
 
                                   

 

V četrtek 6.10.2011 smo se zbrali pred gimnazijo Škofja Loka. Z avtobusom smo se odpeljali v 

Ljubljano, kjer smo pričakali dijake klasične gimnazije Novo mesto.  

 Njihova profesorica latinščine nam je razkazala staro mestno jedro. Začeli smo na 

Prešernovem trgu ter se sprehodili čez Tromostovje, ki ga je zasnoval znameniti arhitekt Jože 

Plečnik in povezuje Prešernov trg in staro mestno jedro. To je stisnjeno med reko Ljubljanico 

in grajskim gričem, na katerem stoji Ljubljanski grad. Pot smo nadaljevali mimo cerkve sv. 

Nikolaja do Starega trga, kjer smo si ogledali znamenita pročelja hiš. Nato smo odšli do 

Mestnega trga, kjer smo videli Robov vodnjak treh kranjskih rek: Krke, Save in Ljubljanice ter 

Mestno hišo oz. Rotovž. Pot nas je vodila čez Šuštarski (čevljarski) most do Kongresnega trga. 

 Med 45 minutnim odmorom smo imeli čas za spoznavanje dijakov iz Novega mesta in 

sklepanje novih prijateljstev. Po odmoru smo se zbrali pred Mestnim muzejem. Z 

Novomeščani smo se razdelili v dve skupini. Medtem ko je prva gledala del epizode Rim, je 

druga odšla po sledeh antične Emone, kjer smo v kleti mestnega muzeja videli del ohranjene  

rimske ceste izpred 2 tisoč let. Ogledali smo si tudi kanalizacijski jarek in maketo Ljubljane. 

Skupaj z vodičko smo se sprehodili po nekdanji Emoni. Popeljala nas je do temeljev oz. zidov 

Emonske hiše, kjer smo videli hipokavst (pri starih Rimljanih naprava za ogrevanje prostorov 

s toplim zrakom). Ogledali smo si glavni trg – forum, zgodnjekrščansko središče s krstilnico in 

mozasikom, emonsko hišo in emonsko obzidje, ki ga je rekonstruiral Plečnik. Višina 

originalnega zidu je označena z belimi kamenčki. Med ogledom pa nam je vodička razložila 

kdo so bili Emonci, kako so živeli, kaj so počeli, kje so se srečevali, kje so nakupovali;  

 Po končanem ogledu smo se odpravili na avtobus in se odpeljali proti Novemu mestu. 

Ko smo prispeli smo odšli vsak k svojemu gostitelju in prost večer preživeli v družbi njihovih 

družin.  

 Naslednji dan smo imeli štiri ure pouka in zato smo se navsezgodaj zjutraj zbrali pred 

gimnazijo Novo mesto. Imeli smo dve uri latinščine in dve uri zgodovine z njihovimi 

profesorji. Pri pouku smo izvedeli še nekaj več o rimskih mestih ter o življenju v tistem času 

in nekaj o rimskih religijah in krščanstvu.         

Po malici naj bi si ogledali Novo mesto, toda zaradi slabega vremena to ni bilo mogoče. Zato 

nam je vodička nekaj o znamenitostih Novega mesta povedala kar v jedilnici. Skupaj smo 

odšli na kosilo, kjer smo imeli še nekaj časa za druženje.   

 Kmalu je prišel čas za sloves. Prijazno smo se zahvalili gostiteljem. Zopet se bomo 

videli aprila, ko Novomeščani pridejo v Škofjo Loko. Škofjeločani smo počakali na avtobus in 

medtem imeli še razredno uro. Nato smo se odpravili domov. Prišli smo v petek popoldne 

okoli petih. 

                                                                          

                                                                                                 

                                                                                             Tina Križaj in Melanija Križaj, 1.b                    
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