesniško zbirko pesmi, izdelali plakat o pesničinem ţivljenju in delu
in ga predstavili ter avtorske pesmi objavili na spletni strani šole. Za starše smo pripravili
prireditev, na kateri so predstavili pesmi Neţe Maurer, njene uglasbene pesmi, kviz o
pesnici in avtorske pesmi.
Pri učencih so obravnavane pesmi vzbudile veliko mero zavzetosti, lastne ustvarjalnosti in
čustvenosti, zato to hipotezo lahko v popolnosti potrdim.
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2.8 SKLEP
V teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavila ţivljenjsko pot pesnice Neţe
Maurer, njena pesniška in prozna dela za otroke in odrasle ter radijske igre za otroke in
mladino.
V empiričnem delu sem ţelela učencem pribliţati nekatere otroške pesničine zbirke in
posamezne pesmi, v katere je pesnica vtkala ţivljenjsko radost, ljubezen in v njih
pribliţala igrivega, občutljivega, radovednega in začudenega otroka. Učenci so se v njenih
pesmih srečali z vabilom v igro, s stvarmi in ţivalmi, z ljudmi in njihovimi reakcijami.
Spoznali so, da je veliko njenih pesmi tudi uglasbenih.
Pesmi Neţe Maurer so postajale del mene in mojih učencev, saj smo jih z velikim
navdušenjem in veseljem sprejemali. Pri novih nalogah so učenci po obravnavi
posameznih pesmi spoznavali zgradbo pesmi, rime, ustvarjali lastne pesmi, pisali spise,
ustvarjali likovno, glasbeno, gibalno ter njihove vsebine povezovali z naravoslovjem in
druţboslovjem.
V učencih sem z obravnavo njenih pesmi vzbudila toliko ustvarjalnega navdiha, da so v
letošnjem šolskem letu nekateri pesniško nadarjeni učenci začeli sami pisati svoje pesmi in
jih pričeli objavljati v različnih glasilih in revijah.
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2.9 VIRI IN LITERATURA
2.9.1 VIRI

1. Maurer, N. (1981): Beli muc. Ljubljana. Mladinska knjiga.
2. Maurer, N. (1975): Kako spi veveric., Ljubljana. Borec.
3. Maurer, N. (1972): Kam pa teče voda. Ljubljana. Mladinska knjiga.
4. Maurer, N. (1985): Kadar Vanči riše. Ljubljana. Borec.
5. Maurer, N. (2003): Kdo se oglaša. Ljubljana. DZS.
6. Maurer, N. (1980): Kostanjev škratek. Ljubljana. Borec.
7. Maurer, N. (1995): Muca frizerka. Ljubljana. Mladinska knjiga.
8. Maurer, N. (1997): Od srede do petka. Ljubljana. Mladinska knjiga.
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13. Maurer, N. (1987): Uh, kakšne laţi. Ljubljana. Borec.
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Slika 1. Maurer, N. Slike mojega ţivljenja. Pridobljeno 3.11. 2010 s svetovnega spleta:
http://www.maurer.netfirms. com/za_otroke.htm.
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Slika 6. Maurer, N. (1945): Slike mojega ţivljenja. Pridobljeno 3.11. 2010 s svetovnega
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Slika 9. Maurer, N. (1980): Sam, A. (2010) Neţina steza, Ljubljana. Jasa.
Slika 10. Maurer, N. (1994): Slike mojega ţivljenja. Pridobljeno 3.11. 2010 s svetovnega
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Slika 11. Maurer, N. (1996): Pridobljeno 3.11. 2010 s svetovnega spleta:
http://www.maurer.netfirms. com/za_otroke.htm.
Slika 12. Maurer, N. (2000): Pridobljeno 3.11. 2010 s svetovnega spleta:
http://www.maurer.netfirms. com/slike.htm.
Slika 13. Maurer, N. (2008): Sam, A. (2010) Neţina steza, Ljubljana. Jasa.
Slika 14. Maurer, N. (2011): Lešnik. L. (2011). Iz najinega pogovarjanja. Šolski razgledi,
št. 5, str. 11.
Slika 15. Maurer, N. (2009): Sam, A. (2010) Neţina steza, Ljubljana. Jasa.
Slika 16. Maurer, N.: Kam pa teče voda (naslovnica, 1972). Pridobljeno 3.11. 2010 s
svetovnega spleta: http://www.maurer.netfirms. com/za_otroke.htm.
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PRILOGE
Priloga 1. Predtest za učence
Priloga 2. Pesem: Neţa Maurer, Strah
Priloga 3. Didaktična igra Fosil, ne jezi se
Priloga 4. Pesem: Neţa Maurer, Čuden obisk
Priloga 5. Pesem: Neţa Maurer, Moj kamenček
Priloga 6. Pesem: Neţa Maurer, Danes sem veter
Priloga 7. Pesem: Neţa Maurer, Deset na en zvezek
Priloga 8. Razredna pesmarica Sončki
Priloga 9. Kviz o pesnici Neţi Maurer
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PRILOGA 1 – PREDTEST ZA UČENCE: str. 21
Osnovna
šola:________________________________________________________________
Razred:_______________________
Preberi spodnja vprašanja, premisli in odgovore zapiši.

1. Ali poznaš pesnico Neţo Maurer?
________________________________________________________________________
2. Katere njene pesmi poznaš?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Kje si spoznal/a njene pesmi?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Katere njene uglasbene pesmi poznaš?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Izmed naštetih pesniških zbirk obkroţi tiste, ki jih je napisala pesnica Neţa
Maurer?
Mehurčki

Beli muc

Poezije

Kostanjev škratek

Pedenjped

Kam pa teče voda

Sloni v spačku

Velik sončen dan

Zlata ladja

Slovenske ljudske pesmi

Kako spi veverica
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PRILOGA 2 – PESEM: NEŢA MAURER, STRAH: str. 26
Neţa Maurer: STRAH
Nekaj je hušknilo,

Listi na drobno si šepetajo,

nekaj je bušknilo,

ptički vsevprek po vejah čebljajo:

nekaj je švisnilo -

Vsi smo ostali,

k tlom se je stisnilo

čeprav smo se bali.

resje drhte:

Le moj zeleni klobuk odnesel je strah –

Strah gre!

ja, ja, ker se ni čvrsto glave drţal,

Bori ob jasi so posiveli,

bo zdaj nekje v oblakih končal.

Listi najraje bi z vej odleteli,
ptički pod perje glave tišče:

Res strašen je strah!

Strah gre!

Kadar ni strašen,

Ni zelen, ni rdeč, ni črn in ne bel –

mu pravimo veter

koga bo zgrabil, kdo mu bo ušel?

in vetrček, kadar je plah.

Brez trupa, brez glave skoz gozd drvi –
kam bi se skrili, da nas ne dobi?
Suhi listi v kotanje beţe:
Strah gre!
Okleni se bukve,
skrij se za skalo,
pa če bi srce ti še bolj trepetalo,
ne gani se, molči in stisni zobe:
Strah gre!

Aaaah,
odšel je strah!
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PRILOGA 3 – DIDAKTIČNA IGRA: FOSIL, NE JEZI SE: str. 32
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PRILOGA 4 – PESEM: NEŢA MAURER, MOJ KAMENČEK: str. 33
Neţa Maurer: MOJ KAMENČEK
Ţivel nekoč je kamenček –
pred tisoč leti, se mi zdi…
Ţivel je – in pomislite –
še zdaj ţivi!

Na njivi mi je po pomoti
prišel v dlan;
pobirala sem nov krompir
in dala ga na stran.
Zdaj je pri meni v rdeči skledici;
okrogel, bel na dnu čemi.
Ko vse potihne, mi razlaga,
kako se tisoč let ţivi.
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PRILOGA 5 – PESEM: NEŢA MAURER, ČUDEN OBISK: str. 39
Neţa Maurer: ČUDEN OBISK
Odprla sem okno –
in vstopil je.
Ni pozdravil,
ni si upal obuti copat.
Zaletel se je mimo mene
prav do sobnih vrat,
mi prebrskal papirje,
poboţal roţe v vazi,
obrisal slikam okvirje
in sedel na stol:
„Kaj me grdo gledaš?
Ničesar nisem razbil.
Res nimam svečane obleke –
ţe od nekdaj sem najlepši gol.
Prisedi, da pokramljava.
Mogoče bi rajši,
da v gozd odvihrava?”
Šepetal mi je,
mi pihal na dušo
in mršil lase…
Nisem se mogla jeziti,
Rada imam veter –
kar je res, je res –
čeprav me vsakič skuštra,
zmede, pusti samo –
pa odvihra v krošnje dreves.
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PRILOGA 6 – PESEM: NEŢAMAURER, DANES SEM VETER: str. 45
Neţa Maurer: DANES SEM VETER
Danes sem veter –
čez trate hitim,
travice majem,
metulje podim.

S cveta na cvetek
odnašam pozdrav –
regratu lučke
nazaj ne bom dal!

Drobna padalca
bom mravljam pripel –
še nje na potepanje
s sabo bom vzel.
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PRILOGA 7 – PESEM: NEŢA MAURER: DESET NA EN ZVEZEK: str. 53
Neţa Maurer: DESET NA EN ZVEZEK
Trmasta Anka noče v šolo.
Njen trmasti zvezek pokončno stoji.
Zraven na mizi pa svinčnik leţi.
Ankine roke se s pentljo igrajo,
iščejo gumbe, cefrajo papir.
Odrasli so obupani.
Otroci pa se smehljajo:
„Hi-hi-hi! Ha-ha-ha!
Ta pa zna! ”
Nihče ne verjame,
da zvezek res noče leţati
in svinčnik med prsti obstati.

Zbor slonov sklene:
„Deklici moramo pomagati.
Naj se naša moč razodene!”
Deset se jih spravi nad zvezek –
in ga poloţi.
Trije se spravijo nad svinčnik
in lej – svinčnik stoji!
Ankina roka kar poleti k svinčniku.
S pomočjo trinajstih slonov
zmagoslavno napiše prvi I.
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PRILOGA 8 – RAZREDNA PESMARICA SONČKI: str. 57
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PRILOGA 9 – KVIZ O PESNICI NEŢI MAURER, str. 60
KVIZ O PESNICI NEŢI MAURER
1. Kdaj in kje se je rodila pesnica Neţa Maurer?
Odgovor: Leta 1930, v Podvinu pri Polzeli.
2. Kje je obiskovala osnovno šolo?
Odgovor: Na Polzeli.
3. Zakaj je hodila nekaj let v nemško osnovno šolo?
Ker je bila v času njenega šolanja 2. svetovna vojna.
4. Kaj je bila po poklicu?
Odgovor: Učiteljica razrednega pouka in profesorica slovenščine.
5. Kdaj je začela pisati prve pesmi?
a) V osnovni šoli,
b) gimnaziji,
c) sluţbi, na OŠ v Črnem Vrhu.
Odgovor je: b.
6. Katere izmed naštetih pesniških zbirk je napisala Neţa Maurer?
a) Mehurčki,
b) Sloni v spačku,
c) Poezije,
d) Beli muc,
e) Zlata ladja,
f) Kam pa teče voda,
g) Kostanjev škratek,
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h) Pedenjped.
Odgovor: b, d, f, g.
7. Preberi nekaj verzov pesmi Neţe Maurer in ugotovi njen naslov.
Belo polje, beli gozd,
belo jutro, beli mraz –
črni muc po mleko gre
po stezici v belo vas.
Odgovor: Beli muc.
8. Pesmi Neţe Maurer so tudi uglasbene. Naštej vsaj štiri njene pesmi, ki so
uglasbene.
Odgovor: Vrabček čaka mamico, V šolo, Veverica, Danes sem veter, Zeleni škrat
Ariel, Jokica.
9. Navedi naslov pesmi, v kateri pesnica sama sebe spremeni v veter.
To je pesem Danes sem veter.
10. Pesnica Neţe Maurer je dobila vrsto priznanj in nagrad. Leta 2008 je bila
proglašena za:
a) častno občanko rojstne občine Polzele,
b) Slovenko leta.
Odgovor je b.

