Frott il-Fiera!
Wara li nhar il-Ħamis 13 ta’ Novembru żorna l-Fiera tal-Ktieb.
Waqt il-“Qari mir-Rokna”, fil-klassi, xtaqt inwassal ftit mill-frott li
ħareġ minn din l-attività. Saret intervista lil żewġ studenti li qasmu
magħna dan it-tagħrif.

 Intervista mal-istudent Gianluca Gafà (Klassi 1 Amsterdam)
Għalliema: X’kienet l-attività li żorna marbuta mal-ktieb?
Gianluca: Morna l-Fiera tal-Ktieb.
Għalliema: X’kien hemm ?
Gianluca: Ħafna kotba differenti.
Għalliema: Inti xtrajt xi ktieb ?
Gianluca: Iva, xtrajt il-ktieb “L-Assedju l-Kbir.”
Għalliema: Proset. Taqsamha magħna l-istorja li qrajt?
Gianluca: L-istorja hija dwar il-ġlieda tat-Torok meta attakkaw lil Malta. Sulejman kien jaħkem fuq

it-Turkija u ried lil Malta taħt idejh. Malta għamlet minn kollox biex ma taqax taħt idejhom. ItTorok riedu jattakkaw il-fortizzi San Mikiel, Sant Anġlu u Sant Iermu li kien l-aktar wieħed li riedu
biex ikollhom aċċess għall-port u għax kien hemm ħafna Kavallieri.
Dragut kien wieħed mill-mexxejja imma ma rnexxilux jidħol Sant Iermu għax qatluh il-Maltin u lKavallieri.
Għalliema: Erġajt fakkartna ftit Storja ta’ Malta, Gianluca. X’messaġġ għandek għal sħabek listudenti, dwar il-qari ?
Gianluca: Aqraw kemm tifilħu ħalli tkunu tistgħu, la tikbru, issibu dak li tixtiequ, u l-ħolma tagħkom
issir realtà.

 Intervista mal-istudenta Thea Caruana (Klassi 1 Amsterdam)
Għalliema: Thea, inti wkoll żort il-Fiera tal-Ktieb u naf li xtrajt diversi kotba.
Thea: Iva vera u xtrajt wieħed tal-leġġendi biex nużah għat-taħdit tal-eżami tal-Malti.
Għalliema: Proset. X’inhu dan il-ktieb ?
Thea: Jismu “Il-Madonna taż-Żejt.”
Għalliema: U kemm domt biex qrajtu?
Thea: F’ġurnata, nhar is-Sibt, qrajtu kollu!
Għalliema: Vera brava! Tgħidilna l-leġġenda fil-qosor?
Thea: Kien hemm tifel marid u kien se jmut. Ommu marret quddiem in-niċċa tal-Madonna titlobha

biex tfejqu. L-għada qam mis-sodda u fieq.
Għalliema: Thea. Din l-istorja fejn ġrat?
Thea: Ġrat l-Għarb, Għawdex fis-sena 1657. Ħa nkompli: Omm it-tifel ħolmot ħolma fejn ilMadonna qaltilha biex tmur tħaffer taħt in-niċċa u ttella’ żejt kemm għandha bżonn, ma tistax
tieħu aktar milli għandha bżonn. Hi hekk għamlet imma n-nies meta saru jafu bdew itellgħu ħafna
żejt aktar milli għandhom bżonn u ma tawx kas tal-omm. Il-Madonna tant iddispjaċiha li
xxuttatilhom in-nixxiegħa u beda ħiereġ in-nar. Iż-żejt nixef u spiċċa! In-nies ukoll iddispjaċihom u
bdew imorru jitolbu ħdejn in-niċċa. Ġabru l-flus kollha li kellhom u bnew kappella. Il-Madonna dak
li riedet: li jmorru kuljum il-kappella biex jitolbu.
Għalliema: Sabiħa din il-leġġenda Thea. Għandek xi messaġġ dwar il-qari?
Thea: Il-qari sabiħ u importanti. Jekk ma naqrawx la nikbru ma nsibux ix-xogħol li nixtiequ.

