
NACIONALNA IZMENJAVA KLASIČNIH GIMNAZIJ 2010 

Gimnazija Novo mesto gosti Gimnazijo Škofja Loka 

 
V petek, 12.11. smo se dijaki 1.b odpravili na izmenjavo v Novo mesto. Na ta dan za nas 

pouka ni bilo, saj smo se že zjutraj ob 7. uri zbrali pred šolo ter se z avtobusom odpeljali na 

Dolenjsko. 

Ko smo prispeli v Novo mesto, kjer nas je pričakala ga. Neža Vilhelm, profesorica latinščine 

na Gimnaziji Novo mesto. Pospremila nas je do gimnazije, kjer smo se prvič srečali z našimi 

gostitelji. V knjižnici nas je pozdravila ravnateljica Gimnazije, ga. Natalija Petakovič. Naša 

razredničarka ji je poklonila spomin na Gimnazijo Škofja Loka, nato pa so nas novomeški 

dijaki popeljali na ogled šole. Po ogledu smo bili nekaj časa prosti, zato smo z novimi 

prijatelji odšli v bližnji na kratek klepet. Napočil je čas, ko smo se morali vrniti pred 

gimnazijo, kjer smo se dijaki sami porazdelili h gostiteljem. Nato smo se razdelili v skupine 

ter dobili list z nalogami, katere smo s pomočjo novomeških dijakov rešili in si pri tem 

ogledali nekaj znamenitosti Novega mesta. 

Po opravljenih nalogah smo odšli s profesorji na kosilo. Siti smo z dijaki odšli v novomeško 

športno dvorano, kjer smo si ogledali utrinek rokometne tekme. Bil je čas, da se zberemo pred 

cerkvijo, nato pa so nas profesorji popeljali do Dolenjskega muzeja. Tam smo si pod 

naslovom Arheološka podoba Dolenjske ogledali razstavo s številnimi najdbami, katere 

prikazujejo čas od kamene dobe do zgodnjega srednjega veka in tudi dokazujejo, da je bil 

prostor Novega mesta in ožje Dolenjske nepretrgoma naseljen. Tu so večinoma razstavljeni 

nakit, orožje in orodje, predmeti, katere so pokojnikom po smrti polagali v grobnice. Po 

ogledu muzeja smo bili do naslednjega dneva prosti, zato smo z novimi prijatelji odšli v 

mesto, kjer smo se do večera zabavali in odšli v kino. Zvečer smo vsi odšli k svojim 

gostiteljem, kjer smo z njimi povečerjali, ter se nato odpravili spat.  

Naslednji dan smo se zjutraj ob 8.30 zbrali pred Tuš Planetom, ter se skupaj z novomeškimi 

dijaki odpeljali proti Ljubljani. 

Ko smo prispeli v Ljubljano, smo imeli tam še nekaj prostega časa za kavo, nato pa smo odšli 

na ogled antične Emone. Ogledali smo si ostanke ene od emonskih hiš na jugovzhodnem 

vogalu Emone. To je bila večstanovanjska stavba, kjer je razporeditev prostorov še vedno 

vidna. Ogledali smo si tudi rimske terme, peči za ogrevanju prostora – hipokavst, takratna 

javna stranišča – latrina, ter takratnih 'kanalizacij'. Videli smo tudi talne mozaike.  

Po ogledu razstave na prostem smo odšli v Mestni muzej Ljubljana, kjer smo si ogledali 

razstavo, ki priča o rojstvu, življenju in propadu mesta Emone. Izvedeli smo, kako so se 

Emonci rojevali, poročali, kje so kupovali stvari, v kaj so verovali, ter v kakšnih domovih so 

živeli. Seznanili smo se z njihovo kulturo ter načinom življenja. Razstava je bila zelo dobra, 

saj smo se lahko popolnoma vživeli v takratno rimsko življenje. Naučili in izvedeli smo 

veliko novih ter zanimivih stvari. 

Po ogledu muzeja smo se odpravili do avtobusov, kjer smo se z Novomeščani poslovili ter se 

vsi po svoje odpravili domov – oni nazaj v Novo mesto, mi pa proti Škofji Loki.  

Izmenjava je bila zelo zanimiva, zato komaj čakamo april, ko bomo mi gostili njih.    



 
Dijaki so se  razporedili h gostiteljem. 

 

 
Delo po skupinah. Spoznavanje Novega mesta. 

 



 
Mozaik na tleh v emonski hiši. 

 

 
Krstilnica v zgodnje krščanskem središču. 

 

 

Anamarija Mlakar in Manca Prosen, 1.b 


