
Spomladanska nacionalna izmenjava z 

Gimnazijo Novo mesto 

 

Oktobra 2011 se je 1. b oddelek odpravil najprej v Ljubljano, kjer se je srečal z dijaki 

Gimnazije Novo mesto. Nato se je začelo druženje in povezovanje. V dveh dneh so se spletle 

prijateljske vezi, ki so se obdržale vse do maja 2012, ko so novomeščani prišli v Škofjo Loko 

in so z nami preživeli dva dneva. 

Takoj po prvomajskih počitnicah smo 3. maja 2012  ob 10.00 začeli nacionalno izmenjavo in 

se v dveh skupinah odpravili v Zgodovinski arhiv Škofje Loke in v Kapucinsko knjižnico. 

Glede na to, da je vsak dobil enakovredni delež splošnega izobraževanja, Erida ni imela 

veliko dela. V zgodovinskem arhivu so imeli dijaki poleg ogleda zelo zabavnega filma o 

zgodovinskem arhivu in arhiviranju, možnost videti originalne pergamentne listine, 

fotografije Ivana Tavčarja in njegove družine. V kapucinski knjižnici so spoznali zgodovino 

in delovanje le-te. Kasneje so imeli celo možnost brati in prevajati latinska besedila iz 17. 

stoletja in moram priznati, da so se dobro znašli. 

Po kosilu jih je na zgodovinski ogled Škofje Loke peljala profesorica zgodovine na Gimnaziji 

Škofja Loka, ga. Sonja Gartner.  

V četrtkovem popoldnevu sta jih čakali dve delavnici s profesorjema latinskega jezika -

epigrafska delavnica pod vodstvom prof. Helene Morisset in delavnica, kjer so spoznavali 

uporabnost mitologije v vsakdanu pod vodstvom prof. Blaža Ploja.  

Četrtek je bil poln dejavnosti, zato bi marsikdo govoril o Tantalovih mukah, a so novomeški 

in škofjeloški dijaki prav vse zelo dobro prenesli in celo pripravili zelo prijetno predstvitev 

dneva za starše. Nato so odšli po domovih in se zvečer skupaj zabavali. 

V petek jih je čakalo še kar nekaj opravil. Pod taktirko prof. Nevenke Bertoncelj so tekli po 

diagonali, skakali so v daljino, metali so kroglo in imeli namesto borilnih veščin kratko 

predstavitev olimpijskih iger – izkušnja je bila teoretična in izkustvena. Da ne bi bilo vse 

skupaj Sizifovo delo, sta bila zmagovalca olimpijskih iger okronana z vencem lovorjevih 

listov – listov Dafninega drevesa. Antika je prepojila nacionalno izmenjavo in to so dijaki 

dokazali tudi na kvizu o antiki. 

Za šolsko leto 2011/2012 je projekt nacionalne izmenjave z Gimnazijo Novo mesto zaključen. 

Nič zato, kmalu bo tu nova izmenjva z novimi dijaki in novimi dogodivščinami. 


