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PLETEMO NITI MREŽE Z MULTIKULTI JEZIKANJEM 

 
 

Učenci 4. razreda Osnovne šole Frana Metelka so pod mentorstvom učitelja Žige Longarja v 
okviru razširjenega programa z naslovom Pot okoli sveta spoznavali značilnosti Namibije. 
Učenci so si državo izbrali sami. Na naši poti okoli sveta smo spoznali geografske značilnosti 
države (lega, podnebje, prebivalstvo, jezikovne značilnosti, znamenitosti …). Z učenci smo na 
različne načine spoznavali državo. Izdelali smo plakat na katerega smo umestili informacije, ki so 
si jih učenci najbolj zapomnili: 
 

• Glavno mesto: Windhoek (ime izhaja iz afriških jezikov (Windy corner) in pomeni 
»vetrovni kotiček«). 

• Zastava (rumeno sonce simbolizira življenje in energijo, modra barva predstavlja 
namibijsko nebo in Atlantski ocen, bela barva mir in harmonijo, rdeča barva prebivalce 
Namibije in zelena barva vegetacijo). 

• Jezikovne značilnosti: uradni jezik je angleščina, v državi pa skupno govorijo kar 30 
različnih jezikov, med katerimi prevladujejo afriški jeziki. 

• Valuta: Uporabljajo namibijski dolar. 1€ je 17,5 NAD. 

• Prebivalci: Namibija ima 2.1 milijona prebivalcev (najredkeje poseljena država 
Podsaharske Afrike). 

o Ljudstvo Himbi: avtohtono ljudstvo, ki šteje okoli 50.000 ljudi. Ženske imajo 
značilne kitke rdeče barve, narejene iz živalske maščobe, pepela in lokalnega 
peska rdeče barve. 

 

• Znamenitosti: V državi ležita dve večji puščavi – puščava Namib in Kalahari. Država ima 
tudi narodni park imenovan Etoša, znan kot življenjski prostor številnih divjih živali.  

 
 
Učenci so imeli željo, da državo predstavimo v obliki plakata, v obrisu njenih državnih meja. Zato 
smo državo obrisali na plakat, jo izrezali in nanj napisali ključne informacije. Dodali smo tudi 
slikovno gradivo ter narisali narodni park in obe puščavi. Plakat smo z učenci obes il v UNESCO 
kotiček. 
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