
Hišica na jasi (opis zgradbe) 

Dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem. Na vrsti je oddaja Pošta na radiu 

Regljač. Danes prisluhnite opisu, ki nam ga je poslal Jan, učenec 3. c razreda.  

Na jasi sredi gozda stoji pritlična lesena hišica pravokotne oblike. Zgrajena je iz lesenih 

brun. V njej preživlja svoj prosti čas tetina družina. Na pročelju zgradbe so lesena vrata. 

Na sredini imajo manjšo zastekljeno pravokotno odprtino, zavarovano z železno 

mrežo. Nad vrati je pritrjena rogovilasta veja, na njej pa je šopek suhega cvetja. Na 

obeh straneh vrat je okno z zelenimi polkni. Pod okni so pritrjena zelena korita za rože. 

V njih so posajeni rdeči nageljni. Steni na desni in levi strani hiše imata po dve okni z 

zelenimi polkni. Na zadnji steni, nasproti vhoda, pa so samo vrata za izhod v gozd. 

Streha je prekrita z lesenimi deščicami – skodlami. Na spodnjem robu strehe sta 

lesena žlebova, v katerih se zbira deževnica. Ta po ceveh odteka v lesena soda, ki 

stojita ob levem in desnem vogalu pročelja. Na vrhu slemena je siv dimnik. Okoli hišice 

je lesen plot.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Poročilo o kulturnem dnevu 

Šolski radio Regljač. Na vrsti so poročila. Eva iz 3. razreda je napisala poročilo o 

kulturnem dnevu.  

V petek smo imeli na šoli kulturni dan. Učenci tretjih razredov smo obiskali Tržič, kraj, 

ki je znan predvsem po čevljarstvu. Ob 8. uri smo se učenci in učitelji zbrali pred šolo, 

kjer nas je že čakal avtobus. Odpeljali smo se ob osmih in petnajst minut. Vozili smo 

se približno dvajset minut. Izstopili smo na tržiški avtobusni postaji. Najprej smo se peš 

odpravili po starem delu mesta, kjer smo videli obnovljene hiše obrtnikov, ki so tu živeli 

in delali nekoč. Na griču nad mestom smo videli večjo zgradbo, ki ji domačini pravijo 

grad. Na koncu starega dela mesta je tržiški muzej. Pred njim nas je čakal gospod 

Šter, tamkajšnji kustos. Pod njegovim vodstvom smo si ogledali obrtniške zbirke 

usnjarstva, kolarstva, oglarstva, tekstila in čevljarstva. V čevljarski zbirki je tudi 

čevljarska delavnica s konca 19. stoletja. Ob 10. uri in 30 minut smo iz muzeja odšli 

proti Kurnikovi hiši. Tu se je rodil ljudski pesnik Vojteh Kurnik. V hiši je ohranjena črna 

kuhinja s starimi posodami in drugo opremo. V neposredni bližini je Tekčeva galerija. 

V njej smo si ogledali razstavo jaslic. Utrujeni, vendar zadovoljni, saj smo si ogledali 

veliko zanimivih stvari, smo se ob 12. uri in 30 minut spet zbrali na tržiški avtobusni 

postaji, od koder smo se z avtobusi odpeljali v domači kraj.  

 

 


