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V okviru projekta Evropska vas v šolskem letu 2021/2022 spoznavamo otoško 
državo MALTO. 

 

 

                
  
  

  

 

Malta je majhna in gosto naseljena otoška država v Južni Evropi v osrednjem 

Sredozemskem morju. Državo sestavlja skupina sedmih otokov, katerih stalno 

naseljena sta samo dva največja – Malta in Gozo. Otok Comino je naseljen samo 

občasno. Malteška pokrajina je nižinska in kamnita, s prepadnimi obalnimi stenami. 

Ima okoli 460.000 prebivalcev in obsega 316 km2. Malta je bila v zgodovini zaradi 

svojega strateškega položaja sredi Sredozemskega morja dom številnih civilizacij in 

križišče različnih kultur. Nudi izredno bogato zgodovino. Zaradi blagodejne 

mediteranske klime, čudovitih peščenih plaž in zanimive arhitekture velja za 

priljubljeno destinacijo številnih popotnikov. Država je prava mešanica italijanske, 

britanske in afriške kulture s pristnimi, barvitimi vasicami, čudovito divjo obalo, dih 

jemajočimi klifi, megalitskimi templji, starimi mestnimi jedri in okusno kulinariko. Ima 

svojevrsten karakter, ki vsakemu zleze pod kožo in glede na to, da ime Malta izhaja iz 

grške besede ‘melite’, kar pomeni sladek med, Feničani pa so besedo ‘meleth’ 

uporabljali za nebesa, je vsekakor destinacija, ki se jo splača raziskati. 

 

 

Malto smo skozi vso leto spoznavali v okviru interesne dejavnosti. Da smo državo še 

posebej dobro spoznali, smo temu namenili tudi tehniški dan. Učencem je bila najprej 

predstavljena uvodna predstavitev Malte s pomočjo prezentacije, ob kateri so učenci  

spoznali in odkrili zanimive, nenavadne stvari in dejstva o državi. Nato so pod 

vodstvom učiteljev izvajali aktivnosti in ustvarjali različne  izdelke: maketa Malte, 

samostoječa risana junaka Popaj in Oliva, tridimenzionalni prikaz malteških ladjic, 

samostoječi malteški vitez, mogočni ščiti, barvite bralne kazalke, zgibanke o Malti, 
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Orova očesa iz das mase, barvite ribice, plakati o zanimivostih Malte. Učenci 5. razreda 

pa so se celo naučili tradicionalni malteški ples. Dogajanje tistega dne je na šoli tokrat 

spremljala filmska ekipa v sestavi učencev 7. razreda, ki so obiskovali interesno 

dejavnost Evropska vas.  

 

Izdelke smo razstavili v avli šole.  V mesecu maju pa smo se z njimi predstavili tudi na 

stojnici zaključne prireditve na Glavnem trgu. 

 

Na spodnji povezavi si lahko ogledate kratek filmček, malteški ples petošolcev 

in nekaj fotografij. 

 

Povezava do filmčka: https://youtu.be/x6yhuEA3Rwg 

Malteški ples petošolcev: https://youtu.be/fZP9xNun_wc 
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