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Tukaj najdeš nekaj strani, kjer lahko prebereš kaj lepega ali se naučiš česa novega.
Dan Rudolfa Maistra je slovenski državni praznik, ki ga praznujemo 23. novembra . Na ta
dan je Rudolf Maister leta 1918 s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo in jo
razpustil, s tem dogodkom pa je k Sloveniji priključil večji del slovenskega narodnostnega in
govornega območja Štajerske in Koroške.
Miklavž Komelj, ilustracija Damijan Stepančič

Ko je dan vedno krajši in noč vse daljša, se vsi radi skrijemo na toplo. Poglej lutkovno
predstavo Mojca Pokrajculja v izvedbi Lutkovnega geldališča Ljubljana.
Predstava nam sporoča, da nam, ne glede na to, kaj si in kdo si, zaslužiš topel sprejem in
pomoč v stiski.
http://www.lgl.si/si/newsletter/gledalisce-povezuje

V predstavi nastopajo lesene lutke - marionete, ki jih lutkarji premikajo s pomočjo vrvic.

Marioneto izdelati je prava znanost. V Lutkarnici, posnetku, ki ga je pripravila lutkarica
Irena, pa lahko pogledaš, kako izdelaš enostavno lutko kar s stvarmi, ki jih imaš doma. V tem
primeru je to lutka iz nogavice. Poskusi!
https://www.hisaotrok.si/ustvarjalni-programi/lutkalnica/

Za starejše učence
Fran Milčinski je kot sodnik srečeval tudi otroke, ki so šli skozi različne življenjske izkušnje.
Junaki njegove knjige so trije dečki. Prepuščeni sami sebi, so se odločili pobegniti v lepši in
boljši svet. V njihovih željah in predstavah je bila to Amerika. Preberi, kako je potekala
njihova pot, s čim so se srečali in kakšne težave so premagovali.
https://sl.wikisource.org/wiki/Pti%C4%8Dki_brez_gnezda

Knjiga je Frana Milčinskega Ptički brez gnezda je dostopna na povezavi:

Domače branje v 8. razredu je tudi knjiga Slavka Pregla: Srebro iz modre špilje.
Besedilo je dostopno na povezavi:
https://sl.wikisource.org/wiki/Srebro_iz_modre_%C5%A1pilje

V otroški oddaji o knjigah Bukvožer na RTV Slovenija, ki jo lahko pogledaš in
prisluhneš, kako je trinajstletni Teo razumel in doživel prebrani roman.
https://4d.rtvslo.si/arhiv/bukvozer-otroska-oddaja-o-knjigah/151614105

Rudolf Maister ( 1874 – 1934)
V mesecu novembru, natančneje 23. novembra, se spominjamo za
Štajersko pomembne osebnosti – Rudolfa Maistra.
Rudolf Maister je bil:
- general in politični aktivist,
manj znano pa je, da je bil tudi
- pesnik, ljubitelj knjig in slovenskega jezika ter
- slikar.
23. november je od leta 2005 razglašen za državni praznik (sicer ni
dela prost dan, ga pa vseeno obeležujemo z izobešanjem zastave).

Zakaj je 23. november zgodovinsko pomemben za Slovence in zakaj ga povezujemo z
Rudolfom
Maistrom,
si
lahko
ogledaš
v
videu
na
sledeči
povezavi
https://www.youtube.com/watch?v=j-B_EI0ctiI.
Tukaj te čaka še nekaj Maistru posvečenih spomenikov v Sloveniji. Ob kliku na povezave,
si lahko ogledaš slike s spomeniki in poimenovanje ulic in trgov po slovenskih mestih:
-

Maistrov stolp v Zavrhu v Slovenskih Goricah

(http://mestna-infotocka.si/mit/index.php/en-

GB/fotogalerija-7/5-kraji/detail/221-lenart-zavrh-maistrov-stolp?tmpl=component)

-

kip Rudolfa Maistra na konju v Ljubljani – nasproti glavne železniške postaje (Trg
Osvobodilne fronte)
(https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.milanzver.eu%2Fclanki%2Frudolf-maisterveterani-slovenskeosamosvojitve&psig=AOvVaw1CD_OPO688o53zMdE4mQun&ust=1605520899480000&source=images&cd=vfe&v
ed=0CAIQjRxqFwoTCOjE28ilhO0CFQAAAAAdAAAAABAI)

-

kip Rudolfa Maistra v Mariboru
kip Rudolfa Maistra v Ljutomeru
(https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.prlekija-on.net%2Fuploaded%2Fkip-rudolfamaistra_381037240558.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.prlekija-on.net%2Flokalno%2F1663%2Fkiprudolfa-maistra-ze-na-svojemmestu.html&tbnid=fzbQzRZl4cBZXM&vet=12ahUKEwjz9bTIpYTtAhUNMuwKHbL9DncQMygAegUIARCHAQ..i&doci
d=VHwgjvMOuYg_dM&w=640&h=360&q=spomeniki%20rudolf%20maister&safe=active&ved=2ahUKEwjz9bTIpYT
tAhUNMuwKHbL9DncQMygAegUIARCHAQ)

Razmigaj možgančke

Ali lahko tudi v domačem kraju (v Gornji Radgoni) najdeš kip Rudolfa Maistra? Razišči
na spletu – če je odgovor pritrdilen, pojdi na sprehod in ga poišči.
V Gornji Radgoni poišči Maistrov trg – najprej na spletu, nato še na sprehodu.

Maistrov kotiček za umetnost
Maister slikar

Maistrova
slika
blejskega
jezera

Maister pesnik
Sedaj, ko zagotovo veš, da je bil Rudolf Maister tudi pesnik (ustvarjal je v
moderni, kot Cankar in Župančič) si preberi še njegovo pesem Jaz te
imenujem mati, v kateri v ospredje postavlja svojo domovino.

Rudolf Maister: Jaz te imenujem mati
Jaz te imenujem mati,
ker sem tvoj sin
in ker imaš mehko srce kakor mati.

Jaz te imenujem mati,
ker imaš solzo za mojo žalost
in smeh za moje veselje.

Jaz te imenujem mati,
ker si moj dom
in ker mi daješ tolažbo ob hudih urah.

Jaz te imenujem mati,
ker imaš kruh za mojo lakoto
in posteljo za mojo bolezen.

Jaz te imenujem mati. –
Kako naj tebe imenujem,
domovina?

