
OBISK MALTE, KAMNITE RUMENE DEŽELICE 

TEČAJ 

Na Malti sem se na organizaciji AcrossLimits udeležil zelo zanimivega tečaja E-learning make fun: 

Games and Quizzes. V petih dneh intenzivnega učenja sem ob mladi, a zelo sposobni učiteljici 

Annalise spoznal in preizkusil nekatere sodobne učne metode in oblike s pomočjo različnih 

računalniških programov. Ob tem pa sem seveda spoznaval tudi deželo. Malto. Čeprav je majhna, za 

vse ni bilo časa in sem si pri tej predstavitivi pomagal tudi s spletom. 

MALTA 

Majhna državica, sestavljena iz treh otočkov v Sredozemsem morju, med Italijo in Afriko. Največji 

otok šteje od severa proti jugu le 27 km. Na njej živi 400.000 prebivalcev (za dve Gorenjski), 

Maltežanov, potomcev zelo različnih kultur. Na Malti najdemo ostanke velikih templjev, starejših od 

egipčanskih piramid, bili so vključeni v feničansko državo, Rimski imperij, dolgo časa so bili pod 

arabskim kulturnim vplivm, kar se jim še danes močno pozna pri jeziku in arhitekturi. Zelo jih je 

zaznamoval prihod vitezov sv. Janeza, ki so se umaknili na Malto iz križarskih vojn z Arabci v 

Jeruzalemu. Oni so zgradili bleščečo in zelo utrjeno mesto Valetto, še danes urejeno in impresivno 

glavno mesto Malte. Najbolj pa so bili ponosni na zmago nad Turki, za kar jim je bila takrat hvaležna – 

tudi v zajetnem finančnem smislu – cela Evropa, predvsem pa papež). Njihova prisotnost je pustila na 

otokih zelo močan katoliški pečat. Po skoraj 300 letih jih je z Malte pregnal Napoleon, njega pa so 

kmalu zamenjali Angleži, ki so Malto imeli za sojo kolonjo vse do njene osamosvojitve slabih 60 let 

nazaj. Po Angležih pa so Maltežani največ podedovali, tudi uradni jezik in smer vožnje ... 

NAJVEČJE ZNAMENITOSTI MALTE: 

- stara svetišča: bolj znana so tista v Stonhengu v Angliji, a malteška nič kaj ne zaostajajo za njimi. 

- Mdina: stara prestolnica, tiha, zamolkla, obdana z visokimi stenami rumenih stavb, kjer se je razvoj 

ustavil 500 let nazaj, ko so zgradili Valetto. Poleg je Rabat, bolj živ predel nekdanje prestolnice, k ina 

ogled ponuja predvsem izjemno rimsko vilo ter katakombe, v katerih se je skrival sv. Pavel. Tukaj sem 

si ogledal zelo dober muzej z voščenimi lutkami in 3D filmom o križarjih, ki so živeli na otoku – Mdina 

adventure. 



Sprehod po – še danes – srednjeveški Mdini. 

 

- Marsaxlokk: idilična ribiška vasica s polno živobarvnimi čolni, luzuji v svojem zalivčku. 

- Valetta: glavno mesto, ki še danes dokazuje premožnost vitezov, ki so jo zgradili; ogromno obzidje z 

impresivnim vhodom v mesto, visoke, veličastne stavbe, na koncu polotoka pa res ogromna vojaška 

utrdba, ki danes ponuja predvsem izjemno lep pogled proti odprtemu morju.    

- Tri mesta: nasproti Valette so na treh polotčkih tri, tudi zelo utrjena, stara mesta. Ogledal sem si 

srednjega, Vittorioso, prestolnico vitezov pred gradnjo Valette. Čudovito, umirjeno, starinsko mesto, 

kjer so se pripravljli na festo. Ogledal sem si muzej, Inkvizitorjevo palačo, ki ponuja zanimiv, precej 

dobrohoten pogled na srednjeveško inkvizicijo. 

- klifi in plaže: kot otoška državica Malta seveda ponuja ogromno plaž in nekaj impresivnih, visokih 

klifov, ki pa so bili zame v avgustovski vročini predaleč … 

Ribiška vasica z zelo barvitimi čolnički, luzuji.                Mogočno obzidje Valette z visokim dvigalom. 

 

 



ZANIMIVOSTI: 

- dvojezična dežela: malteščina, ki je precej podobna arabskemu jeziku z nekaj italijanskimi izrazi in jo 

je nemogoče razumeti; angleščina, ki jo govorijo vsi Maltežani, čeprav pri vseh ne zveni ravno 

najlepše.  

- kulturno izjemno raznolika dežela: čeprav izgleda precej arabska, je izrazito katoliška dežela. Poleti 

po naseljih organizirajo zelo bučne feste, nekakšne družabne procesije z veliko okrasja in 

ognjemetom.  

- otoški promet: od angleške dobe naprej ohranjajo angleško smer vožnje; kar je zabavno, kadar na 

hitro pogledaš in misliš, da vozi otrok, mama pa sedi poleg, in malce manj smešno, ko prečkaš cesto, 

pogledaš pa v napačno smer ... 

- javni prevoz: neverjetno je, da iz hotela do glavnega mesta, ki je oddaljen le 17 km, lahko porabiš 

tudi več kot dve uri … če imaš srečo oz. se že naučiš, da avtobus na postaji ustaviš le z močnim 

mahanjem, sicer se pot hitro podaljša za naslednji, naslednja dva, naslednje tri avtobuse … 

- filmska kulisa: Malta je služila tudi kot kulisa marsikateremu filmskemu spektaklu; npr. Gladiatorju 

in Troji zaradi ogromnih utrjenih obzidij in peščene pokrajine; Popaju, za katerega pa so zgradili celo 

svojo vas.  

 

Okrašeno mesto se pripravlja na festo.                        Danes jambori bogatih jaht tekmujejo z višino 

                                                                                             bogatih cerkva. 

 

Malto se vsekakor splača obiskati. Verjetno pa je precej bolje izbrati kak pomladni ali jesenski mesec, 

ko so naravne razmere (sonce) človeku precej bolj naklonjene. 

 

Boštjan Kernc 

 


