
Ms Mandy Bilocca, Kulleġġ San Ġorġ Preca, Il-Blata l-Bajda 

Rapport dwar attività li saret bejn id-Dipartiment tal-Malti fi ħdan  

il-Kulleġġ San Ġorġ Preca u Heritage Malta  

 

Tema: Il-folklor Malti; is-superstizzjonijiet u r-reliġjon, l-ikel u l-festi tal-Ġimgħa 

l-Kbira. 

Il-Post: Il-Palazz tal-Inkwiżitur 

Id-Data: 23 ta’ Marzu 2015 

Nhar it-Tnejn 23 ta’ Marzu, klassi 

tal-ewwel sena mill-iskola Medja tal-Blata 

l-Bajda fi ħdan il-Kulleġġ San Ġorġ Preca 

attendiet flimkien mal-għalliema 

tas-suġġett is-Sa Mandy Bilocca u s-Sa 

Ivy Caruna għal attività innovattiva b’rabta 

mal-proġett tal-Malti fl-ewwel sena. L-attività kienet organizzata mill-Kap 

tad-Dipartiment is-Sur Marlon Babara flimkien ma’ Heritage Malta b’mod partikolari 

l-Kuratur tal-Palazz tal-Inkwiżitur is-Sur Kenneth Cassar u l-għalliema peripatetika ta’ 

Heritage Malta, is-Sa Jennifer Bugeja. 

Flimkien, għamlu din l-attività interessanti 

ħafna u organizzata tajjeb. Kif dħalna 

fil-Palazz, ħadna tagħrif mingħand is-Sa 

Jennifer Buġeja dwar kif kien se jkun 

imqassam il-programm tal-ġurnata u anke 

tqassmet handout b’rabta ma’ kull attività 

li tħejjiet għalina.  

Fil-bidu, il-Kuratur tkellem b’mod ġenerali 

dwar il-Palazz tal-Inkwiżitur u x’kien jiġri 

f’dan il-post storiku. Wara, l-istudenti raw 

wirjiet b’rabta mat-tema tal-proġett. Rajna 
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affarijiet li lkoll jagħmlu parti mill-folklor Malti, fosthom il-kaless, iċ-ċuqlajta, il-vari 

tal-Ġimgħa l-Kbira, statwi antiki u 

affarijiet oħra marbuta ma’ din il-festa. 

Imbagħad għaddejna għal attività 

tassew interessanti, fejn it-tfal ġew 

murija kif jinħadem il-Kwareżimal; ħelu 

popolari marbut ma’ dan iż-żmien. 

Barra minn hekk, il-persuna li kienet 

qed taħdem fuq din ir-riċetta għaddiet 

informazzjoni utli, kemm dwar 

il-kwareżimal, kif ukoll dwar 

l-ingredjenti użati. L-istudenti 

interessaw ruħhom u ħadu pjaċir 

ħafna jaraw dan il-ħelu jsir. Fl-aħħar 

kellhom iċ-ċans li jduquh u kien f’dan 

il-waqt li ħafna minnhom indunaw li 

huma familjari miegħu!  

 

L-iktar parti li l-istudenti ħadu pjaċir 

jagħmlu, kienet ir-reċta. Bi tħejjija 

minn qabel, l-istudenti kellhom iċ-ċans 

li jirreċtaw sitwazzjoni li kienet seħħet 

verament ġewwa l-Palazz 

tal-Inkwiżitur. L-istudenti saru jafu li 

din is-sitwazzjoni, u ħafna oħrajn 

simili, sirna nafu bihom grazzi 

għall-manuskritti li nstabu u ġew 

miżmuma b’tant reqqa f’għadd ta’ 

uffiċċji tan-nutara. L-iktar parti 

eċċitanti għalihom kienet l-ilbies 
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tal-kostumi abbinati mal-karattru tagħhom. Li jilbsu u jirreċtaw każ ta’ inkwiżizzjoni 

fil-kamra reali li fih kienu jsiru dawn l-akkużi, għall-istudenti kienet xi ħaġa tassew 

interessanti u unika. L-istudenti daħlu ħafna fil-karattru li ngħataw u rreċtaw tajjeb 

ħafna. Nistgħu ngħidu li kull min kien preżenti f’din il-kamra, ħassu fl-ambjent ta’ dak 

iż-żmien.  

Fil-fehma tiegħi, din il-ħarġa kulturali 

kienet waħda organizzata tajjeb ferm, fejn 

l-istudenti ngħataw informazzjoni tajba 

ħafna dwar dan il-post storiku, kif ukoll 

dwar oġġetti u drawwiet li jagħmlu parti 

mill-Folklor Malti. Ħarġiet kulturali ta’ dan 

it-tip huma essenzjali ħafna għall-istudenti 

tagħna. Barra li jesperjenzaw postijiet 

storiċi, huma jieħdu t-tagħrif meħtieġ u 

jkunu involuti b’mod dirett f’attivitajiet varji  

b’rabta kemm mal-post u kemm mat-tema 

partikolari tal-proġett. M’għandix dubju li 

meta jiġu għall-preżentazzjoni ta’ din 

it-tema, l-istudenti se jkunu qed jitkellmu 

mhux biss mit-tiftix li se jagħmlu 

imma anke minn dak li semgħu u 

esperjenzaw f’din l-attività 

kulturali.    
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Xi kummenti tal-istudenti mill-klassi tal-ewwel sena (livell 5/6/7)  

Skola Medja, il-Blata l-Bajda – Kulleġġ San Ġorġ Preca 

Bernice Testa -  Il-ħarġa tassew kienet sabiħa, interessanti u organizzata tajjeb 

ħafna. Nixtieq li jkolli l-opportunità li nerġa’ mmur. Laqtitni ħafna l-attività 

tal-kwareżimal.  

Kylie Marmara – Tgħallimt ħafna affarijiet marbuta mal-folklor li ma kontx naf. Ħadt 

gost ħafna għax filwaqt li beda jispjega, ħassejtni mmur lura fil-passat. L-unika ħaġa 

ta’ sfida għalija se tkun l-ammont kbir ta’ informazzjoni li rrid niftakar 

għall-preżentazzjoni tal-proġett tal-Malti.  

Nicole Spiteri – Kienet ħarġa interessanti u li fiha tgħallimt ħafna. L-iktar parti li 

għoġbitni kienet meta urewna ċ-ċelel li kienu jintużaw verament fil-passat.  

Jordi Bajjada – Kienet ħarġa interessanti ħafna. L-iktar li ħadt gost kien fir-reċta. 

Kemm dħaqt u ħadt pjaċir.  

Gabriel Paul Borg – Jien il-ħarġa għoġbitni ħafna, speċjalment meta għamilna l-play.  

Inħossni tgħallimt ħafna dwar il-folklor ta’ Malta u se tgħinni ħafna fil-preżentazzjoni 

tal-proġett tal-Malti.  

 

 

 

 

 


