
UČENJE PO GUSARSKO 

Vsako leto nas na Gimnaziji obiščejo osnovnošolci 

in tudi letošnje leto ni bilo drugače. Obiskali so nas  

učenci tretjega razreda Osnovne šole Koroška Bela. 

Da pa obisk ne bi bil samo obisk, smo jim pripravili 

različne delavnice, kjer so morali reševati prave 

naloge in premagovati različne ovire ter razreševati 

uganke. Vsaka rešena naloga nas je poslala na novo 

raziskovanje – na nov »gusarski otok«.  

Vas mogoče zanima, zakaj učenje po gusarsko? 

Predvsem, ker so bili gusarji spretni in prebrisani in so se morali vedno znova reševati iz 

različnih situacij, če so hoteli obdržati ukradene zaklade. In nas je zanimalo, koliko pravega 

gusarja se še skriva v njih. 

Učenci so se tako najprej spopadli z reševanjem nalog v telovadnici, kjer so zraven 

premagovali še različne ovire. Da pa vseeno ne bi bilo pretežko, so jim pri tem pomagali 

dijaki četrtih letnikov. Ko so bile male sive celice popolnoma zbujene (tudi pri dijakih) in ko 

so se »mali gusarji« dodobra ogreli, se je gusarsko popotovanje nadaljevalo, in sicer na »otok 

robotkov«. V računalniški učilnici so jih čakali robotki z novo nalogo in prav vsi so jo dobro 

opravili. 

Po malici se je pot nadaljevala na »otoku kemija«, kjer so se učili skrivne pisave in ugotavljali, 

kateri gusar je bil kriv za zastrupitev kraljične. Se vam zdi enostavno? Kje pa, saj je bilo 

potrebno krivca najti s pomočjo različnih raztopin, ki so se pod različno svetlobo drugače 

obarvale. Pri delu so morali biti zelo pazljivi in natančni, kar jim je odlično uspelo.  

Rešitev zadnje uganke jih je popeljala še na »otok fizika«, kjer so spoznali, kaj vse mora gusar 

vedeti, kadar je na morju – kako nastanejo strele, zakaj imajo gusarji rute oziroma gusarske 

klobuke, kako se orientiraš v prostoru in še in še. 

Dopoldne nam je minilo, kot bi mignil, in hrup »malih gusarjev« je utihnil. Ampak le za letos, 

saj nas prihodnje leto spet obiščejo. 

  

TRETJEŠOLCI NA GIMNAZIJI JESENICE 

V ponedeljek, 11. 5. 2015, je učence 3. a razreda Osnovne šole Koroška Bela čakal prav 

poseben dan. Pouka namreč niso imeli v učilnici, skupaj z učiteljicama so bili povabljeni na 

obisk Gimnazije Jesenice. Vsi skupaj smo vstopili, polni radovednosti, pričakovanja, otroci pa 

so se odprtih ust ozirali naokrog, saj je že sama stavba nanje naredila močan vtis.  



Učili smo se po gusarsko – po gimnaziji smo ob pomoči nalog iskali skriti zaklad. Rešitve nalog 

so nas vodile po vsej stavbi; imeli smo uro športa, robotike, fizike in kemije, vmes pa seveda 

tudi obvezno malico. Premagovali smo ovire poligona, utrjevali znanje orientacije, spoznali 

majhne robotke, delali strele in elektrili lase, pisali smo z nevidno pisavo in se igrali 

detektive. Šolska novinarka pa je medtem z mikrofonom lovila naše izjave. Tudi nekaj drugih 

dijakov je učencem pomagalo pri reševanju nalog. Tretješolci so jim z občudovanjem rekli kar 

»ta veliki«. Kdo ve, mogoče se med njimi ravno zdaj oblikuje kakšen bodoči učitelj.   

Za nas se je trudilo kar nekaj profesorjev, za kar sem jim skupaj z učenci resnično hvaležna. 

Še posebej pa bi se radi zahvalili Jerneji Kučina in Nataliji Bohinc Zaveljcina, ki sta si vzeli čas 

za pripravo programa in sta razmišljali po gusarsko. Zahvala naj se dotakne tudi vseh ostalih, 

ki ste pri tem  sodelovali in nas skozi dan popeljali na drugačen način. Iskrena hvala tudi 

ravnateljici gospe Lidiji Dornig, ki nam je obisk omogočila. Neverjetno, kako hitro je bila ura 

13.00, ko smo se morali posloviti.  

Ta dan v spominih otrok zagotovo še dolgo ne bo šel v pozabo.  

          Tina Kramar 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKO PA OBISK GIMNAZIJE LAHKO PODOŽIVITE PREKO PERES TRETJEŠOLCEV OŠ KOROŠKA 

BELA:  

11. 5. 2015 smo šli na Gimnazijo Jesenice. Bila je zelo velika šola. Najprej je bila telovadba. 

Skakali smo čez ovire, vijugali skozi palice in vodili žogo. Potem smo šli v učilnico in reševali 

naloge. Šli smo na kosilo. Zelo je bilo okusno. Po kosilu smo imeli kemijo. S kapalko smo na 

papir dali modro barvo, da se bo vpila. Papir smo sušili tudi s sušilcem za lase. Barva se je 

videla! Tu nas je imela moja mami, profesorica kemije, Natalija Bohinc Zaveljcina. Šli smo na 

fiziko. Gospa Jerneja Kučina je stopila na nek predmet, dala roko na kroglo in lasje so ji šli 

pokonci.  Po koncu obiska, ob 13.00 smo imeli avtobus. Šli smo domov. Dan sem preživela 

zelo lepo! 

          Ajda  

 

Ko smo prišli, smo se preobuli in šli v telovadnico. Učiteljica za fiziko nas je razdelila v 

skupine. Najprej so nam »ta veliki« pokazali, kaj moramo delati. Šli smo tudi na poligon, nato 



smo dobili liste. »Ta veliki« so nam pomagali in naša skupina je prva rešila liste. Potem smo 

šli v laboratorij in gospa Natalija je naredila preizkus. Potem smo tudi mi morali nekaj 

napisati, s fenom posušiti in potem smo lahko vzeli 2 bonbona. Potem smo šli še v 

računalništvo in se igrali z robotkom. Ko smo se poigrali, smo šli v vesoljsko sobo in delali s 

kompasi. 

         Anida  

 

Na Gimnaziji Jesenice je bilo zelo lepo. Najboljše je bilo, ko so učiteljici lasje poleteli. Tudi 

kosilo je bilo dobro, imeli smo sirove cmoke. Za sladico smo imeli čokoladico.  

         Emma  

 

Najprej smo se z avtobusom odpeljali do Gimnazije Jesenice. Ko smo prispeli, nas je lepo 

pozdravila Anžetova mami. Odpeljala nas je v učilnico 303. Najbolj mi je bila všeč tretja ura, 

ko smo dobili za jest. Ko smo pojedli, smo šli v učilnico 278. Potem smo se utrujeni odpravili 

domov. 

         Karolina  

 

Obiskali smo Gimnazijo Jesenice. Šli smo v sobo 303.  Pokazali so nam, kako se rešuje po 

gusarsko. Odšli smo v telovadnico, kjer so nam pomagali dijaki. V učilnici za fiziko so nam 

pokazali strelo. Moji mamici so šli lasje pokonci, ker je elektrika potovala po telesu. Imeli smo 

se zelo lepo! 

         Anže  

 

Odšli smo na Gimnazijo Jesenice. Najprej smo odšli v telovadnico. Tam so bili poligoni. Potem 

smo reševali naloge. Odšli smo v sobo z poskusi. Potem smo odšli domov.  

         Sani  

 

Bili smo na Gimnaziji Jesenice. Delali smo poskuse z elektriko. Videli smo lego robota. Najbolj 

mi je všeč, ko smo izbrali katerokoli hrano, ki smo jo želeli. Bilo je tudi dobro, ko so od Anžeta 

mamici lasje šli pokonci. Šli smo v kemijsko sobo. Zelo je bilo dobro.  

         Svit  



 

Zjutraj smo šli na malico. Z avtobusom smo prišli na Gimnazijo Jesenice. Tam smo se v učilnici 

pogovarjali. V telovadnici smo reševali naloge. Igrali smo se z roboti. Potem smo šli pogledat 

strele. Na koncu smo odšli domov.  

         Matija  

 

V ponedeljek, 11. 5. 2015, smo šli na Gimnazijo Jesenice. Šli smo v garderobo. Preobuli smo 

se in šli. Z avtobusom smo se odpeljali. Ko smo prispeli, nam je Anžetova mami povedala, da 

se bomo učili po gusarsko. Najprej smo šli v telovadnico. Tam smo iskali zaklad. Reševali smo 

učne liste. Na zadnji strani učnega lista sta bili 2, največ 3 črke. Nastala je beseda ROBOTKI. Z 

robotki smo se igrali. Potem smo šli na kosilo. Jaz sem naročil omako s kašo in majhne koščke 

mesa.  

        Gaj 

  

Ko sem prišel v šolo, smo šli na malico. Potem smo počasi šli na avtobus. Prišli smo k 

Gimnaziji Jesenice. V sobi 303 nas je čakala mami od Anžeta. Prvo uro smo šli v telovadnico. 

Drugo uro smo šli na kosilo. Tretjo uro smo šli v sobo 278 in na koncu smo se posladkali. Šli 

smo domov.  

         Tevž  

 

Bili smo na Gimnaziji Jesenice. Delali smo poskuse z elektriko. Videli smo lego robota. Sam se 

je premikal. Bili smo v telovadnici in iskali smo zaklad. Bili smo tudi v kemijski sobi. Bilo je 

dobro  za jest.  

         Denis  

 

Šli smo na Gimnazijo Jesenice. V učilnici za fiziko smo najprej rešili nalogo s pomočjo 

kompasa. Potem nam je učitelj pokazal, kako nam bi šli lasje v »luft«, če ne bi imeli rute na 

glavi med nevihto. Nato nam je pokazal strelo. Ta mi je bila najbolj všeč. Zanimivo pa je tudi 

to, da je naredil strelo kar v učilnici. Zelo lepo smo se imeli.  

          Nik  

 



Najprej smo se odpeljali do Gimnazije Jesenice. Malo smo se pogovorili, kako bo ta dan 

potekal. Ko smo se dogovorili, smo šli na malico. Zelo mi je bilo všeč, ko smo šli v učilnico 

fizike. Bolj proti koncu smo šli v laboratorij. Delali smo različne poskuse. Na listek smo nekaj 

napisali in potem smo to posušili. Nastal je zelo lep napis, bilo je kar vse roza in malo modro. 

Bili smo tudi v učilnici, kjer imajo računalnike. Na koncu smo se igrali z robotki in potem smo 

se poslovili. Odšli smo na avtobusno postajo in čakali, da bo prišel avtobus. Ko je prišel, nas 

je odpeljal v šolo. Nekateri so šli domov, nekateri so čakali, eni pa smo šli v podaljšano 

bivanje nazaj v šolo. Ko smo bili v podaljšanem bivanju, nismo imeli kosila, ker smo ga že 

imeli na Gimnaziji Jesenice. Jaz sem za malico naročila drugi jedilnik in Karolina je naročila 

enako kot jaz.  

          Ana M. 

 

Bili smo na Gimnaziji Jesenice. Videli smo strele. Videli smo robotke. Meni so bili najbolj všeč 

robotki. Imeli smo tudi kosilo, njam, njam. Šli smo domov in nato smo vsi šlo po svoje.  

         Matevž  

 

11. 5. 2015 smo šli na Gimnazijo Jesenice. Predstavili so se in smo se usedli. Šli smo na šport. 

Zelo smo se zabavali na športu. Igrali smo se z robotki. Videli smo tudi, kako nastane 

elektrika in kako gredo učiteljici lasje gor. Potem smo se vrnili, da bi dobili nagrade. Bilo nam 

je všeč in vrnili smo se domov.  

        Dino  

 

Na Gimnaziji Jesenice mi je bilo najbolj všeč, ko smo delali poskuse in ko nam je neslo lase v 

zrak. Potem smo šli v telovadnico. Tam smo iskali zaklad. Prišla je beseda ROBOTKI. Potem pa 

smo šli zares spuščat robotke in mogli smo dobiti število 6. Zmagali so vsi robotki. Potem 

smo šli jest. »Ful« dobro je bilo. Dobili smo še bonbone, super je bilo. Govorili smo tudi po 

mikrofonu in rekli so nam, da bomo po radiu.  

         Ajla  

 

Obiskali smo Gimnazijo Jesenice. Najprej smo šli v telovadnico, tam smo tekmovali v 

poligonu. Naša ekipa je zmagala, zato smo imeli intervju. Potem smo imeli malico, zelo je bila 

dobra. Šli smo še v učilnico za fiziko, kjer smo videli strelo in učiteljici so šli lasje pokonci, ker 

je prijela kroglo z elektriko.  



         Kaja  

 

Šli smo na Gimnazijo Jesenice. Tam smo videli veliko reči. Najprej smo šli v telovadnico. Tam 

smo morali priti čez poligon, kjer smo dobili naloge. Potem smo šli v učilnico, tam smo videli 

4 robote. Bili so zelo majhni. Nato smo šli v jedilnico, kosilo je bilo dobro. Šli smo tudi v sobo 

za fiziko, kjer smo videli majhno strelo.  

         Matic  

 

Ko smo prišli do Gimnazije Jesenice, so nas pozdravile gospa ravnateljica, učiteljica kemije in 

matematike. V razredu smo odložili stvari. Potem smo šli v telovadnico. Igrali smo se igrice in 

reševali orientacijske naloge. V računalnici so robotki preverili, če smo povedali pravilno 

rešitev. Šli smo v jedilnico, kjer smo pojedli okusno kosilo. V učilnici kemije smo pisali z 

nevidno pisavo. Učitelj fizike nam je pokazal umetno strelo. Pokazal nam je, zakaj gusarji 

nosijo rute. Učiteljica matematike se je prijela krogle. Kroglo so naelektrili in lasje so se ji 

postavili pokonci. V učilnici fizike mi je bilo tudi najbolj všeč. V učilnici nas je na koncu čakal 

zaklad.  

          Ana V. 

 

Šli smo na Gimnazijo Jesenice. Najprej smo šli v telovadnico, kjer smo morali poiskati besedo. 

Ta beseda je bila ROBOTKI. Šli smo še v eno sobo z robotki. Z njimi smo imeli matematiko. 

Nato smo šli v sobo Ajdine mamice. Imeli smo kemijo. Naredili smo poskus, ki smo ga gledali 

z očali. Potem je na vrsto prišla malica. Zelo je bila dobra. Po malici smo odšli v sobo fizike. 

Naredili smo strele in pokonci lase. Tam smo delali tudi s kompasi. Ne vem, kdo je naredil 

strele, a sem se pri vsaki ustrašila. Kompas pa nekaterim ni delal.  Zelo mi je bilo všeč, najbolj 

pa pri uri kemije. Na koncu smo se z avtobusom odpeljali proti šoli.  

       Ivana  

 

  


