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Urtarrilaren 28an LLaa SSaall lleekkoo 2. eta
3. mailako ikasleek Amañako zine are-

toan ‘Muxina’ filma ikusi zuten. Diotenez,
denen gustukoa izan zen. Bestalde, orain
dela aste batzuk Pakearen Astea ospatu
zuten La Sallekoek euren ikastetxean.
Astean zehar ikasleek mailakako ekintza
ugari burutu zituzten. Eguen arratsaldean,
astea biribiltzeko, denek elkarrekin ekitaldi
berezi bat ospatu zuten.

Oraingoa ekintzaz betetako garaia
izan dugu AA rrrraatteekkoo AAnnddrraa MMaarr ii

eskolan. Aratosteak ospatu ditugu, eskola
zine bihurtu genuen eta gu pelikuletako
pertsonaia izan ginen. Santa Ageda ere
gogoan izan genuen eta eskolako guztiak
Santa eskean ibili ginen auzoan zehar.
Amañako zinean ere izan ginen Aratoste
aurretik, San Andres eskolan antzerki ema-
naldia ikusi genuen eta pianojolea eskolan
izan dugu. Orain lasaitasun piska bat,
aurrera gogoz jarraitzeko eta beste lan
batzuk prestatzeko.

Urtarrilaren 31an, “Eguen Zuri”
ospatu genuen. UU rr kk ii zzuu eskola zirku

erraldoi batean bihurtu zen. Txundituta
utzi genituen ikusle guztiak. 
Otsailaren 7an, Urkizuko 1., 2., 3. eta
4. mailakoek, Xabier Lizaso pianojolea-
ren bisita jaso zuten. Zelako une politak
pasa zituzten haren musika entzun eta
jolasak egiten!
Otsailaren 11an, Urkizuko 6. mailakoak
Elgoibarko kiroldegira joan ziren eskala-
tzera. Ai! ... hobe egunero matematika
ordez eskalada balego..
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EEiibbaarrkkoo UUddaallaakk 
ddii rruuzz llaagguunndduuttaakkoo aallddiizzkkaarr iiaa

AAllddaattzzee ikastetxekoek duten helbu-
ruekin jarraituz, ‘ikasle-ikaskide-hiritar

konprometitu eta erantzule izateko hezi’,
eta garizuma garaia hausnarketa garaia
dela kontuan izanda, Lehen Hezkuntza,
DBH eta Batxilergoko ikasleekin saioak
antolatu dituzte. Horrela, Lehen
Hezkuntzako (2. eta 3. ziklokoek) eta
DBHkoek (1. ziklokoek) gela barruko jar-
duerak burutuko dituzte. Bestetik, DBH (2.
ziklokoak) eta Batxilergokoak jolasordue-
tan bildu eta hainbat abesti-laburmetrai
landuko dituzte.

EEBBPPNN programaren barruan, joan
den hiruhilabetean ‘Maria’ eta

‘Kainete’ jolasak landu ostean, hiruhilabe-
te honetan ‘Txakur bat erosi dut’ eta
‘Karabin karaban begiratzera noa’ jolasek
hartuko dute txanda. Jolas hauek Haur
Hezkuntzako 3. mailako, eta lehen
Hezkuntzako 1. eta 2. mailako umeek lan-
duko dituzte. Hala ere, ikastetxeez gain,
gurasoek ere jasoko dituzte jolasen azal-
penak, horrela, euren seme-alabekin jolas-
tu ahal izateko. Ekimen honen helburua
umeek lagunekin eta gurasoekin euskaraz
aritzeko ohitura bultzatzea da.

Otsailaren 9an ZZaappaa tt uu ee tt aa kkoo
TTaaii lleerrrree kk  ateak ireki zituzten berriz

ere. Haur Hezkuntzako 3. mailakoek eta
Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailakoek
antzerki tailerrean (16.30etatik
18.00etara) parte hartzeko aukera dute,
eta 11 bikotek eman dute izena bertan.
Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailakoak,
berriz, dantza tailerrean (16.30etatik
18.00etara) ibiliko dira eta 20 lagunek
eman dute izena. 6. eta 5. mailakoek, bes-
talde, zientzia esperimentuak (3 talde
16.00etatik 17.30etara eta beste hirurek
17.30etatik 19.00etara) egiteko aukera
izango dute eta tailer honen arrakasta izu-
garria izan da, 105 lagunek eman baitute
izena. Tailer honetan 6 talde egin dira.
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arratsaldetako jolasak be ondo
pasatzeko aukera izaten dira,
ezta? margotu ume hau...
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denborapasak
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denborapasak
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denborapasak
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akatsak zuzentzen
akatsa

k zuzentzen

ZZEENNBBAATT BBIIDDEERR EESSAANN OOTTEE DDUUTTEE
MMAAIISSUU EETTAA AANNDDEERREEÑÑOOEEKK
AAKKAATTSSAAKK EERRRREEPPIIKKAATTZZEENN
DDIIRREELLAA!! OORRAAIINNGGOOAANN ZZEENNBBAATT
DDAAKKIIZZUUEENN EERRAAKKUUSSTTEEKKOO AAUUKKEERRAA
IIZZAANNGGOO DDUUZZUUEE EETTAA,,  GGAAIINNEERRAA,,
SSAARRII BBAATT JJAASSOO DDEEZZAAKKEEZZUUEE..
EESSAALLDDII HHAAUUEETTAAKKOO BBII TTXXAARRTTOO
DDAAUUDDEE..  PPAARRTTEE HHAARRTTUU
LLEEHHIIAAKKEETTAANN EETTAA,,  AASSMMAATTUUZZ
GGEERROO,,  SSAARRIIAA IIRRAABBAAZZII
DDEEZZAAKKEEZZUUEE!! MMIIRREENN LLOOIITTII

() Nik badakit sua nola egiten den.
() Espetxetik irten berri da.
() Ez dakit joango naizen. Zu basoaz?
() Kirolari aparta da Miren.
() Uda iristearekin zain nago.
() Hanka puskatu zaio Anderri.
() Gaixorik nagoela uste dut.
() Dantza ugari egin nuen Aratosteetako jaialdian.

Izena:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefono zenbakia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Jaimito eskolan zegoen
eta andereñoak esan zuen:
-Biharko esan behar didazue
kolore bat eta kolore hori daukan
gauza bat.
Jaimito etxera joan zen eta esan
zion bere aitari:
-Aita, esan kolore bat eta kolore
hori duen gauza bat.
-Urdina, urdina zerua -esan zion
bere aitak Jaimitori.
Hurrengo egunean, Jaimito eskola-
ra joan zen poz-pozik eta andere-
ñoak bati esan zion gauza eta
kolorea esateko eta esan zuen:
-Berdea, berdea hostoa.
Esan zuen beste batek:
-Horia, horia limoia.
Andereñoak esan zion mutiko
beltz bati esateko, eta esan zuen:
-Urdina, urdina zerua.
Andereñoak Jaimitori esan zion
esateko eta esan zuen:
-Beltza, beltza kaka.

GGooiizzaannee AArrrr iioollaa

Ume batek besteari:
-Aizu, ba al dakizu zer den
hipoteka?
-Ez dakit, galdetu Peiori.
-Peio ba al dakizu zer den
hipoteka?
-Ez dakit, galdetu nire
lehengusuari 4 urte ditu.
-Ba al dakizu zer den hipoteka?  
-Bai hipopotamoentzako diskoteka.

GGooiizzaannee CCaarrrree tt ee rroo

Ume bat eskolatik atera zen eta
aitari ezan zion:
-Bi albiste dauzkat, bat ona eta
bestea txarra.
-Ea, esan ona.
-Guztia probatu dudala.
-Eta zein da txarra.
-Zure aitonak kaka egin duela
praketan.

AAnnee HHeerrrree rroo

Kotxeak  esaten dio errepide bati :
- Ja, ja, nik zapaltzen zaitut.
- Baina nik ipurdia ikusten dizut!

AAssmmaaee OOuurrddii
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txisteak
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txisteak
Jaimito hegazkin batean zegoen.
Kakalarria zeukan eta, komuna
itxita zegoenez, leihotik egin zuen
eta moja bati eman zion bere
kakak.
Mojak esan zuen:
- Krabelin bat da?
- Ez, nire kaka da! - erantzun zion
Jaimitok.

LLeeii rree GGaarraattee

Behin Jaimitoren andereñoak esan
zuen:
-Jaimito, biharko biderketa taula

ikasita ekarri behar duzu!
Geroago Jaimitok lagun batekin
egin zuen topo eta lagunak
biderketa taula kamisetaren
etiketan idazteko esan zion.
Hurrengo egunean andereñoak
galdetu zionean Jaimitori:
-Biderketa taulak ikasi dituzu?
-Bai -esan zuen Jaimitok.
-1x1=1, 2x2=4, 3x3=9. . .

100x100=kotoia. 
MMaarriiaa CCaallvvoo

PACO: -Ikusi, Jon hau bertso meta
da, bertso asko agertzen dira.
JON:- Baina bertso meta ez
da bertsoen limitea?

IIkkeerr  ddeell  PPiinnoo

Moja konbentu batean...
-Gure artean gizon bat dago eta,
nor den jakiteko, gonak altxatu
eta bakoitzak bere izena esan
beharko du.
-Sor Matilde!
-Sor Maria! -besteak 
-Sor Luzia! - hurrengoak
Baina, azkenaren txanda iristean,
honek, besteak bezala, gona
altxatu eta esan du:
-Sor... presaaaaa!  

AAii ttoorr VViivv iiaann
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txisteak
Jaimito aitonarekin zegoen
eta esan zuen: 
-Aitona, aitona, begira euro bat.
-Lurreko gauzak ez dira hartzen.
Orduan aitona banana batekin
erori zen eta aitonak esan zuen: 
-Jaimito, lagundu.
-Ez, esan didazu lurreko gauzak
ez direla hartzen. 

YYaann ii rree MMaaqquuiieeiirraa

Munduko zein nazio da, lehenda-
bizi barre egiten duena eta gero
eztanda? JA-PON.

II kk ee rr

Emakume bat jatetxe batera sartu
da bazkaltzeko asmotan:
-Zer duzue bazkaltzeko?
-Beno, hemen menu bi ditugu: bata
5 eurokoa eta bestea 7 eurokoa
–erantzuten dio zerbitzariak.
-Eta zein da ezberdintasuna?
–galdetzen du emakumeak.
-Jolin! Euro bikoa!

AAllaaii ttzz

Bazen neska bat hain argala,
oliba hezur bat irentsi zuela egun
batean eta besteek haurdun
zegoela pentsatu zuten.

Egun batean Jaimito parkean
zebilen bizikleta batekin:
-Ama, begira, esku gabe!
-Ama, begiratu, hanka gabe!
-Ama, begira, esku eta hanka
gabe!
-Ama, ama, begira, hortzik gabe!
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ipuina

azen behin,
Ipotxlandia izeneko
irla oso txiki bat.
Zuhaitz berdeak
eta paisaia berdea

zituen. Bertan, ipotxak
eta dragoi bat bizi ziren.
Ñimiñoen erregeak
Anasagandalf zuen izena.
Ile eta bibote beltz eta
leunak zituen. Oso jatorra
eta alaia zen. Bere alabak,
Ermenejilda printzesak, ile
hori oso leuna zeukan. Alaia,
bihotz onekoa eta oso jatorra
zen. Dragoiak Ermenejildo
zuen izena. Maltzurra,
eskertxarrekoa eta berdea
zen. Munstroa kobazulo
batean bizi zen. Hilean behin,
Ermenejildo herrira joan,
eta aurkitzen zuen guztia
suntsitu eta aurkitutako
ipotx guztiak jaten zituen.

Egun batean, Anasagandalf
erregeak dragoia hil nahi
zuen. Ermenejildo munstroa
ez zegoen batere ados eta
herria egunero suntsitzera
joaten hasi zen. Erregea
pentsakor gelditu zen eta
azkenean dragoia konturatu
gabe hiltzea bururatu
zitzaion, baina ez zekien nola
egin. Gau hartan, dragoia
bere kobazulotik irten
eta gaztelura abiatu zen.
Ermenejilda bahitzera.
Printzesa bahitzean,
gaztelutik ziztu bizian
irten eta erregearen
alaba bere
kobazulora
eraman
zuen.

Dragoi maltzurra
BB
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ipuina
Kobazulora iritsi bezain
laster, Ermenejildok zera
esan zion printzesari:

-Aizu printzesa. Nik ez dut
hau egiterik nahi, baina ez
badut egiten nire aitak hilko
nau.

Ermenejilda harrituta
geratu zen hau entzutean.
Orduan, Ermenejildok
arraultzak jarri eta lur
azpian gorde zituen inork ez
aurkitzeko moduan, lurrak
arraultza guztiak
inkubatzeko.

Azkenean, munstroak
itxaroten zegoen unea heldu

zen. Printze bat etorri zen
printzesa askatzera.

Altua, ilehoria eta oso
indartsua. Baina

gauzak ez ziren
joan dragoiak

pentsatu
bezala.

Printzesak dragoiaren lepoan
ezpata sartu zuen. ZAS!

Handik hilabete batera
Ermenejildoren kumeak jaio
ziren eta gaztelura abiatu
ziren. Bertan, printzesa
aurkitu eta jan egin zuten
mendekuz. Zoritxarrez,
hurrengo egunean,
Ermenejilda printzearekin
ezkondu behar zen.

TTAAHHAA BBEENNSSAARRGGHHIINN
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txikihoroskopoa

Eguzkia, beroa eta zeru urdina
izan dugu azken egunotan, baina
ez pentsa uda gertu dagoenik,
elurrak heldu baitaiteke laister!
Prestatu zaitez hotza pasatzeko
eta erosi eskularru berriak, horiek
apurtuta dituzu-eta!

Kirolari eskasa bazara ere, lasai,
mundua ez da kiroletan amaitzen!
Hala ere, ez duzuna egin behar da
kirola egiteari utzi, osasunerako
ezinhobea baita eta etorkizunean
zure gorputzak eskertuko du.

Zergatik zara hain bihurria,
Geminis maitea? Ez dago egunik
trastakeriarik egin gabe pasatzen
duzunik. Egunen batean zuk
jasango dituzu besteen
trastakeriak eta orduan ez duzu
hainbeste barrerik egingo.

Badakizu nora joango zaren Aste
Santuan? Ez badakizu ere, lasai,
oso ondo pasako baituzu. Herrian
geratzen bazara, gertakizun
harrigarri baten lekukoa izango
zara. Beraz, ondo pasa!

Ordenagailua ederki maneiatzen
duzu, baina ez duzu pentsatzen
denbora gehiegi ematen duzula
bere aurrean? Begiak gorri-gorri
ipini arte egoten zara jolasten eta
hori nahiko zaindu beharko
zenuke!

Makal sentituko zara hurrengo
egunotan, baina hilabetea aurrera
joan heinean indarra hartu eta
sasoi ederrean amaituko duzu.
Amamarenean gehiago jan
beharko zenuke. Zein gozoak diren
bere babarrunak, ezta?
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txikihoroskopoa

Ikastolan denbora guztian
berbetan eta jolasten ematen
baduzu, ez kexatu andereñoak
bronka botatzen badizu! Ondo
pasatzea ezinbestekoa da, baina
ikastolara ikastera ere joan behar
da, ez soilik jolastera.

Astroak zure alde daude hilabete
honetan. Edozer gauza egiten
duzula, dena bikain aterako zaizu.
Baina ez eskatu gauza gehiegirik
ere; bestela, astroek zure albotik
alde egin eta zorte txarra izango
duzu.

Ezin duzu hainbeste gauza eskatu!
Etxean eta etxetik kanpo dituzun
gauza guztiak ondo baloratu
beharko zenituzke, horiek lortzea
ez baita batere erreza. Beraz,
apalagoa izan eta besteekiko
esker gehiago erakutsi.

Aste Santua heldu baino lehenago
ezbehar bat jasango duzu eta,
ondorioz, ezingo dituzu jai-egunak
nahi bezala aprobetxatu ahal
izango. Hala ere, denbora txarrari
aurpegi ona ipini, esaten den
bezala.

Kupidok ederki egin zuen bere
lana San Balentin egunean eta
orain bihotzak besterik ez dituzu
buruan bueltaka. Maiteminduta
egotea zoragarria da eta sentituko
duzun poza ikaragarria izango da.
Zorionak!

Hollywoodeko izarra izan nahi
duzula? Talenturik ez zaizu falta,
baina alfonbra gorrian pentsatzen
hasi baino lehen, artista nola izan
ikasi beharko zenuke. Dena
behetik hasi beharra dago!
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WWW.toklon.COM 
Ikuskizun berri baten aurrean gaude:
IPUIN-MUSIKALAK! Ipuinak ez dira
haurrentzako bakarrik eta, horrela,
adin desberdinetara egokitzen diren
saioak daude. Denak gustura aritzen
dira ikuskizun polit eta dibertigarri
hauetan. Ikuskizun hauetan ikusleei
parte hartzea eskaintzen die kontala-
riak. Ipuina eta musika tartekatzen dira, soinu giroa sortuz. Horretarako
ahotsa, gorputza eta perkusiozko musika-tresna bitxi eta ikusgarriak
erabiltzen dira. Musika-tresnak birziklatutako materialekin eginik
daude. Ondo pasatzeko, musika apur bat egiteko eta, nola ez, euska-
ra lantzeko aukera paregabea. Saioa bukatu ondoren ikusleek musika-
tresnak aztertzeko eta galderak egiteko aukera dute. Era honetako
musika-tresnak egiten ikasteko tailerren bat sortuko al da?

www.proarabatic.org/testu%5ftelematikoak
Proposamen ederra ekartzen digute
Arabako hainbat ikastetxetako ikasle-
ek webgune honetan: testu telematiko-
ak. Haur Hezkuntzatik hasita Lehen
Hezkuntzako 6. mailara arte, ipuinen
inguruan hainbat ekintza ezberdin
antolatu dituzte eta, orain, denon esku-
ra daude. Nortzuk diren ikusi ahal
izango duzu, gela bakoitzaren argazkiarekin; eta zeintzuk diren jakin-
da, eurekin kontaktuan jarri zaitezke helbide elektronikoaren bitartez.
Bestalde, maila bakoitzean egin dituzten lanen prozesu eta helburua
zein izan den ikusi dezakezu. Interesa izanez gero, zuen laguntzarako
izan daitezke pausu hauek. Prozesu guzti horren emaitzak diren lanak
ere aurki daitezke. Baina gauza ez da hor bukatzen, webguneak gan-
bara bat baitauka. Bertan, argazki ezberdinak, bideoak, webguneak
egiteko laguntza, txat-a, euren irteeretako berriak, loturak...
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Koloreak, zarata, dantzak. Aratosteek bere marka laga
zuten herrian. Koko-jantzia eranstean beste mundu
batean sartu ziren umeak. Pijamarekin lotara
zihoazenak, printzesak, euskal mitologiako
pertsonaiak, super-heroiak. Fantasiazko egunak
bizi izan ziren Aratoste goiztiar hauetan.

Koko-jantziak
armairura berriro

erreportajea



erreportajea

noiz baino lehe-
nago iritsi ziren
2 0 0 8 k o
Aratosteak eta

inoiz baino gogo-
tsuago hartu dituzte
jai hauek Eibarko
umeek. Alaitasuna
izan zen nagusi kale-
etan zehar egun
hauetan eta nabari
geratu zen hori
‘Eguen zuri’ egune-
an. Umeak izan ziren
Aratosteen hasiera
markatzen duten
egun horretako prota-
gonistak eta era pare-
gabean pasatu zuten
eurek.

Kolorea eta bizita-
suna izan ziren nagu-
si Aratosteetan.
‘Eguen zuri’ egune-
an, adibidez, zirko bi
egon ziren herrian.
Bata, Urkizukoa izan
zen. Eskola honetako-
ek kalejira egin zuten
Urkizun zehar eta
kolorez bete zituzten
auzoko kaleak.

Bestea, San Andres
eskolan egon zen.
Bertan, zirkoa osa-
tzen zuten kide guz-
tiak areto batean
bildu eta ekitaldi
batez gozatzeko
aukera izan zuten.

Aldatze ikastetxe-
an Batman, sagutxo-
ak, printzesak eta
beste hainbat koko-
jantzi ezberdin jantzi
zituzten umeek.
Jolasteko aukera izan
zuten arratsalde
osoan zehar eta mas-
kara lehiaketa ere
egin zuten.

Ho l l ywoodeko
glamourra bizi izan
zen Arrateko Andra
Mari ikastetxean.
Filme ezberdinetako
protagonistak bildu
ziren bertan eta kale-
jira egin zuten Urkin
zehar. Izar askotako
kalejira, beraz.

KKaalleejjiirraann
Esan dutenez pira-

I
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erreportajea

tak maltzurrak ziren,
baina ez zen inolako
pertsona maltzurrik
ikusi Amañan.
Pirataz jantzita joan
ziren eskola honeta-
ko umeak eta ez zen
inolako abordajerik
egon. Pirata guztiak,
elkarrekin, Amaña
osoan zehar kalejira
egin zuten auzoko
kaleak girotuz.

Eibarren, bestal-
de, ohikoak diren
kalejira bi egon
ziren. La Sallekoek
herriko kaleetatik ibili
ziren ‘Amets goxoa’
i z e n b u r u p e a n .
Pijamarekin jantzita
eta panpinarekin
eskuan, ohera joate-
ko prest zeuden La
Salleko umeak.

Juan Antonio
Mogel ikastolakoek,
bestetik, euskal ara-
tosteetako koko-jan-
tziak ipini zituzten
soinean, ohikoa
denez. Ikastolakoek

herriko kaleetan
zehar kalejira egin
zuten hainbat dantza
ezberdin eskainiz.

DDaannttzzaakk
ee ttaa kkaannttuuaakk

Barixakuan ere
egon zan koko-jan-
tzia jarri zuenik; arra-
tsaldeko 19.00etatik
aurrera Kaldereroek
urteroko bidea hartu
eta Urkizu eta
Untzaga artean
euren abesti eta dan-
tzak eskaini zituzten.
Jendez lepo zegoen
desfilea, baita bide
guztia ere, kalderero-
en zain.

Eta zapatuan hain-
bat ekitaldi izan
ziren, herriko gaztee-
nek ezin hobeto pasa-
tzeko, tartean play-
back lehiaketa. Parte
hartu zutenek gogor
entsaiatutakoa eraku-
tsi zuten. Giro ezinho-
bea izan zen egun
guztietan Eibarren.
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II rraakkaass lleeaa iizzaatteeaa
gguu ss tt aa tt uu kkoo
ll ii ttzzaaiiddaakkee..
UUss ttee dduutt  uummeeeeii
ii rraakkaass tteeaa
ddiibbeerrtt iiggaarrrr iiaa
ddeellaa,, nnaahhiizz eettaa
bbaa ttzzuukk  nnaahh ii kkoo
bb iihhuu rrrr iiaakk ddii rreenn..

AAIINNHHOOAA
PPRREELLLLEEZZOO..
10 urte
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txikinkesta

NNaagguussiiaa
nnaaiizzeenneeaann
ffoobbaall llaarr iiaa nnaahhii
dduutt iizzaann.. KKiirroo ll
hhoorrii  eeggii tteeaa
gguuss ttookkoo dduutt  ee ttaa,,
zzaaii llaa ddeellaa jjaakkiinn
bbaaddaakkii tt  eerree,,
ddiibbeerrtt iiggaarrrr iiaa
iizzaannggoo ll ii ttzzaatteekkee..

JJOONN AANNDDEERR
RROODDRRIIGGUUEEZZ..
10 urte

ZZeerr nnaahhii dduuzzuu iizzaann
nnaagguussiiaa iizzaatteeaann??



FFoobbaall llaarriiaa;;
ggaaiinneerraa,,
BBaa rrttzzee lloonnaakkoo
ffoobbaall llaarriiaa..
FFoobbaall lleeaann eeggii tteeaa
gguuss ttookkoo dduu tt ;;
ggaaiinneerraa,, llaann gguuttxxii
eeggii tteenn dduuttee eettaa
ddii rruu aasskkoo iirraabbaazzii..

EENNEEKKOO
CCAAJJAASS..
10 urte

EEzz ddaakkiitt,, eezz dduutt
ppeenn tt ssaa tt uu
oorraaiinnddiikk.. HHaallaa
ee rree,, bbaaddaaggoo
ggaauuzzaa bbaatt
gguuss ttookkoo dduuddaannaa::
HHaauu rr
HHeezzkkuunn tt zzaakkoo
iirraakkaassllee iizzaatteeaa..

NNEERREEAA
SSAANNTTAAMMAARRIIAA..
10 urte
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txikinkesta

OOiinnddiiññoo aasskkoo ffaallttaa bbaaddaa bbee,, aasskkookk ddaakkee bbuurruuaann
nnaagguussiittzzeerraakkuuaann zzeerr nnaahhii ddaabbeenn iizzaann:: ssuuhhiillttzzaaiilllliiaakk,,

ppoolliizziiaakk,, mmeeddiikkuuaakk...... EEttaa zzuukk zzeerr ddiiññoozzuu??
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multikirolak
aukote xelebre honek ez du

kirola oso gustoko, baina

badakite ezinbestekoa dela

kirolean aritzea. Orain

errugbian dabiltza, ez dute oso

gustoko, baina ikasten ari dira.

Foballa da euren kirol gustokoena.
--ZZeeiinn kkii rrooll aarrii zzaarree ttee
eeggiitteenn??

((DDeennookk)):: Errugbia.
-- EE ttaa aauurrrreett iikk zzeeiinn
kk ii rrooll eeggiinn dduuzzuuee??

JJoonnaa tthhaann::  Ikasturte
honetako multikirolak
egiten hasi ginenean
atletismoa, judoa eta
aerobica egin genituen,
besteak beste. Niri ez
zitzaizkidan hainbeste
g u s t a t u ,
baina beno.
O n d o r e n ,
eskubaloian
eta foballean
ere aritu
gara.
SS aa nn dd rr aa ::
Hori da,

errugbian egin baino
lehen eskubaloia eta
foballa egin dugu.

--ZZeeiinn iizzaann ddaa eeggiinn
dduuzzuueenn kk ii rroo ll ee ttaa tt ii kk
gguuss ttookkooeennaa??

JJoonnaa tthhaann::  Foballa,
zalantzarik gabe.
Gainera, esan dezaket
ni taldeko onenetarikoa
naizela. Bi gara onenak.
Horrela, oso ondo pasa-

tzen dut foballean egi-
ten.
SSaannddrraa:: Nik ere foba-
lla dut gustokoena;
gehien atsegin dudan
kirola da hori.

--ZZeeiinn eezz zzaaiizzuuee aasskkoo
gguuss ttaattuu??

JJoonnaa tt hhaann ::  Errugbia.
Entrenatzailea argenti-
narra da eta ez zaio
batzuetan zer esaten

l
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multikirolak

Sandra Gulin, Pablo Idigoras,
Juan Gisasola

eta Jonathan Blanco:
“kirola

taldean egitea
hobe da”

duen ulertzen, hala
ere, jatorra da. Baina
ez dut oso gustoko
kirol hori.
PPaabblloo:: Niri ez zaidana
gustatzen entrenatzea
da.
JJuuaann:: Niri ere ez, entre-
natzea ez dut gustoko.

-- KK ii rrooll  iinnddiibbiidduuaallaakk
eeddoo ttaallddeekkooaakk ddii ttuu--
zzuuee nnaahhiiaaggoo??

SSaannddrraa:: Hobeto da tal-
deka egitea. Horrela,
batak bestea animatu
dezake eta hori onura-
garria da denontzat.
Atletismoan eta horrela-
koetan, bestalde, zuk
galdu edo zuk irabazten
duzu; dena zuk bakarrik
egiten duzu.
JJoonnaa tthhaann::  Nik ere
nahiago dut taldeka egi-

tea, taldean batak bes-
tea lagundu dezakelako.

-- JJ eennddeeaa  aann iimmaa tt uukkoo
zzeennuukkee mmuull tt iikkii rroolleettaann
aappuunnttaattzzeekkoo??

JJoonnaatthhaann::  Bai, noski.
Osasunarentzako oso
ona da kirola egitea.
Gainera, nire gelakoei
esango nieke apunta-
tzeko, gero taldeari
lagundu diezaioten.

SS aa nn dd rr aa ::
Noski baietz.
Gainera, nes-
kak animatuko
nituzke batez
ere, gure gelan
ia inor ez bai-
tago izena
emanda.
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boteprontoan

--  NNooiizz hhaass ii  zz iinneenn aakk ttoorree

llaannee ttaann??  

2007ko uztailean.

--  NNoollaakkoo eessppeerr iieennttzz iiaa aarr ii  ddaa

iizzaatteenn?? 

Ona.

--  ZZeerr  gguuss ttaattzzeenn zzaaiizzuu ggeehhiieenn

aa kk tt oo rree  llaannaarreenn ggaaiinneeaann?? 

Nire gezurretako ama edukitzea.

--  ZZee ii nn  aakk tt oo rree  dduuzzuu

gguu ss tt ookkooeenn??  

Elena Irureta.

--  TTxx ii kk iieennaa iizzaannddaa,,  bbeess tt eeeekk

mmiimmaattuu  eeggii tt eenn zzaaii tt uuzz ttee??  

Bai, piska bat.

--  NNoollaa eeggii tteenn dduuzzuu aallddii  bbeerree --

aann ii kkaass ii  ee ttaa aann ttzzeezz tteekkoo?? 

Errez, udaran grabatzen dugulako

eta, orduan, oporretan nago esko-

lan.

--  NNoollaakkooaa ddaa MMaarrtt ii nn tt xxoo??  

Txikia eta zintzoa

--  ZZee iinn  ddaa ii kkuuss ii  dduuzzuunn aazzkkeenn

ff ii llmmeeaa??  

‘Piccolo and saxo’.

--  OOppoorrrr ee ttaa rraa  jj ooaa tt eekkoo  ll eekkuu

bbaa tt ??  

Salou.

--  II tt ssaassooaa aa llaa mmeennddiiaa?? 

Mendia.

--  JJ aannaarr ii  gguuss tt uukkooeennaa??  

Haragia patatekin.

mmmmaaaannnneeeexxxx  oooollllaaaazzzzaaaaggggiiiirrrrrrrreeee
aaaakkkkttttoooorrrreeee aaaa

‘Martin’ telesaileko txikiena da Manex
Olazagirre. Martintxo da bera eta hau da
gaztetxo honek egiten duen lehen lana
aktore bezala. Elena Irureta aktorea
miresten du eta telesailean piska bat
mimatzen dutela ere onartzen du.
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boteprontoan
-- EEttaa gguuttxxiieenn gguussttaattzzeenn zzaaiizzuunnaa?? 

Dena gustatzen zait.

--  MMuuss ii kkaa  ttaa llddee  gguuss tt ookkooeennaa??  

Pirritx eta Porrotx.

--  II rr aa kk uu rrrr ii  dduuzzuunn aazzkkeenn

ll ii bbuu rruuaa??  

Orain hasi naiz irakurtzen ikasten

eta ipuin bat dut gustukoen:

‘Pinpilin’.

--  ZZee iinn ii  eemmaannggoo zzeenn iiookkee  mmuussuu

bbaa tt ??  

Nere egitazko amatxori.

--  EE ttaa zzeeiinnii  ooss tt iikkooaa?? 

Gaiztoei.

--  EEgg iinnddaakkoo bb iihhuurrrr ii kkeerr iiaa bbaatt??  

Gauzak puskatu, baso bat...

--  MMuutt ii ll  iizzeenn bbaatt?? 

Aimar.

--  EE tt aa  nneesskkaarreennaa??  

Irene.

--  GGuuss tt uukkooeenn  dduuzzuunn  kkoo ll oo rreeaa??  

Urdina.

--  GGooxxookk ii rr ii kk  ggooxxooeennaa??  

Natazko pastela.

--  AAnn iimmaa ll ii  gguuss ttookkooeennaa??  

Hipopotamoa.

--  MMaarrrraazzkkii bbiizziidduunn gguussttookkooeennaa?? 

‘Martin mistery’.
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eskulanak

koloretako lepoko
eta pultsera
Pitxiloreak soinean eramatea gustoko dituzu?
Ba orain zuk nahi duzun kolore eta formakoak
erabili ahal izango dituzu!

Pausoak:
11-- BBuuzzttiinn eeddoo aannttzzeerraakkoo ppaassttaa zzaattii
bbaatt  hhaarrttuu eettaa uurraarreekkiinn bbuuzzttii eezzaazzuu
oo rreeaa eeggiinn mmaallgguuttaassuunnaa lloorrttuu aarrttee..
22-- MMoollddeeaattuu ddaaiitteekkeeeellaa uussttee
dduuzzuunneeaann ‘‘ttxxoorriizzoo’’ bbaatt eeggiinn..
33-- EEggiinn dduuzzuunn ‘‘ttxxoorriizzooaa’’ xxaafflleettaann
mmoozzttuu eezzaazzuu.. HHaauueekk iizzaannggoo ddiirraa
lleeppookkooaarreenn ff ii ttxxaakk..

44--  HHaarrttuu aarrkkaattzzaa eeddoo zzoottzz bbaatt eettaa mmoozzttuu ddiittuuzzuunn zzaattiieenn
ee rrddiiaallddeeaann zzuulloottxxoo bbaatt eeggiinn..
55-- BBeehhiinn ffiittxxeeii zzuulloottxxooaakk eeggiinn oosstteeaann,, iippiinnii iittzzaazzuu bbaannddeejjaa
bbaatteeaann eettaa llaabbeeaann ssaarrttuu.. EEggoossii iittzzaazzuu ppiieezzaakk mmiinnuuttuu bbaattzzuueettaann
220000ºº CC--rraa..
66-- PPiieezzaakk eeggoossiittaa eettaa ggooggoorr ddaauuddeenneeaann kkoolloorreeaa eemmaatteekkoo
oo rrdduuaa hheelldduu ddaa..
77-- PPiieezzaakk nnaahhii dduuzzuunn oorrddeenneeaann kkookkooaattuu eettaa ssaarrttuu hhaarriiaa
ee rrddiiaallddeekkoo zzuulloottxxoottiikk.. OOnnddoorreenn,,  mmuuttuurrrraakk lloottuu iittzzaazzuu..
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eskulanak

aholkuak:
--  HHaarriiaarreenn lluuzzeeeerraa eettaa
ppiieezzeenn nneeuurrrr iiaarree nn
aarraabbeerraa lleeppookkooaakk eeddoo
ppuull ttsseerraakk eeggiinn
ddiittzzaakkeezzuu..
--  MMaarrggoo bbeerreezziiaakk
eerraabbiill ddiittzzaakkeezzuu
ppiieezzaakk llaabbeeaann ssaarrtt uu
bbaaiinnoo lleehheenn..
--  PPiieezzaakk eeggii tteerraakkoo
eerraabbiillii dduuzzuunn ppaassttaarree nn
aarraabbeerraa eeggoosstteekkoo
ddeennbboorraa lluuzzeeaaggooaa
iizzaannggoo ddaa eeddoo eezz
((bbeeggiirraa eezzaazzuu oonnttzziiaann))..
--  MMoozzkkeetteenn nneeuurrrr iiaa
nnaahhii dduuzzuunnaa iizzaannggoo ddaa
eettaa,, ggaaiinneerraa,,
bboollaattxxooaakk eeggiinn aarrtt ee
bbiirriibbiilldduu ddiittzzaakkeezzuu
nnaahhii iizzaanneezz ggeerroo..

materiala:
--  BBuuzzttiinnaa eeddoo
aannttzzeerraakkoo ppaassttaakk..
--  UUrraa..
-- HHaarriiaa..
--  KKoolloorreettaakkoo tteennppeerraakk..
-- AArrkkaattzzaa eeddoo zzoottzzaa..
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zer irakurri

KATTALIN ASTE SANTUKO OPORRAK PASATZEN ARI DA BERE
FAMILIAREKIN. NON ETA ‘JOANABELTZENEAN’, MENDI ARTEAN

DAGOEN BASERRI ZAHAR-ZAHAR BATEAN. AITA-AMAK POZIK
DAUDE TOKI HORRETAN, BAITA ANAIA GAZTEAGOA ERE. ALDIZ,
KATALINEK BERE OPORRETARAKO AMESTEN ZUEN TOKIAREKIN

IKUSTEKO GUTXI DU MENDIZULO HORREK. ASPERTZERA ETSIA,
HIRU URTE LEHENAGOKO ISTORIO BATEK ETA LIBURU BATEN

AGERPENAK USTE EZ BEZALAKO OPORRAK EKARRIKO DIZKIOTE.

sorginkerien liburua

juan san
martin
liburutegian

RAKEL 9 URTEKO NESKA BAT DA. IKASTOLAKOEKIN TXANGO
BATERA JOAN DA. ETXERA BUELTATZERAKOAN MOTXILAN

DERDRIN DEITUTAKO IRATXO BAT SARTU DELA KONTURATU DA.
IRATXOAK BERE ETXEAN GERATZEKO BAIMENA ESKATU DIO;

RAKELEK BAIETZ ESAN DIO. OSO LAGUNAK EGIN DIRA. RAKELEK
DERDRINI KLASEKO MUTIKO BATEK, KARLOSEK, EZ DUELA

PAKEAN UZTEN KONTATU DIO. EGUN BATEAN RAKELEK DERDRIN
ESKOLARA ERAMAN DU ETA KARLOSI MEREZITAKOA EMAN DIO.

basoaren bihotzean

ORAIN ARTE LIBURUETAN ARGITARATU EZ DIREN NIKOLAS
TXIKIREN LAUROGEI ABENTURA HIRU LIBURuTAN BANATU DIRA
ETA HAU DA LEHENENGOA. BERTAN, HOGEI ETA ZORTZI ISTORIO
KONTATZEN DIRA. GOSCINNY ETA SEMPÉ UMORISTA BIKAINEK
ASMATU ETA FRANTSES LITERATURAKO MAISU-LAN BILAKATU
DEN ESKOLA-UME EZAGUN HONEN SAGAREN LUZAGARRI DIRA. 

nikolas txikiren
historia ezagunak 1
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zer irakurri

eibarko
liburudendetan
salgai

EDERNINI SORGINTXOA EGUNA BEZAIN EDERRA JAIO ZEN.
BAINA HORI SORGIN BATI GERTA DAKIOKEEN EZBEHARRIK
IKARAGARRIENA DA. ZIPOTZ ANDEREÑOAK BEGITAN DAUKA ETA
ZIGORTU EGITEN DU, BESTE SORGInEK EZ DIETE UZTEN BEREN
UMEEI EDERNINIrekin jostatzen, ERAGOZPEN GUZTIAK
GAINDITUZ, ZORIONTSU IZATEA LORTUKO DU. CHRISTOPHE
MIRACOURT FRANTSESA MAISUA DA ETA ISTORIO POLITAK
ASMATZEN DITU IKASLEEI ETA BI SEME-ALABEI KONTATZEKO.

sorgin bat ikaragarri polita

EZ ZAIT SEKULA AHAZTUKO IRAKASLE ALU HURA. ALUA ZEN...
GEHIEGIKERIAN ARI NAIZELA PENTSA LEZAKE BATEN BATEK,
PASATU EGIN NAIZELA. HALA USTE DUENAK EZ ZUEN TXINTXETA
EZAGUTU, EZ DAKI OSO ONDO NOLAKOA ZEN ALU HURA.
AZTERKETEN GREBA, PANDA ETA TXUSMIRI EGINDAKOA,
KOTXEARENA, HAREN ONDORENGOAK… GEHIEGI ARI NAIZ
AURRERATZEN ORDEA. HOBE IZANGO DUT, GAUZAK IZAN ZIREN
BEZALA KONTATZEKOTAN, PAUSOZ PAUSO IBILTZEA...

irakasle alu bat

BAZEN BEHIN ZELOBERT IZENEKO HIRIA. ARRAZA GUZTIETAKO
ANIMALIAK BIZI ZIREN HAN, EZ UGAZABARIK, EZ LEGERIK EZ
ZUTELA, BAINA… EZ, HAU EZ DA IPUIN ARROSA BAT. HALAKO
LEKU BATEAN ERE AURKI DAITEZKE POLITIKARAKO HANDINAHIA,
SALDUKERIA, NAGUSIEN GEHIEGIKERIAK, BELDURRAREN
INDARRA. ZORIONEZ, INJUSTIZIAK, BATZUETAN, ADOREA
ATERATZEKO BALIO IZATEN DU.

eguneroko erronda
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bertsotan
Bertsozale elkartearekin elkarlanean,
bertsotan atalean bertsogintza landuko
dugu zuen laguntzarekin.
lan eta jokoak erabilita, bertsoak,
koplak eta abar nola egiten diren
ikasteko aukera izango duzue...
Hilabete honetan, joko berezia prestatu
dugu zuendako:
gaurkoan, lotu azpiko argazkiak
eskumako orrialdean dituzuen koplekin.
Eta hasi aurretik abestu bertso hau:

lotu koplak argazkiekin

UUmmeeeenn aallddiizzkkaarr ii
bbaadduugguu TTxxiikk ii tt ttoo,,
iippuuiinn,,
tt xx ii ss tt ee ,,mmaarrrraazzkk ii
eettaa hhaaiinnbbaatt  bbeerrtt ssoo..
II rraakkuurr llee  ggeehhiieennaakk
hhee lldduu ttaa uummeettxxoo,,
aa ttaa llaakk  ii rraakkuurrttzzeenn
gguukk  bbaarrrree  aasskkoo tt xxoo..

11 22 33 44

55 66 77



lerro errimadunak

aa)) Eibarren ospetsua
gure gitarrista,
liburuak idazten
orain da artista.

bb)) Pelotari bikaina
inguruan dugu,
Titinen bikotea
Plaentxin daukagu.

cc)) Athletiz-en jokatzen du
berak futbolean,
gol asko sartzen ditu
faltak botatzean.

dd)) Munduko txapelduna
geratu zen bera,
eskalatzaile ona
ta eibartarra da.

ee)) Futbolean bikaina
ta aurrelaria,
Athletikekoa ta
foballari handia.

ff ))  Eibarren ospetsua
txirrindularia,
emakume bikaina
ta kirolaria.

gg)) Nesken atezain bat da
Athletikekoa,
oso ona da eta
gure gustokoa.
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bertsotan
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