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Denarna enota:

evro
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DRŽAVNI SIMBOLI
ZASTAVA

HIMNA
https://www.youtube.com/watch?v=04ckV9QueXc
Pesem Italijanov „Canto degli Italiani“

GRB ITALIJE

LEGA
•

Italija je obmorska država v Južni Evropi. Leži na
Apeninskem polotoku.

•

Na severu jo omejujejo Alpe, na vzhodu Jadransko
morje, na jugu in zahodu pa Sredozemsko morje.

•

Mejne države: na severu meji na Švico in Avstrijo, na
severovzhodu na Slovenijo, na severozahodu na
Francijo.

•

Sestavljata jo tudi dva velika otoka in sicer Sardinija in
Sicilija.

•

Glavno mesto Italije je Rim, ali po italijansko, Roma.

•

V Italiji sta dve žepni državici San Marino in Vatikan.

NARAVNE GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
• Italija je pretežno gorata dežela, izjema je le Padska nižina na
severu države.

• Najvišji vrh, ki je tudi najvišji vrh Evrope, je Mont Blanc z višino
4808 m in leži na meji med Italijo in Francijo, v Alpah.
• Gorstvo Apenini se razteza čez celoten apeninski polotok, je
mlado nagubano gorstvo z najvišjim vrhom Corno Grande,
visokim 2912m.
• Na severu države je Padska nižina. Tu ležijo največja mesta v
Italiji (Milano, Torino, Verona...), saj so razmere najbolj ugodne.

• Najdaljša reka v Italiji je Pad (652 km). Izvira v Alpah na zahodni
meji s Francijo in na svoji poti do Jadranskega morja prečka
Padsko nižino.

Država leži na stičišču evrazijske in afriške tektonske plošče, kar je vzrok za občutno potresno in vulkansko dejavnost.
V Italiji je več ognjenikov, ki so aktivni: Vezuv, Etna, Stromboli in Vulcano.

Ognjenik Vezuv se nahaja v bližini mesta Neapelj in je najbolj znan po izbruhu, ki je uničil Pompeje in Herkulanej.

Vulkan Vezuv

Vulkan Etna, Sicilija

PET NAJVEČJIH JEZER V ITALIJI:
- Gardsko jezero (367,94 km2),
- Jezero Maggiore (212,51 km2),
- Komsko jezero (145,9 km2),
- Trasimensko jezero (124,29 km2),
- Bolsensko jezero (113,55 km2).

Gardsko jezero
Komsko jezero
PODNEBJE:
- v Alpah je gorsko podnebje (sveža poletja, mrzle zime),
- Apenini imajo kontinentalno podnebje (dolge in mrzle zime s skromnimi padavinami),
- v Padski nižini je celinsko podnebje (mrzle ostre zime in vroča poletja),
- obalni del Italije ima sredozemsko podnebje (vroča suha poletja in mile zime).

ZGODOVINA
• Prve razvitejše kulture - Ligurci, Sikuli in Sardi so se na območju današnje Italije pojavile v času med letoma 3000 in
1800 pr. n. št. Tem so sledila nomadska ljudstva - Picini, Mesapiani, Veneti, Latini in Umbrijci, ki jih je pot iz različnih
koncev prinesla na polotok.

• Okoli leta 800 pr. n. št. so vzdolž afriške obale živeli Feničani, ki so kolonije ustanovili na Siciliji in Sardiniji.
Grki in Etruščani pa so bili tisti, ki so Italijo popeljali k rojstvu velike civilizacije.

Grški tempelj na Siciliji

Freska Etruščanov

• Legenda pravi, da sta Rim ustanovila brata Romul in Rem v 8. st. pr. n. št. Mesto so nato upravljali kralji, ki so
kmalu razširili oblast na vedno širše predele polotoka.
• Po kraljevini je nastala republika, ki je zavzela vso današnjo Italijo. V zadnji od treh punskih vojn (149 -146 pr. n. š.)
je Rim zagospodaril nad Sredozemljem in se razširil vse do Jeruzalema in Male Azije. Julij Cezar je postal rimski
diktator, nasledil ga je Oktavijan, ki je vpeljal vrsto reform in skrbel za javna dela in vojaško utrditev, kar je
pomagajo dvigniti Rim kot kulturno, versko in politično središče znanega sveta.
• V 1. st. n. št. se je republika spremenila v imperij. Rimski imperij je vladal nad vsem
Sredozemljem in se širil po Evropi.

Volkulja z dvojčkoma Romul in Rem
Antični Rim

Gaj Julij Cezar

Zemljevid Rimskega imperija

Gladiatorske igre

Kolosej v Rimu, zgrajen v 1. st. n. št.

• V 5. stoletju se je s padcem Rimskega imperija zaključilo
obdobje politične enotnosti in povsod po polotoku so se pojavile večje
in manjše državice. Medsebojne vojne, notranja spletkarjenja in še
vedno trajajoči barbarski vdori so deželo pustošili do skrajnosti. Edina
sila, ki se je v tem razdejanju uveljavila, je bila Cerkev.

• Stoletja okoli leta 1000 so bila v znamenju bojev za premoč med
papeštvom in Svetim rimskim cesarstvom.

Sveto rimsko cesarstvo - grb

• V 14. stoletju so vrhunec dosegle mestne državice, saj jih je bilo na
severu države kar 400. Nastajale so predvsem zaradi povečane
trgovine in hkratnega slabljenja papeške in cesarske oblasti.
• Italija so skušale osvajati tudi sosednje dežele: Francozi, Španci in
Avstrijci. Napoleonov vojni pohod pred l. 1800 in ustanovitev
republike, je v Italijanih zbudila misel na enotno italijansko državo.

• Kljub oviram in nasprotovanju Avstrije, papeštva in Špancev, ki so
vladali v različnih delih Italije, je italijanskim rodoljubom združitev
tudi uspela. Rodila se je združena Italija, kot jo poznamo danes.
Francozi vdrejo v Rim, 1798

10 NAJVEČJIH MEST V ITALIJI
RAZVRSTITEV

MESTO

ŠTEVILO PREBIVALCEV

1

Rim (Rome)

2, 872, 800

2

Milano (Milan)

1.366.180

3

Neapelj (Naples)

966, 144

4

Torino (Turin)

882, 523

5

Palermo

668, 405

6

Genova (Genoa)

580.097

7

Bologna

389, 261

8

Firence (Florence)

380, 948

9

Bari

323, 370

10

Katanija (Catania)

311, 620

RIM
• Je glavno in največje mesto v Italiji s 2. 872. 800 prebivalci.
• Rim je znan tudi kot večno mesto (Città eterna).
• Razprostira se na bregovih reke Tibere in na sedmih mestnih
gričih: Palatski grič, Aventinski grič, Kapitolski grič, Kvirinski grič,
Viminal, Eskvilin in Celijo.
• V središču mesta je najmanjša neodvisna država na
svetu Vatikan, dom papeža in sedež osrednje
oblasti rimskokatoliške cerkve.
• Rim ima pestro in razgibano zgodovino ter bogato arhitekturo.

• Kot glavno mesto Italije, Rim gosti vse glavne institucije države,
vključno s predsedstvom republike, vlado (in njenimi ministri),
parlamentom, glavnimi sodišči in diplomatskimi predstavniki
vseh držav za italijansko državo in Vatikan.
Vatikan – država v Rimu

ZNAMENITOSTI RIMA

Kolosej

Panteon

Notranjost Koloseja

Notranjost Panteona

Baročni vodnjak Trevi

Španske stopnice

Rimski forum

Piazza Navona – Trg Navona

Vrt Borghese

Angelski grad

Narodni spomenik Victorja Emanuela II.

Galerija Vittorio Emanuele II.

Prestolnica mode

Milanska katedrala

Opera La Scala

MILANO

Slavolok Arco della Pace

Leonardo da Vinci – freska Zadnja večerja

Beneške maske
Benetke iz zraka

Gondola

Most Rialto

BENETKE

Markov trg s stolnico

VERONA

Kip Dante Alighieri

Arena

Kip Julije in znameniti balkon

TORINO

Trg San Carlo

Kupola Mole Antonelliana

Egiptovski muzej

Palača Madama

NEAPELJ

Znamenite ulice
Španska četrt

Pica Napolitana

Neapeljska tržnica

Kultna podoba nogometaša Maradone

NARAVNE ZNAMENITOSTI ITALIJE
SICILIJA
• Sicilija je največji otok v Sredozemske morju.
• Na otoku živi 5 milijonov prebivalcev. Glavno mesto otoka je Palermo.
• Otoška znamenitost je vulkan Etna, eden najvišjih delujočih ognjenikov v
Evropi in eden najbolj aktivnih na svetu, trenutno je visok 3329 m.
• Za Sicilijo so značilne strme pečine, slikovite obmorske vasice, samotne
planote, neukročena pokrajina, živahni Palermo, dolge peščene plaže in
sinje morje.

SARDINIJA
• Sardinija je za Sicilijo drugi največji otok v Sredozemskem morju in na ozemlju
Italije. Glavno in največje mesto na otoku je Cagliari.
• Otok ima bogato zgodovino, ima več kot 7000 prazgodovinskih arheoloških
najdišč iz leta 1000 pr. n. št. Otok se ponaša z nekaterimi najstarejšimi dokazi o
prazgodovinskih civilizacijah v Evropi. Najbolj znani zgodovinski predmeti na otoku
so skrivnostni spomeniki Nuragi, ki segajo v leto 1500 pr. n. št.
• Sardinija slovi po svoji 1800 km dolgi neokrnjeni obali s čudovitimi plažami in
prosojno čistem azurno modrem morju, ki privabljajo turiste.

TOSKANA
• Je gotovo najbolj obiskana pokrajina v Italiji - valovito gričevje s številnimi
vinogradi in oljčnimi nasadi, butična termalna zdravilišča ter veliko
zgodovinskih in kulturnih spomenikov.
• Znameniti kraji Toskane so: Firence, Siena, Pisa, San Gimignano, Lucca …
Siena

Firence

Pokrajina Toskane

San Gimignano

NARAVNI PARK CINQUE TERRE - „Pet dežel“
• 18 kilometrski pas obale, kjer se prepletajo čudovite plaže, strmi klifi in pet slikovitih vasic. Najbolj znani
med njimi sta Manarola in Riomaggiore s pisanimi hišicami, katere se stiskajo ob strm hrib.
• Vasice so nastale ob skalnati, strmi klifni obali, ki se v vrsti zaporednih teras z vinogradi spušča proti morju.

DOLOMITI
•

Dolomiti so gorovje v severni Italiji. Območje je razdeljeno na
vzhodne in zahodne Dolomite.

•

Turistično so najbolj obiskan predel severne Italije. V zimskih
mesecih nudijo številne možnosti užitkov za smučarske navdušence.
Tukaj se nahajajo najbolj znana italijanska smučišča: Cortina d’
Ampezzo, Alta Badia in Val Gardena.

•

V poletnih mesecih pa Dolomite obiskujejo številni planinci in
alpinisti. Najlepše izhodišče za izlete je smaragdno jezero Braies. Od
tukaj potekajo številne večdnevne ture vse do najvišje gore
Marmolada, ter čudovitih Monte Cristalo in Tre Cime.

•

Via ferrata (železna pot) je pot, ki poteka prek skalovja, opremljena
je z jeklenimi vrvmi, lestvami, mostovi in stopnicami. Omenjena pot
je čudovit način za prehod iz pohodništva v plezanje.

KULTURNE ZNAMENITOSTI ITALIJE
VATIKAN
• Je najmanjša neodvisna država na
svetu, v kateri se nahaja sedež
Rimokatoliške cerkve.
• Milijoni turistov in romarjev vsako leto
obiščejo baziliko sv. Petra, občudujejo
Sikstinsko kapelo in Vatikanske
muzeje. Iz trga sv. Petra lahko
opazujete Apostolsko palačo, v kateri je
uradna delovna in bivalna rezidenca
papeža.

• Vatikan se ponaša tudi z čudovito
urejenimi vatikanskimi vrtovi, vendar je
obisk možen le z vodenimi skupinami.

KOLOSEJ ali Flavijski amfiteater je simbol mesta Rim, simbol Rimskega imperija in
eden od najveličastnejših ohranjenih primerov rimske arhitekture.

• Je največji amfiteater na svetu, kar jih je bilo zgrajenih. Nahaja se v južni mestni četrti
Celio.
• Gradnja koloseja se je začela med letoma 70 in 72 n. št. pod cesarjem Vespazijenom in
je bila končana leta 80 n. št. pod cesarjem Titom, nekoliko pa so ga preoblikovali v času
vladanja cesarja Domicijana.
• Namenjen je bil zabavi množic z gladiatorskimi boji ter za druge javne prireditve.
Sprejel je lahko 45.000 - 50.000 gledalcev.
• Del zunanje fasade je okrušen zaradi posledic potresov, številne kamne gradnike pa so
ljudje odtujili za spomin.

POMPEJI – arheološki park nekdanjega rimskega mesteca je danes del mesta
Pompeji.

• Nahaja se 25km JV od Neaplja, ob vznožju še vedno aktivnega vulkana Vezuv, ki je bil
kriv za tragičen konec visokih mestnih civilizacij Pompejev in Herkulaneuma.
• Po izbruhu Vezuva leta 79 n. š. je obe mesti zasul dež drobirja, pepela in lave.

• Arheologi so po odkopavanjih odkrili izjemno ohranjene dele mesta. Našli so celo
ostanke prebivalcev kateri so se skušali skriti vsak na svoj način. Mesto je imelo
urejene terme s kopališčem, amfiteater, tržnico ter sistem ogrevanja hiš.

POŠEVNI STOLP V PISI – je 56 m visok samostoječ stolp-zvonik, kateri pripada stolnici sv. Marije
Vnebovzete v Pisi.
• Gradili so ga skoraj 200 let med 12. in 14. stoletjem.
Gradnja je skoraj za 100 let zastala zaradi vojn med
republiko Piso in ostalimi mejnimi republikami.

• Že od začetka gradnje se je stolp zaradi mehke podlage začel nagibati. Največji
naklon nagiba 5,5 º od navpičnice je dosegel leta 1990, ko so ga s pomočjo
obsežne sanacije zmanjšali na 3,99 º.
• Oblasti so se odločile, da ga ne bodo popolnoma izravnale, saj je zaradi svoje
podobe že precej časa veljal za turistično znamenitost.

• Vpisan je v seznam Unescove svetovne dediščine kot mojstrovina srednjeveške
arhitekture.

Struktura BDP

GOSPODARSTVO
o Italija je ena najbolj industrializiranih držav na svetu in vodilna v svetovni trgovini
in izvozu.
o Je visoko razvita država, po kakovosti življenja zaseda 8. mesto na svetu.
o Država je znana po svoji ustvarjalnosti in inovativnosti, po velikem in
konkurenčnem kmetijstvu, ter po svoji vplivni in zelo kakovostni avtomobilski,
strojni, prehrambeni, oblikovalni in modni industriji.

INDUSTRIJA
• Zaposluje okoli 25% aktivnega prebivalstva.

• Glavne industrijske panoge so: proizvodnja
motornih vozil in strojev, kemična in
farmacevtska industrija, proizvodnja električnih
izdelkov, ter moda in tekstilna industrija.

INDUSTRIJA
23%

KMETIJSTVO
2%

STORITVE
75%

KMETIJSTVO
• Zaposluje okoli 4% delovne sile.
• Italija je največja evropska proizvajalka riža, sadja, zelenjave in vina.

• Glavni kmetijski pridelki so pšenica, koruza, ječmen, riž, oves, južno
sadje, olive, grozdje (vino).
• Na severu države je razvita živinoreja, na jugu v hribovju pa ovčereja.
• Zelo je razvito tudi ribištvo.

STORITVENI SEKTOR
• Zaposluje okoli 71% delovne sile v državi.
• TURIZEM je ena najhitreje rastočih panog v Italiji in
zajema največji del storitvenega sektorja. Italija je
5. najbolj obiskana država na mednarodni ravni in 3.
najbolj obiskana v Evropi. Vsako leto jo obišče okoli 46
milijonov gostov iz tujine.
• Italijanski turizem temelji na kulturno-zgodovinski
dediščini, na jadranskih kopališčih, na ligurski obali,
zdraviliško-kopališkem turizmu, jezerskem,
planinskem in gorskem turizmu ter na smučarskem
turizmu v Alpah.

ITALIJANSKA KULINARIKA
• Prav zagotovo lahko rečemo, da Italijani znajo uživati v dobri hrani in tudi pijači. Zanjo si vzamejo čas in njihovi obroki
so vedno kulinarično dovršeni, čeprav so sestavljeni iz največ osmih sestavin.
• Za pripravo dobre hrane Italijani ne potrebujejo veliko sestavin, pomembno jim je, da so le-te kakovostne, sveže in kar
se da domače. Poudarek pri kuhanju je predvsem na družinski tradiciji.
• Italija je značilna predvsem po sredozemski prehrani (testenine, ribe in zelenjava), ki mora biti sveža, domača in
kvalitetna.

LE KDO NE MARA DOBRE ITALIJANSKE PICE, TESTENIN IN TIRAMISUJA?

TIPIČNE ITALIJANSKE SESTAVINE, KI NE SMEJO MANJKATI PRI KUHANJU:

Morska hrana

Paradižnik, mocarela, bazilika
Čebula

Olivno olje, česen

Moka, jajca za testenine

Parmezan

NEKAJ TRADICIONALNIH ITALIJANSKIH JEDI:

PANINI - pšenični kruh (fokača ali cibata) nadevan s
šunko, mocarelo, paradižnikom in pesto omako.

PICA (pizza) je jed iz vzhajanega testa, obloženega
s paradižnikovo omako in sirom (mocarela),
začinjena z baziliko ali origanom.

LAZANJA - tradicionalna jed iz plasti
testenin in različnih omak.

FLORENTINSKI ZREZEK –
zrezek iz teletine

POLENTA

ŠPAGETI pomodoro in carbonara.

RIŽOTE (risotto) vseh vrst.
MORSKI SADEŽI S TESTENINAMI

MINESTRONE JUHA - gosta jed na žlico, v
kateri je veliko zelenjave z dodatkom
testenin ali riža.

PIŠČANEC PARMIGIANA - piščančji
file, pečen v omaki s paradižnikom in
parmezanom.

TORTELINI - polnjene testenine značilne oblike in
različnih nadevov: mesnim, skutnim, krompirjevim.

FRITTATA - tradicionalna italijanska
omleta z rikota sirom ali parmezanom
ter z dodatkom različne zelenjave.

TIRAMISU - Nežna sladica z blagim okusom
po kavi, pripravljena iz keksov Savoiardi
(otroški piškoti), mascarponeja, jajc in
smetane.

GELATO - sladoled

KANOLI (canolli) – sladica iz tanko
razvaljanega testa polnjena z
maskarponejevo kremo.

NEKAJ SLADIC…

TARTUFO - zamrznjena sladica, običajno narejena iz
dveh okusov gelata, s središčem sadnega sirupa in
prevlečena s čokolado ali oreščki.

PANNA COTTA - desert pripravljen iz smetane,
sladkorja in vanilje, prelit s sadnim prelivom. V
dobesednem prevodu pomeni kuhana smetana.

ZABAIONE – sladica narejena iz jajčnih rumenjakov
stepenih skupaj s sladkorjem in sladkim vinom.
Postrežena je s sadnimi ali sladkimi piškoti ali sadjem.

KAVA
Če kdo, potem Italijani znajo narediti pravo kavo. Priprava, pitje in celo naročanje kave je v Italiji že
prava umetnost.
Italijani obožujejo kavo, a pripravljena mora biti na ustrezen način, da poudari vse okuse tega
žlahtnega napitka.
CAFFE LATTE
LUNGO
MACCHIATO
ESPRESSO
CAPPUCCINO

ZANIMIVOST… V Italiji je pitje kave pravi obred. Začne se že s kavo za zajtrk, ki jo spijejo na hitro in stoje v lokalnem barčku,
zraven pojedo še kakšen rogljiček. To je tudi čas, ko se pije cappuccino, ki se ga po kosilu ne naroča več. Medtem ko
sta espresso in macchiato primerna za vsako obdobje dneva, veljata caffé latte in cappuccino za zgolj dopoldanski kavi.
Popoldanski odmor se ne imenuje zaman pausa caffé, saj je spet namenjen pitju kave. Običajno ob skodelici kave postrežejo
kozarec vode, ki je namenjen predvsem temu, da s kratkim požirkom pripravimo brbončice na žlahtni okus kave.

ITALIJANSKI OBIČAJI IN NAVADE
BENEŠKI KARNEVAL
V Benetkah vsako leto priredijo največji italijanski pustni karneval (il Carnevale di
Venezia), s katerim se ponašajo že skoraj s tisočletno tradicijo praznovanja.
Beseda carnevale izhaja iz latinščine (carnem levare), kar pomeni »proč z
mesom« in naznanja obdobje 40-dnevnega posta.

TEKMOVANJE V KOTALJENJU SIRA – RUZZOLONE
Na velikonočni ponedeljek se v malem umbrijskem mestu
Panicale odvija tekmovanje v kotaljenju sira. Tekmovalci po
mestu kotalijo ogromne hlebce sira in jih s čim manj potiski
skušajo spraviti do cilja. Zmagovalec dobi za nagrado sir, ki ga je
previdno kotalil po mestu.

OGNJEMET V FIRENCAH – SCOPPIO DEL CARRO
V Firencah vsako leto na velikonočno nedeljo zjutraj pripravijo
ogromen ognjemet pred katedralo svete Marije. Antični
voziček, ki je star več kot 500 let, napolnijo z različnimi
pirotehničnimi sredstvi, uspešna eksplozija pa zagotavlja dobro
leto. Tradicija je stara več kot 350 let.

KONJSKA DIRKA V SIENI
Že od 12. stoletja dalje glavni trg tega čudovitega toskanskega mesta dvakrat
letno (2. julija in 16. avgusta) gosti vrhunski dirkaški spektakel. Mesto je pri
tem razdeljeno na 17 četrti, vsaka od njih ima svojo zastavo. Le deset četrti
se lahko s svojim konjem pred množico obiskovalcev bojuje za zmago na
najprestižnejši konjski dirki v Italiji.

PRAZNOVANJE LOVILCEV KAČ - Festa Dei Serpari
Za italijansko mestece Cocullo v deželi Abruci večina ne bi nikoli slišala, če tam
vsako leto ne bi potekala najbolj nenavadna italijanska procesija lovilcev kač.
Lovilci kač že nekaj tednov pred praznikom nalovijo kače in jim odstranijo
strupnike. Na dan praznovanja z njimi ovesijo kip sv. Dominika in ga ponesejo
po ulicah. Po stari vraži položaj kač napoveduje, kakšno bo prihodnje leto: če
so kače ovite okoli svetnikove glave, bo letina dobra, če pa se ovijejo okoli
njegovih rok, bo leto polno nadlog. Po končani procesiji so ulovljene kače
prvotno skuhali in pojedli, zdaj pa jih spustijo nazaj v naravo.

FESTIVAL DI SANREMO je italijanski glasbeni festival, ali bolj pogosto
Sanremo festival. Je glasbeni dogodek, ki poteka vsako leto v
obmorskem mestu Sanremu, Liguriji, z začetkom leta 1951. Na njem
sodelujejo kot tekmovalci, gostje ali skladatelji, številni najbolj znani
italijanski pop glasbeniki.

FESTIVAL GROZDJA - je festival, ki poteka vsako nedeljo
v septembru. Odvija se v mestu Impruneta, majhnem
mestu v provinci Firenc, ki se nahaja na vinorodnem
območju vin sorte Chianti. Festival so leta 1926
ustanovili kmetije v vasi. Festival sestavlja predvsem
parada vagonov (ki lahko dosežejo celo deset metrov
višine) štirih okrožij, ki se konča na Piazzi Buondelmonti.

ZNANE OSEBNOSTI
Leonardo da Vinci (1452-1519) - veliki
italijanski umetnik in izumitelj renesanse

Francesco Petrarca (1304-1374) –
italijanski pesnik in pisatelj, filozof in teolog

Dante Alighieri (1265-1321) pesnik in mislec v srednjem veku

Krištof Kolumb (1451-1506)raziskovalec in trgovec

Marco Polo (1254-1324) - beneški
trgovec in raziskovalec

Michelangelo (1475- 1564) –
kipar, arhitekt, slikar in pesnik

Galileo Galilei (1564-1642) - fizik,
matematik, astronom in filozof

Giacomo Puccini (1858-1858) operni skladatelj

Monica Bellucci –
igralka

Sofia Loren - igralka

Laura Pausini –
pevka

Roberto Benigni - igralec
in komedijant

Eros Ramazzotti –
glasbenik

Gianni Versace (1946-1997)
- modni oblikovalec

Valentino Rossi motociklistični dirkač

Luciano Pavarotti (1935-2007)tenorist

Andrea Bocelli tenorist

PRILJUBLJENA VOZILA IN ZNAMKE AVTOMOBILOV

FERRARI

MASERATI
VESPA

LAMBORGHINI

ALFA ROMEO

FIAT

LANCIA

ITALIJANSKE NARODNE
NOŠE

Sardinija

Sicilija

PRILJUBLJENI ŠPORTI
NOGOMET
• V Italiji je najbolj priljubljen šport nogomet. S štirimi osvojitvami
svetovnega nogometnega pokala (nazadnje leta 2006) na lestvici
zaseda drugo mesto, takoj za Brazilci.
• Na domačem prizorišču sloves najboljših nogometnih ekip uživajo
Juventus iz Torina ter AC Milan in Inter iz Milana. Častni naziv
najboljšega italijanskega igralca v zgodovini pa nosi Roberto Baggio.

San Siro stadion v Milanu je eden največjih v Evropi.

Poleg nogometa so v Italiji priljubljeni športi še:

•
•
•
•
•
•
•
•

KOŠARKA
ODBOJKA
RAGBI
VATERPOLO
SMUČANJE
KOLESARJENJE
MOTORISTIČNE DIRKE
TENIS

ALI VESTE….

ZANIMIVOSTI O ITALIJANIH

• Za Italijane je značilen njihov glasen in energičen govor, kriljenje z rokami ter
številne podobne komunikacijske veščine.
• Vsak Italijan povprečno poje 25 kilogramov testenin na leto.

• V Italiji bosta imela mladoporočenca srečo, če se bosta poročila v nedeljo, še
večjo srečo pa bosta uživala, če bo na ta dan deževalo.
• Obleka naredi človeka! Italijani se radi pohvalijo, da imajo prirojen občutek za
lepoto in prefinjen okus. Pravijo, da je sicer lepo, če ima človek dobro srce, še
bolje pa, če je brezhibna njegova zunanjost.
• Robert de Niro, Leonardo di Caprio, Al Pacino, Sophia Loren, Gina Lollobrigida,
Christina Ricci, Mira Sorvino, Martin Scorsese, Quentin Tarantino so samo nekateri
izmed svetovnih zvezdnikov z italijanskimi ali italijansko-ameriškimi koreninami.
• Italijani so narod z izumiteljsko žilico. Nekaj italijanskih izumov: termometer,
baterija, dekompresijska komora, dinamo, žebelj, brusilni papir, helikopter,
hidrogliser, pedolin, radio, telefon, pisalni stroj, kavni aparat …

• Italija je največji proizvajalec in izvoznik vina na svetu.
• Italijani so eden izmed najbolj vraževernih narodov. Prepričani so, da številka 17
prinaša nesrečo.
• Italijani nimajo radi mrzlega in vetrovnega vremena. Če zbolijo, vedno krivijo veter.

• Vrzi kovanec v vodnjak in vrnil se boš v Rim! – Legenda pravi, da če si v Rimu in se
želiš vrniti, moraš vreči kovanec z desno roko preko svoje leve rame v vodnjak Trevi.
Tako vsako leto turisti vržejo več kot 1,1 milijonov evrov v vodnjak.
• Nikar ven z mokrimi lasmi! Italijani bodo redko šli ven z mokrimi lasmi, saj so nekdaj
verjeli, da že majhen hladen vetrič lahko povzroči nenadno smrt, če imate mokre lase.
Zato veliko Italijanov ne vozi avtomobilov s spuščenimi avtomobilskimi stekli in ne
mara, da ventilacijske naprave pihajo neposredno vanje.
• Poljubček za dober dan in na svidenje - Italijani se pogosto poljubijo ob pozdravu ali
poslavljanju. Če vas bodo videli enkrat ali dvakrat, vas bodo pozdravili s hitrim
poljubom na lice v znamenje prijateljstva. Zapomnite si, da vedno najprej prislonite
levo lice na njihovo levo stran in nato še desnega.
…IN ŠE IN ŠE IN ŠE ☺.

ARRIVEDERCI!

VIRI IN SPLETNE POVEZAVE:
▪ https://sl.wikipedia.org/wiki/Italija
▪ https://en.wikipedia.org/wiki/Italy
▪ http://www.italia.it/en/home.html

▪ https://www.nationalgeographic.com/travel/destination/italy
▪ https://www.britannica.com/place/Italy/Land
▪ https://en.wikipedia.org/wiki/Rome
▪ https://italija.si/znamenitosti-italije/
▪ https://www.izvoznookno.si/drzave/italija/gospodarske-panoge/
▪ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_from_Italy
▪ https://www.kids-world-travel-guide.com/famous-italians.html

▪ https://www.planetware.com/tourist-attractions/italy-i.htm
▪ https://www.walksofitaly.com/blog/food-and-wine/the-16-most-iconic-foods-to-eat-in-italy

