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G 
usarji smo veseli, pravzaprav smo tud' debeli. 

U 
bijamo ljudi, ker so tekmeci, 

S 
ladkarije vse pojemo, da se dobro najemo, 

A 
retiramo ljudi, ker smo gusarji, 

R 
ribe vse pohrustamo, s kostmi vred, 

J 
ahta naša stara je že več kot tisoč let, 

I 
mamo lepo zastavo, dva meča in slavo. 

 Avtorji: Prva ladja (Chris, Eva, Nikolina, Kaja) 

 



 

G 
usarji smo mi,  

U 
bijamo vsi, 

S 
trašni smo zelo,  

A 
brez noge hitro ostanemo, 

R 
oparji smo mi, 

J 
emo radi vsi, 

I 
ščemo zaklade, a imamo dolge brade. 

 
Avtorji: Druga ladja (Tara, Nina, Marce, Lejla, Tonja, Alex) 

 

 

G 
usarji smo mi, 

U 
bijamo, kar se nam zdi, 

S 
aj sprehajamo po deski nesramne ljudi, 

A 
mpak nesramni smo tudi mi, 

R 
adi iščemo zaklade, 

J 
ih odpremo, razdelimo si zaklad, 

I 
n odplujemo drugam. 

 Avtorji: Tretja ladja (Jana, Rubi, Matic Š., Svit, Filip) 



 

G 
usarji, gusarji smo mi, 

U 
si se nas bojijo, tudi ti, 

S 
mo strašni in bogati,  

A 
vedno miroljubni, 

R 
raje iščemo zaklade,  

J 
ojmene, kakšne nagrade, 

I 
n iščemo naprej napade! 

 
Avtorji: Četrta ladja (Jaka Ž., Ian Patrik, Jernej) 

 

 



G 
usarji še mladi umetniško življenje živijo, 

U 
metniki pravi so sedmih morja, 

S 
likarji so res pravi vsi, 

A 
najraje rajajo, vendar še 

R 
aje iščejo zlatnike, čokoladne in 

J 
ih jedo celo, 

I 
n mladi in stari dobrodošli so k zabavi. 

 
Avtorji: Četrta ladja (Alina, Petja) 

 

 

  



KAPITAN GUSARJEV 

Vse se je začelo, ko je posadka plula po morju. Naenkrat se je nebo počrnilo in 

začelo je zelo pihati. V ladjo je udarila strela in  naredila luknjo v palubo ladje.  

Začela se je potapljati. Posadka je v vodo dala čolne in odplula na otok sredi 

morja.  

Gusarji so izstopili iz čolna, zakurili taborni ogenj. Kapitan ladje je odšel 

pogledat, če je še kdo na tem otoku. Naenkrat se je spotaknil ob steklenico, v 

kateri je bil kos papirja. Kapitan je odprl steklenico in v njej zagledal zemljevid 

zaklada. Stekel je do posadke in povedal, kaj je našel. Naročil jim je, naj 

zgradijo novo ladjo iz kosov stare ladje. Medtem je on odšel iskat zaklad. Ko se 

je vrnil, je bila ladja že pripravljena. Kapitan je hotel sam z zakladom odpluti z 

ladjo, posadko pa pustiti na otoku. Posadka je v jezi stekla za ladjo in kapitana 

vrgla čez palubo. Odločili so se, da ne bodo imeli več kapitana.  

Nespametnega kapitana niso nikoli več videli. 

Druga ladja (Klara in Jana)  

 

GUSARSKE SANJE 

Vse se je začelo, ko je bil en prelep dan in se je Mihec igral pirata. To so bile 

njegove sanje.  

»Veste, kako zabavno je biti gusar,« je rekel Mihec vsem, ki jih je poznal. Vsi so 

mu govorili enako: »Ni tako zabavno, kot si misliš.« Mihec je razmišljal, kaj pri 

gusarjih ni zabavno: gusarji iščejo zaklade, se borijo z drugimi gusarji … Nekega 

večera je Mihec sanjal o gusarjih. Kapitan mu je dovolil, da je bil za en dan 

gusar, da bi videl, kako je to. Mihec je bil ves iz sebe. Komaj je čakal, da proba 

vse gusarske stvari. Iskali so zaklad in ga kradli. Borili so se z drugimi gusarji in 

jim razstrelili ladjo. Nato so celo čistili, kapitan ni delal nič. Gusarju Ninotu se to 

ni zdelo prav, zato se je uprl. Dali so ga na desko in žal je umrl. Mihcu je bilo žal 

za Ninota ker je bil dober gusar. V hipu je Mihec zbežal in se znašel v sobi ter si 

rekel: »Uau, kakšna dogodivščina, kakšne sanje.« Bilo ga je tako strah, da ni 

nikoli več hotel postati gusar. 

Četrta ladja (Naia) 



 

PIRATSKO MESTO 

Pred davnimi časi je živelo staro mesto po imenu Piratsko mesto. Zgradili so ga 

gusarji stari več tisočletij in še danes živijo tam. Zamislili so si ga takole: hrib, 

na vrhu hriba je grad, spodaj pa hiše in okrog morje, a med gradnjo se je zgodilo 

veliko sprememb. Na koncu so zgradili veliko trdnjavo, hiše in tudi hiše za 

topovske krogle, če jih kdo napade. Zgradili so celo kamnolom in ladjo. V tem 

mestu živi okrog 150 gusarjev, ki so zelo miroljubni. Meščani, ki so se želeli 

vseliti, so jih gusarji pregnali, saj so vedeli, da pod kamnolom tiči zaklad 

starejših gusarjev, ki so stari točno 2 000 100 let. Skrili so največji zaklad, ki si 

ga vsak meščan želi. A gusarji iz zaklada vzamejo stvari le v hudih časih. A če bi 

ta zaklad prišel v napačne roke, bi se zgodilo res nekaj hudega, saj so bili 

zakladi čarobni. Ko so gusarji to ugotovili, so postavili zastavo, ki pomeni, da je 

to območje samo za gusarje. Mesto je prelepo in še dane ohranjeno.   

(Tretja ladja)    

 

 



PIRATSKO MESTO 

Dolgo nazaj je bila velika nasedla ladja, a to ni bila le velika nasedla ladja, bila 

je piratska. Okoli nje je bilo Piratsko mestece polno barab in veliko čolnov, ki so 

bili njihovi domovi. Nekaj jih je bilo tudi na kopnem. To mesto so zelo negovali, 

bilo je neprecenljivo. Nakradli so veliko zlata in drugih dragocenosti, ki so bili 

shranjeni v veliki ladji, ki je služila kot grad. Zraven je bil otoček, na katerem je 

bil svetilnik in tri porušene hiše. Imeli so tudi zapor za vlomilce in ostale, ki niso 

živeli v mestu. Zraven je bil tudi nasedel Titanik. Pirati pa so tudi zelo težko 

prišli iz mesta, ker so ga obkrožali morski psi. Kakšnih 100 m izven mesta je bilo 

središče Atlantide, košček Atlantide pa je bil tudi v mestu in tam je bil najbolj 

skrit tempelj. Imajo le eno ladjo, s katero lahko pridejo izven mesta. Največ  

zakladov pa hranijo na dveh otokih. Zraven svetilnika pa je gromozansko sidro 

staro 10 000 let. Imajo shrambo topovskih krogel in topov za napad in skrivni 

prehod, kar je njihova največja posebnost, ker pelje iz gradu do reke pod 

nasedlo ladjo. 

(Četrta ladja) 

GUSARSKO MESTO 

Gusarsko mesto Ha-ha-ha ropamo so imeli grad, kjer živel mogočen kapitan brez 

nog, ostali gusarji ter gusarski kuhar, ki je tako dobro kuhal, da so vsi lizali 

krožnike. Manjše hišice z orodjem, topovi, noži in meči ter ščiti, in imeli so še 

manjši prostor za zabavo ter najpomembnejšo jamo, kjer so imeli ves skriti 

zaklad, kar so ga naropali. Ta jama je bila obkrožena s topovi ter jarkom za 

vodo. V tem mestu je bilo vedno vse lepo in zabavno. Imeli so tudi gusarski vrt, 

pristanišče za ladje, ječo in obrambni vulkan. A nekega jutra, ko se je kapitan 

prebudil, je zagledal ladjo, ki se je bližala otoku. Hitro je prebudil vse gusarje in 

sklical obrambo. Gusarji so prišli na otok in tam so jih čakali gusarji in en na 

enega so se streljali s topovi, borili z meči in za las so zmagali. Hitro so pobrali 

svoj naropan zaklad in ga vrgli v jamo. Po zmagi pa so imeli veliko gusarsko 

zabavo. Za zabavo so imeli domače vino, grozdje so nabrali iz gusarskega vrta in 

tudi ostali prigrizki so bili od tam.  

(Druga skupina)  

 

 



STARO SREDNJEVEŠKO MESTO 

V srednjeveškem mestu, ki so ga še gradili, so jih napadli, a so se ubranili. 

Gradili so velike piramide, hribe in obzidja. V obzidju je bil vhod v piramido in 

vhod v grad. Imela je tudi rudnik, kjer so pridobivali material za grajenje. Ta hrib 

je imel okoli sebe tudi nekaj hiš, čisto zraven obzidja je bilo trinadstropna hiša. 

Hrib je bil zelo debel in širok. Obzidje je bilo zelo veliko. 

(Prva skupina)   

 

 

 

KAJ MI JE BILO VŠEČ? ZAKAJ? 

 Všeč mi je bilo veliko dejavnosti. Pri potapljanju sem videla veliko ribo, 

pri kolesarjenju smo imeli poligon. Z banano sem se vozila zelo hitro. 

Dvakrat smo šli v Malinsko, enkrat s čolnom. (Nika) 

 Na Krku mi je bilo najbolj všeč potapljanje z jeklenko. Videli smo veliko 

rib, morskih ježkov in velike skale. Zelo sem se zabavala. (Naia) 

 Najbolj nama je bila všeč vožnja z banano, zato ker je šla hitro, a ne 

prehitro. Pri tem sva se zelo zabavali. (Taja G., Alja Š.) 

 Zelo všeč mi je bilo potapljanje, ker sem se že prej potapljala in me zdaj 

ni nič skrbelo in sem uživala. Pri tem mi je tudi bilo zelo všeč, ker lahko 

dihaš pod vodo. (Zoja) 

 Zelo všeč mi je bilo potapljanje. Na začetku smo poiskali ustrezno 

opremo, nato smo se šlo s potapljačem potapljat. V globini sem moral 

izenačiti pritisk. V roke sem dobil tudi ježka. (Marcel) 

 Potapljanje je bilo hudo. Videla sva veliko ježkov in jih tudi prijela. (Luka 

O., Jaka K.) 

 Najbolj mi je bilo všeč potapljanje. Všeč mi je bilo, ker sem videla veliko 

rib. Bile so različnih barv. (Eva) 

 Ko sem se potopil, sem videl velike ribe in ježke. (Bojan K.) 

 Na banani sva se imela zelo lepo, ker sva se prevrnila. (Matic R., Val F.) 



 Najboljša mi je bila banana, ker smo padli. (Lija) 

 Meni je bilo najbolj všeč potapljanje, ker sem videl veliko rib in čudne 

skale. (Danijel) 

 Najbolj mi je bilo všeč na kanuju, ker smo tekmovali in se zaletavali. 

(Anja) 

 Najboljše mi je bilo, ko sem naredil srebrnega delfinčka in ko smo se 

peljali z banano in se prevrnili. (Alex). 

 Vožnja z banano je bila super. Včasih se kar prevrne, kar je mega. Poleg 

tega je tudi hitra. (Matic Š.) 

 Meni je bilo zelo všeč potapljanje, ker sem izkusila nekaj novega. Videla 

sem veliko stvari, ki jih še nikoli nisem. (Leni) 

 Banana mi je bila všeč zaradi tega, ker je bila hitra, ker je bilo veliko 

valov in smo z njo skakali. (Kiara) 

 Zelo mi je bilo dobro, ko smo šli na banano in ko sem se prvič potapljal s 

kisikovo jeklenko. Na Krku je bilo super in upam, da bom še kdaj doživel 

take dni. (Nikola) 

 V šoli v naravi mi je bilo čudovito, najbolj mi je bila všeč banana, kanu, 

potapljanje, kopanje in kolesarski izpit. (Nika L.) 

 Najbolj mi je bila všeč banana, mesto Malinska in da smo prvič skupaj s 

šolo šli na morje. Všeč mi je bilo tudi, da sem se zelo veliko naučila. Krk je 

zelo lep otok in predlagam, da greste tja tudi vi. (Lara T.) 

 Na Krku mi je bilo najbolj všeč, ko smo se peljali z banano in tudi, ko smo 

hodili v Malinsko. To je najlepše mesto, ki sem ga videla. (Lori) 

 Najbolj mi je bilo všeč, ko sem videla svoje prijatelje in ko smo šli na 

banano. Zame je bilo to  prvič in bilo je zelo zabavno. A najbolj mi je bilo 

všeč, ker smo šolsko leto začeli na morju in si imeli s prijatelji veliko za 

povedat. (Stela T.) 

 Najbolj všeč mi je bilo, ko smo se potapljali z jeklenko, ker še nikoli 

nisem bil pod vodo toliko časa. (Tin) 

 Najbolje mi je bilo, ko smo se vozili z banano in je bilo polno adrenalina in 

veselja. Super je bilo tudi, ko smo se vozili s kanuji in smo se punce 

zabijale v fante in lahko bi naštela še več zanimivih dogodivščin. (Maša 

P.) 

 Na Krku mi je zelo všeč, ker sem se naučila nove tehnike plavanja. Vesela 

sem, ker sem opravila del kolesarskega izpita. (Lara M.) 

 Meni je bilo najbolj všeč vse. (Svit) 

 Najbolj všeč mi je bilo, da sem prvič s šolo šel na morje. (Ian Patrik) 

 Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se potapljali in se vozili s kanuji. (Nikolina) 

 Vesel sem, ker sem osvojil srebrnega delfinčka. (Franci) 

 Najboljše na Krku mi je bilo, ko sem se šla potapljat z jeklenko, ker je bilo 

pod vodo zelo zanimivo. V potapljanju sem uživala in tega prej še nisem 

počela. (Kaja K.) 

 Najbolj sta mi bili všeč vožnji s kanujem in banano. Pa tudi, da smo se 

naučili nove tehnike plavanja. (Izabela) 



 Najboljše mi je bilo, ko smo šli na banano in so nas vrgli dol. Zelo dobro 

mi je bilo tudi, ko smo šli v mesto in smo jedli sladoled. Upam, da bomo šli 

še velikokrat na Krk. (Lana Z.) 

 Bilo mi je lepo što sam ronio na 10m dubin. Video sam razne ribice. Išli 

smo sa kjacima u velike dubine. Bilo je zabavno. I da ne zaboravim, išli 

smo sa čamcem u Malinsku i to je bilo zabavno. (Filip) 

 Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se zvečer odpravili v Malinsko. Tam smo si 

kupili, kar smo želeli. Celo z banano sem se peljala. (Maša T.) 

 Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli s čolnom v mesto, ko mi je veter pihal v 

lase. (Liam) 

 Kako lepo se je potapljati z jeklenko, ko drsiš prek morskih globin in 

opazuješ podvodno življenje. (Lejla) 

 Ko sem bil na banani mi je bilo dobro, ker me je premetavalo in špricalo in 

tako sem se drl, da sem bil cel dan skoraj brez glasu. (Valentin) 

 Dobro mi je bilo, ko smo se vozili z banano in s čolnom v mesto. (Bor) 

 Ko sem šel na potapljanje sem videl veliko rumenih koral. Ko smo šli s 

Črtom in njegovo ladjo v Malinsko, sem kupil magnet in žogico. (Matija P.) 

 Najbolj mi je bilo všeč, ko sem se potapljala z jeklenko, peljala z banano 

in šla v Malinsko. (Ana B.) 

 Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se vozili s čolnom do Malinske in se 

sprehajali po mestu. (Amalija) 

 Najbolj mi je bilo všeč potapljanje, ker smo videli različne ribe in rumene 

korale. (Jernej R.) 

 Na Krku mi ni nič manjkalo, najbolj pa mi je bilo všeč potapljanje z 

jeklenko. (Ela M.) 

 Komaj sem čakala, da smo prišli na otok Krk, kjer se zelo zabavam, še 

posebej zato, ker smo skupaj. (Lana P.) 

 Najbolj mi je bila všeč banana, še posebej zato, ker sem šel prvič. Všeč mi 

je bilo tudi potapljanje in kanu. (Jure) 

 Najbolj mi je bilo všeč potapljanje z jeklenko. (Miha) 

 Najbolj mi je bilo všeč potapljanje, ker sem videl veliko rib. (Adin) 

 Najbolj mi je bilo všeč potapljanje z jeklenko. (Lana) 

 Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se peljali z banano, ker so nas prevrnili. 

Samo našo skupino. (Max) 

 Na Krku mi je bilo najbolj všeč, ko smo šli na banano, ki nas je skoraj 

prevrnila. Po morju smo se peljali tudi s kanujem. Vesela sem bila, ko me 

je učiteljica naučila skočiti na glavo. (Nena) 

 Najboljše mi je bilo, ko smo se vozili z banano in ko smo šli v Malinsko, 

enkrat peš in enkrat s čolnom. A najbolj sem se zabavala, ko smo se 

potapljali. (Alina) 

 Najbolj mi je bilo všeč, ko smo z gumenjakom odšli v Malinsko. Tam sem 

kupila magnet za babi in sladoled. (Jana K.) 

 Najbolj mi je bilo všeč potapljanje z jeklenko, ker sem bila z inštruktorjem 

čisto na dnu in sem videla veliko rib. (Petja) 



 Najbolj všeč sta mi bili banana in potapljanj. Vožnje z banano sem se 

malo bal, potapljanje pa mi bo ostalo v spominu, ker sem videl veliko 

različnih rib in veliko morskih ježkov. (Lenart) 

 Všeč mi je bilo, da smo se potapljali z jeklenko, se vozili z banano, odšli z 

gliserjem v Malinsko in delali kolesarski izpit. (Hana R.) 

 Najbolj mi je bilo všeč, ko smo bili na banani in ko smo se prevrnili. Enako 

mi je bilo všeč potapljanje z jeklenko. (Jaka Ž.) 

 Najbolj mi je bil všeč kolesarski izpit, ker smo spodbujali drug drugega in 

si pomagali. Všeč mi je bil tudi izlet v Malinsko, ker smo se zabavali. 

(Tara) 

 Všeč mi je bilo, da smo se peljali z banano, z gliserjem, s kanuji, večerne 

igre, potapljanje z jeklenko in da sva z Nino v isti sobi. (Ema) 

 Všeč mi je bilo, ko nas je Črt prevrnil na banani in potapljanje, ker imaš 

tako priložnost malokrat v življenju. (Maks L.) 

 Navdušena sem bila, ker smo se peljali z banano, ker smo se potapljali in 

šli nakupovat v Malinsko. (Klara) 

 Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se peljali z banano, šli v Malinsko in se 

potapljali. Tudi zajtrki, kosila in večerje so mi bili zelo všeč. Všeč mi je 

bilo tudi, ko sem opravila srebrnega delfinčka. (Nina A.) 

 Najbolje mi je bilo na banani zato, ker imam rada adrenalin in seveda tudi 

potapljanje. (Eliza) 

 Meni je bilo najbolj všeč, ko smo šli na banano in ker nisem padla v morje. 

Všeč mi je hrana in to, da smo šli v Malinsko in si kupili veliko stvari. 

(Rubi) 

 Najboljši dan na Krku mi je bil, ko smo se vozili z banano, ker je šlo hitro 

in nas je špricalo. (Liam Č.) 

 Najboljše mi je bilo potapljanje, zaradi jeklenke. (Naj) 

 Meni je bilo najboljše, ko sem bil na banani, ker smo se prevrnili. (Lin) 

 Najboljše je bilo, ko smo se potapljali in sem videla zelo veliko rib in alg. 

(Nia) 

 Najbolj mi je bila všeč banana, ker nas je Črt prevrnil. (Jaka F.) 

 Meni je bilo najboljše, ko smo se potapljali, ker je bilo prvič in je bilo zelo 

lepo. (Stella Ana) 

 

 

 


