
LLiibbuurruutteeggiikkoo
ttxxiikkii--ttxxookkooaa pprreesstt

2008-04 • 95. zenbakia

txikitto

                 



berriak • berriak • berriak • berriak • berriak • berriak • berriak • 

Argitaratzailea: “...eta kitto!” Euskara Elkartea, Urkizu, 11 - solairuartea. 20600 Eibar. Tel: 943 206776. Erredakzio kontseilua: Maider Aranberri,
Ekhi Belar, Koldo Mitxelena eta Eibarko ikastetxeetako ordezkariak. Administrazioa: Marisol Uriarte. Erredakzioa, maketazioa eta banake-
ta: Ekhi Belar, Maider Aranberri eta Koldo Mitxelena. Argazkiak: ...eta kitto! aldizkariko argazki artxiboa, Ekhi Belar eta Koldo Mitxelena. Azaleko
Argazkia: Koldo Mitxelena. Tirada: 1.350 ale. Inprimategia: GERTU koop. (Oñati). Copyright-a: Txikitto! Lege-gordailua: SS-1111/96

Hirugarren hiruhilekoan ere lan eta lan
AA rrrraa tteekkoo AAnnddrraa MMaarr ii  eskolan.

Alde batetik, txotxongilo erakusketa ikuste-
ra joan ziren hainbat txandatan eta umeak
oso pozik etorri ziren. 
Arrateko Andra Mariko 4 eta 5 urteko
umeak Basondora joan ziren egun pasa.
Eta ekintza potoloena Ate Irekiak eguna
izen zen, eskolako jai polita. Puzgarriak,
cart-ak, erroskilak, txokolatea, taloak,
makilaia eta abar. Egun polita igaro zuten
denok elkarrekin, ikasle, guraso, irakasle
eta baita ikasle ohi eta bisitariak bisita eto-
rritakoak.
Orain hurrengoak prestatzen dihardute.
Laster 3. eta 4. mailakoak Deba ibaiaren
jaiotza ikustera joango dira, eta nahi
gabe azken ekintzetan pentsatzen hasi
behar dira.

Apirilaren 3 eta 4an, LLaa SSaall llee ikaste-
txeko 1. mailakoen egun bi pasa zituz-

ten Zarautzen. Bertan, oso ekintza diberti-
garriak egiteko aukera izan zuten. Horien
artea itsasoan ibili, arrantza egiteko apa-
rejoak egin, mendi buelta… hori guztia
umoretsu eta giro ederrean!
Apirilaren 7tik 11ra, bestalde, KULTUR
ASTEA ospatu zuten La Sallen. Astean
zehar jai egitarau zabala garatu zuten:
pregoia, buruhandiak, magia, bisital-
diak… Ederto pasatu zuten!

Hiruhilabeteko honetan jolas berri bat
landuko dute herriko ikastetxe ezberdi-

netako ikasleek. EBPNren barruko ekimen
honen helburua jolasean lagunekin eta
gurasoekin euskaraz aritzeko ohitura bul-
tzatzea da. Horrela, 3. hiruhilabete hone-
tan ‘Ikusi-makusi’ eta ‘Zubiri zubirira’ aritu-
ko dira. ‘Maria’, ‘Kainete’, ‘Txakur bat
erosi dut’ eta ‘Karabin Karaban’ jolasak
landu dituzte aurretik ikasleek.



erriak • berriak • berriak • berriak • 

600 Eibar. Tel: 943 206776. Erredakzio kontseilua: Maider Aranberri,
ioa: Marisol Uriarte. Erredakzioa, maketazioa eta banake-
to! aldizkariko argazki artxiboa, Ekhi Belar eta Koldo Mitxelena. Azaleko
 koop. (Oñati). Copyright-a: Txikitto! Lege-gordailua: SS-1111/96

EEiibbaarrkkoo UUddaallaakk 
ddii rruuzz llaagguunndduuttaakkoo aallddiizzkkaarr iiaa

Otsailaren 29an UUrrkk ii zzuu eskolako 3.
eta 4. mailako ikasleak, Amañako zine

aretoan izan ziren “Malabar printzesa”
filma ikusten. Hunkigarria izan zen eta
zelako paisaia ederrak atera ziren!
Apirilaren 9an, Urkizu eskolako 6. maila-
ko ikasleak, Juan San Martin Udal liburu-
tegi berriztatua ezagutzera joan ziren. Ea
ba hemendik aurrera euren kontura ere
joaten diren, bidea ikasi dute-eta.
Apirilaren 22an, Urkizu eskolako Haur
Hezkuntzako lau eta bost urteko haurrak
eta 1. eta 2. mailako ikasleak, Amañako
zine aretora joango dira “Lagundu arraina
naiz” filma ikustera.
Maiatzaren 7, 8 eta 9an, Urkizu eskolako
5. eta 6. mailetako ikasleak Arantzan
egongo dira. Hori bai paraje ederra!
Maiatzaren 8 eta 9an, Urkizu eskolako 3.
eta 4. mailakoak Zarautzeko aterpetxera
joango dira. Horretarako zenbat egun
falta diren egunero kontatzen dute.
Maiatzaren 20an eta 22an, Urkizu esko-
lako aretoan gurasoentzako jaialdiak
eskainiko ditugu. Antzerkia, dantza, musi-
ka, poesia eta abar. Zein ikuskizun doto-
reak izango diren!

Hainbat literatur jarduera jasoko
dituzte Eibarko ikastetxe ezberdineta-

ko ikasleek datozen egunotan. Izan ere,
hainbat ikasle hurbilduko dira eskoletara,
idazleak hurbiletik ezagututa euskaraz ira-
kurtzeko zaletasuna bultzatzeko. Hauek
izan ziren herriko ikastetxeek egindako
eskaerak: J.A. Mogelek Joxe Antonio
Ormazabalen bisita jaso zuen apirilaren
22an, Arrateko Andra Marira Rai Bueno
joatea nahi zuten maiatzean eta Peio
Añorga Aldatzera joatekoa da maiatzaren
28an. La Salle Isasik eta Urkizuk Enkarna
Genua eta Jasone Osoro elgoibartarra
joateko eskatu zuten, hurrenez hurren,
baina ezezkoa eman zuten idazle biek.
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elefante musikaria aurkitu
dugu hilabete honetan.
Zer nolako koloreak
erabiliko dituzu?
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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!! IIÑÑIIGGOO SSUUSSAAEETTAA

() Zinemara joan ginen zapatuan.
() Etxerako lanak bukatutakoan telebista ikusiko dut.
() Jolasten dugu a botian-bote?
() Eibarrek 1-0 irabazi zion Errealari.
() Kalean ikusi zintudan herenegun.
() Amaliok pentsatu zuen oso ideia txarra zela.
() Marraskiloak jatea gustuko dut.
() Egun ona izan duzu?
Izena:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefono zenbakia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Jaimitok dio:
-Ba al dakizu zein den gustuko
dudan dorrea?
Pizza dorrea.

VVee rroonniikkaa AAzzkkaarrrraaggaa

Banpiro bi elkartzen dira eta batek
muturra odolez beteta du. Eta
esaten dio batak besteari:
-Non aurkitu duzu odol hori?
Eta besteak erantzuten dio:
-Ikusten duzu zutabe hori?
-Bai.
-Ba nik ez dut ikusi.

II rr aa tt xxee

-Zer ari zara katuari ematen?
–galdetzen dio amak semeari.
-Alpistea –erantzuten dio semeak.
-Baina ez nizun esan alpistea
kanarioarentzat zela?
-Bai, baina… kanarioa katuaren
sabelean dago.

EEssmmeerraallddaa AArrmmeenndd iiaa

Ingeles bat, frantses bat eta tolosar
bat berbetan daude eta frantsesak
esaten du:
-Perfum de rosas.
Ingelesak:
-Chanel number 5.
Tolosarrak puskarra bota eta
esaten du:
-Tolosako babarrunak.

AAiinnhhooaa PPoorrrr aa ss

-Aita! Zuk errieta egingo zenioke
ezer egiten ez duen mutil bati?
-Ez –erantzuten du aitak.
Orduan lasai esango dizut ez
ditudala etxeko lanak egin.

LLee ii rree GGiill

Zaldun batek zera idazten dio
bere neskari:
-Oh nere maitea, zer ez nuke
egingo zu berriz ikusteko? Mila
baso gurutzatuko nituzke, ehun
herensugeren aurka borrokatuko
nuke…
Eta neskak idazten dio:
-Horrela bada etorri orain.
Eta zaldunak idazten dio berriz:
-Orain? Euria egiten ari da barren!

AAnndd rreeaa LLuuppeeññaa

Ipar Amerikako hegoaldean indiar
bat eta bakero bat zeuden eta las-
terketa egin zuten. Orduan, india-
rrak puzkerra botatzen du eta,
azkenean, bera suertatzen da garai-
le. Orduan, bakeroak esaten dio.
-Zuk motorra daukazu ipurdian!

IIbbaaii  LLaagguunnaa
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txisteak
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txisteak

Egun batean, ume bat eta bere
aitona foball partidu bat ikusten
ari ziren telebistan. Orduan,
aitonak puzker bat botatzen du
eta umeak esaten dio:
-Puzkerra bota duzu!
Eta aitonak esaten dio:
-Ni ez naiz izan, ipurdia izan da.

DDaanneell  VVii llaa

Lapur bat etxe batean sartzen da
eta han ez zegoen inor. Gaua zen
eta linterna piztu zuen gauzak non
zeuden ikusteko. Bapatean ahots
bat entzuten da:
-Jesus begira daukazu –dio
ahotsak.
Lapurra izutu egiten da eta ahotsa
nondik datorren bilatzen saiatzen
da. Orduan, konturatzen da
berbetan zegoena loro bat dela.
Loroa bere kaiolan ikusten du eta
bere izena ‘Testakles’ dela ikusten
du. Orduan, lapurrak esaten dio:
-Zelako izena duen loro honek.
Eta loroak esaten dio:
-Ba doberman bati Jesus izena
ipintzea ere…

LLeeii rree PPeerreezz

Emakume bat txoridendan sartu
eta kaiolan dagoen txoriak zein
izen duen galdetzen dio saltzaile
gazteari. Mutilak esaten dio:
-Auskalo!
Eta emakumeak:
-Oi, zein auskalotxo polita!

AAssiieerr PPiissaa

-Ama! Ama! Eskolan Ranbo esaten
didate.
-Lasai seme zuzendariarekin hitz
egingo dut.
-Ez, ez, hau nire misioa da.

SSaaiiooaa
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txisteak
Ba omen zen behin Donostiara
sekula jaitsi gabeko baserritar bat.
Eta trenean ibili behar zuela-eta,
zuzen-zuzenean geltokira jaisten
da. Hantxe maletak hartu, eta
geltokian alde batetik bestera
oinez, tipi-tapa, tipi-tapa, alde
batetik bestera. Hamar minutu,
hogei minutu, ordu erdi bat, eta
tipi-tapa, tipi-tapa, batetik bestera
oinez. Geltokiko gizona joan zaio
eta:
-Baina, gizona, zure trena oraindik
ez da etorriko, eta eseri zaitez.
-Aizu, ni baserritarra naiz, baina
ez analfabetoa, eh? Hor ‘anden’
jartzen du, eh?

MMiikkee ll

Foball zelai batean 100.000
ikusle, 22 jokalari, arbitro bat, bi
marrazain eta txoritxo honek niri
kaka egin behar!

AAlleexx FF..

Moja bi motorrean doaz eta inork
pasatzea lortzen ez duen kurba
arriskutsua garbi-garbi, zast,
pasatu egiten dute. Beste aldean
ertzainak daude eta esan diete:
-Nola lortu duzue kurba hori
pasatzea? 
Eta moja batek:
-Jesus gurekin dago eta.
-Beno ba, orduan multa motorrean
hiru joateagatik.

MMiikkeell AA..

Soldadu batzuk hegazkinean
daude, paraxutarekin botatzeko
prest. Bat-batean soldadu batek
esaten dio kapitainari:
-Kapitaina, kapitaina, Jaimito
paraxutik gabe bota da!
Eta esaten dio kapitainak:
-Berriro!

JJoossuu AA..
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ipuina

aziren behin beti
lanean zeuden ume
batzuk. Umeek
zaborretan egiten
zuten lan. Ez zeki-

ten ez idazten, ez irakurtzen.
Egun batean Gerbaxio

izena zuen gizon bat umee-
kin elkartu zen. Haurrek

beraien bizitza kontatu zio-
ten, baina Gerbaxiok ezin
zituen umeak egun guztian
lanean ikusi eta pentsatu
zuen: “Umeak eskolan egon
beharko lirateke, eta ez
zaborrean lanean. Asko
ikasi behar dute hobeto
bizitzeko. Baina eskolara

Zaborrean lanean
BB
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ipuina
joan baino lehenago, opo-
rrak behar dituzte”.

Umeak oso pozik geratu
ziren oporretan zeudelako.
Lehendabiziko aldiz igerile-
kura, hondartzara eta jolas-
tera joateko denbora izan
zuten.

Oporrak pasa ondoren
umeak eskolara joan ziren.
Lehenengo egunean oso ondo
pasa zuten, bigarrenean
hobeto. Lan asko egin zuten
eta, gainera, asko ikasi zuten.
Eskolan asko laguntzen zie-
ten eta handiak egiterakoan
unibertsitatera joan ziren.
Bat medikua izan zen, bestea
erizaina, beste bat maisua eta
bestea herriko alkatea.

Denak zeuden beti elkarre-
kin. Norbait zaborrean lanean
ikusten bazuten, lagundu
egiten zioten, eta ikastetxean
beraiei langundu zieten
bezala, orain, beraiek ere
berdina egiten zuten.

Urte asko pasa eta gero,

Gerbaxiorekin elkartu ziren.
Eskerrak emateko abesti bat
abestu zioten. Denok elkarre-
kin ospatu zuten afari bate-
kin. Eta handik aurrera pozik
bizi izan ziren denak.

IDOIA LAHIDALGA
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txikihoroskopoa

Faltan bota duzu txikihoroskopoa?
Seguru ezetz, izan ere, dena oso
ongi joan zaizu orain arte.
Datorren aste biak makal
pasatuko dituzu, baina hortik
aurrera irribarrea izango duzu
ahoan berriz ere.

Udaberriarekin loretxoak hazten
dira, eguzkia berotzen hasten da
eta dena da zoragarria. Baina
alergiaren bat badaukazu…
sentitzen dut! Mukiak,
buruko mina, malkoak…
a ze komeria!

Ez nau harritzen gaua heltzean
lotara joateko irrikitan egotea,
izan ere, egun osoan gora eta
behera zabiltza, korrika, jolasten…
ez zara gelditzen! Hori oso ongi
dago, ahalik eta ondoen pasatzen
saiatu behar zara!

Ez duzu uste piska bat beldurtia
zarela? Ausartaren itxura eman
nahi duzu, baina azken finean
kakati bat zara. Datorren
hilabetean agerian geratuko da
hori, gauza berezi bat gertatuko
zaizu-eta. 

Zertarako nahi duzu maskota bat
etxean? Gurasoek nahikoa dute
zurekin! Ez zaitez haserretu, baina
askotan zure portaera ez da oso
egokia, askoz ere hobeto portatu
beharko zinateke.

Beste planeta batekoa dirudizu.
Zenbat tontakeri egiten duzun!
Egia esan, zure ondoan daudenek
barre asko egiten dute zure
kontura eta hori ez da gutxi.
Umerorako dohaiak dituzu,
aprobetxatu itzazu!
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txikihoroskopoa

Familiakide bati min egingo diozu
datorren hilabetean behin baino
gehiagotan. Gauza da zuk ez
duzula ezer berezirik bere aurka,
baina berari tokatu zaio eta
horrela dira gauzak. Hori bai, ez
zaitez gehiegi pasatu!

Musika munduan aritzea
gustatuko litzaizuke? Ba, ahotsa
asko hobetzen ez baduzu jai
daukazu! Gurasoek oso ondo
egiten duzula esan dezakete,
baina ez zaitez gehiegi fidatu,
azken finean zure gurasoak dira.

Alferrontzia! Beti besteen lanaz
aprobetxatzen, ez daukazu
lotsarik! Helduko da gauzak zure
kabuz egiteko ordua eta orduan
izango dira komeriak. Beraz,
espabilatu egin beharko zinateke.

Errepidea gurutzatu baino
lehenago ondo begiratu alde
bietara. Egiozu kasu hemen
jartzen duenari, astroek asko
dakite-eta! Kotxeak oso
arriskutsuak dira eta kontu
handiarekin ez bazabiltza… akabo!

Hurrengo egunotan inoiz baino
eskuzabalago sentituko zara.
Edozeini laguntzeko prest,
daukazuna besteei eskaintzeko
gogoarekin… zein bihotz handia
duzun! Ea egun batzuetako kontua
baino gehiago den.

Txoritxo gehiegi duzu buruan.
Maitasunaren kontuak! Txarrena
beste pertsonak ez dizula kasu
askorik egiten. Hala ere, ez etsi,
bere barrenean zuretako lekua
dago-eta, baina hori aurkitzen
saiatu behar zara. Zorte on!
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WWW.teatro-testuak.com 
Antzeztea gustoko baduzu web orrial-
de hau da zurea. Antzezle batek, bere
talentuaz gain testu bat behar du
antzezteko, istorio bat. Webgune
honek hainbat antzerki-testu eskain-
tzen du. Itzulpenak, bakarrizketak,
eskola antzerkiak, haurrentzako
antzerki-testuak… ez da aitzakiarik
egongo ez antzezteko. Eskola antzerkien sailean hamar lanetik gora
aurki daitezke pdf formatuan. Eskola ezberdinek egindako antzerkien
testuak jaso daitezke. Haurrentzako testuen artean, berriz, zortzi antzer-
ki-testu agertzen dira. Rodariren ‘Danbor Magikoa’, Atxagaren ‘Jimmy
Pottolo eta zapataria’, autore beraren ‘Logalea zeukan ekilibristaren
kasua’, Lorcaren ‘Juan Kristobal eta andere Rositaren tragikomedia’, de
Pedroren ‘Haddock’ eta Kamararen ‘Ekidazu’, ‘Kukubel’ eta ‘Txirrikiz’.

www.galeon.com/jaionere/1euskara.htm
Barakaldoko Mukusuluba eskolako
irakasle baten webgunea dugu hau.
Ikasle baten egoera zela-eta, orde-
nagailua erabiltzen hasi zen eskolan
irakasten zuena azaltzeko.
Piskanaka-piskanaka gustua hartu
zion ordenagailuari eta web orrialde
honetan berak lortutako gauzak
eskaintzen dizkigu besteei baliagarria izateko esperantzarekin.
Horrela, matematikak lantzeko hainbat jolas agertzen zaizkigu
memoria, batuketak, kenketak eta abar lantzeko. Gif animatu batzuk
jaitsi nahi izanez gero, webgune honek hainbat eskaintzen dizkizu.
Zure adimena lantzeko jolas eta ariketak eskaintzeaz gain, zuk ere
horrelako webgune bat egiteko laguntza eskaintzen dizu. Horrela,
erabili dituen aplikazioak, programak eta helbide interesgarriak
azaltzen dira web orrialdean.
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Hainbat hilabetetan zabaltze eta berrantolatze
lanengatik itxita egon eta gero, Juan San Martin
liburutegiak bere ateak ireki zituen duela egun gutxi.
Berritasun handiak ditu liburutegiak, horien artean
umeentzako gune propio bat. Gainera, txikienek ere
beraientzat lekua aurkituko dute: Txiki-Txokoa.

Liburutegi berritua
zabalik!

erreportajea
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rain dela egun
gutxi ireki dute
berriz ere Juan
San Martin Udal
L i b u r u t e g i a .
Obretan egon

da, izan ere, berrehun bat
metro karratu gehitu dizkiote
bere azalerari eta horregaitik
egon da itxita azken hilabetee-
tan. Liburutegi osoan antzeman
daitezke aldaketak: gauzak
lekuz aldatu dira, txoko berriak
gehitu dituzte… baina aldaketa-
rik nabarmenena umeei zuzen-
duta dagoen txokoak jasan du.

Nagusien guneaz gain, beste
txoko garrantzitsu bat izango
du Juan San Martin
Liburutegiak. Izan ere, berrita-
sun lanen ostean, umeen liburu-
tegia lekuz aldatu da eta espa-
zio gehiago hartu du. Hemen,
3 eta 14 urte bitarteko umeek
eurentzat bereziki pentsatutako
eta prestatutako gunea izango
dute. Horrela, euren ezauga-
rrietara moldatutako txokoa
izango dute umeek, liburutegi-
ko beste guneetatik kanpo.
Liburutegia handitu aurretik,

gazteentzat pentsatuta zegoen

O
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gunean 32 umerentzat tokia
zegoen eta orain, berriz, 48
ume jarrita egoteko txokoa
dago. Horrez gain, lehen
baino ordenagailu gehiago
izango dute eskura, euren
lanak eta bestelako kontsultak
egin ahal izateko.
Ordenagailuez gain, umeek
liburu eta disko ezberdinak
izango dituzte eskuragarri eta,
nahi izanez gero, maileguan
hartu ahal izango dituzte, etxe-
ra eraman ahal izateko.

TTxx ii kk ii -- TTxxookkooaa
Aldaketa handiak izan dira

lanen ostean. Aldaketa nagu-
sienetariko bat Txiki-Txokoaren
sorrera izan da. Areto hau
umeen liburutegiaren barruan
dago eta 5 urtetik beherako
umeentzat pentsatu dute.
Bertan, helduen laguntzarekin
irakurketan lehen pausoak ema-
teko aukera izango dute
umeek. Eurentzat aproposak
diren liburuak eskuragarri izan-
go dituzte eta, horrez gain,
adin horretako umeei egokituta-

ko altzari eta jolasekin hornitu
dute gune berria. 
Liburutegiko lanak amaituta,

ekintza berriak antolatu dira.
Horrela, apirilaren 24an
‘Familiak ere kontatzen du’ izen-
burupean, etxeko girotik hasita,
haurrak liburu, irakurketa eta
liburutegira hurbiltzea nahi
izango da umeen liburutegian.
Ekimen hau heldu batekin doa-
zen 3 eta 5 urte bitarteko umeei
zuzendutakoa da. Apirilaren
26an, berriz, Begoña Gomez
ipuin kontalaria egongo da
Kandelen Argipean programa-
rekin 18.00etatik aurrera leku
berean.



EEttxxeekkoo llaanniikk
bbaadduutt ,,  eettxxeekkoo
llaannaakk eeggiitteenn ddiittuutt..
BBeesstteellaa,, llaagguunneekkiinn
jjoollaasstteerraa jjooaatteenn
nnaaiizz kkaalleerraa.. HHaallaa
ee rree,, ddaannbboorrrraaddaann
eettaa xxaakkeeaann eerree
aarriittzzeenn nnaaiizz..

MMIIKKEELL
EELLIIZZOONNDDOO..
9 urte
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txikinkesta

NNiirree llaagguunneekkiinn
ggeerraattzzeenn nnaaiizz eettaa
ppaarrkkeerraa jjooaatteenn
ggaarraa jjoollaasstteerraa..
GGaaiinneerraa,, xxaakkeeaann
iikkaasstteenn ddiihhaarrdduu tt
eettaa hhoorrrree ttaann
aarriittzzeenn nnaaiizz eegguunn
bbaattzzuueettaann..

MMAAIITTEE
OORRTTEEGGAA..
9 urte

zzeerr eeggiitteenn dduuzzuu kkllaasseettiikk
iirrtteetteeaann??



LLaagguunneekkiinn jjoollaasstteenn
dduutt ggeehhiieenneettaann..
BBeessttee bbaattzzuueettaann,,
iinnggeelleess
kkllaasseeeettaarraa nnooaa
eeddoo xxaakkeeaann
jjoollaasstteerraa.. HHoorrrreekk ii nn
gguuzzttiiaarreekk ii nn
aammaaii ttzzeeaann eettxxeekkoo
llaannaakk eeggiitteenn ddiittuutt..

MMAARRIINNAA
EESSTTEEVVEEZZ..
10 urte

KKllaasseett iikk iirrtteettzzeeaann
ffoobbaalllleeaann eettaa
eesskkuubbaallooiiaann
jjookkaattzzeenn dduutt
nnoo rrmmaalleeaann..
GGaaiinneerraa,,
iinnggeelleess kkllaasseeeettaarraa
jjooaatteenn nnaaiizz eettaa
xxaakkeeaann jjoollaasstteerraa,,
bbaaiittaa eerree..

MMAARRKKEELL
BBEERRRRIIZZBBEEIITTIIAA..
9 urte
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txikinkesta

TTxxiirrrriiññaakk jjoo eettaa aarrrraattssaallddeeaann kkllaasseettiikk iirrtteetteekkoo
iirrrriikkiittaann eeggootteenn ddiirraa iikkaassllee aasskkoo.. JJoollaasstteekkoo,, oonnddoo

ppaassaattzzeekkoo eettaa llaagguunneekkiinn eeggootteekkoo ggaarraaiiaa ddaa hhoorrii!!
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multikirolak
irukote honek foballean

dihardu gaur egun

multikiroletan. Gainera, oso

gustura ari dira, beste kirolen

gainetik hau atsegin baitute. Ez dute

zalantzarik: denak animatuko

lituzkete multikiroletan

izena ematera.
-- ZZee ii nn  kk ii rrooll  aarr ii  zzaarree --

tt ee  eeggii tt eenn??

((DDeennookk )) ::  Foballa.

--GGuuss tt uukkoo  dduuzzuuee??

((DDeennookk )) ::  Bai, asko.

IIbbrraahh iimm::  Niri beste

kirolak baino gehiago

gustatzen zait foballa.

-- ZZee ii nn  kk ii rroo ll  eeggiinn

dduuzzuuee oorraaiinn  aarr tt ee ??

((DDeennookk )) ::  Eskubaloia

eta errugbia.

MMaarr iiaa:: Gero, bakar-

kako kirolen artean

atletismoa eta judoa

egin ditugu.

-- EEgg ii nnddaakkoo  kk ii rroo ll

gguuzz tt iiee ttaa tt ii kk  zzeeiinn

gguuss ttaa ttuu  zzaaiizzuuee

ggeehh ii eenn??

((DDeennookk )) ::  Foballa.

MMaarr iiaa:: Eskolan beti

foballean egiten dugu,

beraz, hori da gehien

H
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multikirolak

Ibrahim El Moussaui, Maria
Calvo eta Jimey Ruiz:

“FOBALLA DUGU
kirolik

gustokoena”

gustatzen zaidana.

-- EE ttaa zzee iinn  gguuss ttaa ttuu

zzaaiizzuuee gguu ttxx iieenn??

JJ iimmeeyy  ee ttaa  IIbb rraahh iimm::

Niri errugbia.

MMaarr iiaa::  Niri eskuba-

loia gustatu zait

gutxien. Ez dakit zer-

gaitik, baina gutxien

gustatu zaidan kirola

izan da.

--ZZeerr  dduuzzuuee  nnaahh iiaa--

ggoo ::  bbaakkaa rr kkaakkoo

kk ii rroo ll aakk  eeddoo

tt aa ll dd ee kk aa kk oo aa kk ??

((DDeennookk )) ::  Taldekoak.

IIbbrraahh iimm::  Taldeka

egitean hobeto pasa-

tzen dugu bakarka

baino.

JJ iimmeeyy ::  Hobe da kiro-

la taldeka egitea

bakarka baino.

MMaarr iiaa:: Bai, kirola

taldeka egitea atsegi-

nagoa da.

-- JJ eennddeeaa  mmuu ll tt ii kk ii rroo ll ee--

tt aann  aappuunn ttaa tt zzee rraa

aa nn ii mm aa tt uu kk oo

zzeennuukkee tt ee ??

((DDeennookk )) ::  Bai.

IIbbrraahh iimm::  Hobe da

kirola egitea, ez egi-

tea baino. Beraz,

dudarik gabe animatu-

ko nuke jendea multiki-

roletan izena ematera.

MMaarr iiaa:: Nik esango

nieke oso ondo pasa-

tuko dutela kirola egi-

ten eta, multikiroletan

izena ematen badute,

ondo aprobetxatuko

dutela denbora librea.

JJ iimmeeyy ::  Kirola egitera-

koan denak elkarrekin

gaude eta horrela oso

ondo pasatzen dugu.
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boteprontoan

--ZZee iinn ddaa mmiihh ii ll uuzzeeaaggooaa::  II llaasskk ii

aa llaa zzuu??

Dudarik gabe, Ilaski. Hori progra-

maz programa ikusi daiteke eta

alde handia dago, gainera, bion

artean.

--AAddiinn  gguuzz tt ii ee ttaakkoo jj eennddeeaakk

iikkuuss tteenn dduu ttee ssaaiiooaa..  ZZee iinn ddaa

zzuueenn  ss eekk rree tt uuaa ??

Denek jolasteko moduko programa

bat da. Azken finean, proba oso

ezberdinak dira, bakoitzak hizkun-

tzarekin eta komunikazioaren oso

alde ezberdinak ukitzen ditu,

baina denetan jolastu daiteke

asko, gutxi edo ezer jakin gabe.

-- NN oo rreekk iinn sseenn tt ii ttzzeenn zzaarraa eerroo ss oo--

aaggoo::  nnaagguuss ii eekk iinn  eeddoo uummeeee--

kk ii nn ??

Denekin oso gustura gabiltza eta

daukagun politena hori da, senti-

tzea adin guztietako jendea begi-

ra daukagula, adin guztietako jen-

dea daukazula lehiakide, ondo

pasatzen duzula, eta eurak ere

oso eroso eta gustura sentitzen

direla.

-- II kkuuss tt eenn  ddeenneezz,,  oossoo oonnddoo

ppaassaattzzeenn dduuzzuuee ssaaiiooaann..

Gauza bat argi daukagu: edo guk

ondo pasatzen dugu, edo jendeak

ez du ondo pasatuko. Guk ez

kkkkiiiikkkkeeee  aaaammmmoooonnnnaaaarrrrrrrriiiizzzz
aaaauuuurrrrkkkkeeeezzzzlllleeeeaaaa

‘Mihiluze’ saioko aurkezlea da Kike

Amonarriz, Ilaski Serranorekin batera.

Saioak arrakasta handia izan du orain arte,

momentu barregarriak eskainiz eta euskara

umorearekin landuz.
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boteprontoan
badugu ondo pasatzen, saioak ez

du aurrera egingo.

--ZZeeiinn ddaa ggeehhiieenn gguuss ttaa ttzzeenn zzaaii--

zzuunn  pprroobbaa??

‘Tribuaren berbak’, ‘esamesak’,

‘potokumeak’ eta ‘eroglifikoak’.

Guk sortutako eta diseinatutako

probak direlako.

--MMiihhii lluuzzeenn bbiizzii  iizzaannddaakkoo

mmoo mmee nn tt uu  bbee rreezzii rreenn  bbaa tt ??

Oso momentu polita izan zen

Andoni Egañak Sebastastian

Lizasok berari eta berari buruz

kantatutako bertso bat jarri, eta

osorik asmatu ez zuenean. Lekura

ailegatu orduko Sebastianek

kaskarrekoa eman zion Egañari.

--ZZeerr  eessaannggoo zzeenniieekkee EE iibbaarr tt ii kk

zzuueenn ssaaiiooaa jjaarrrraa ii tt zzeenn  dduu tt eenn

iikkuuss ll ee  ggaazz tteeeennee ii??

Eibar oso herri mihiluzea izan da beti

eta hori erakutsi egiten da. Eibarko

gaitzizenak hor daude, berba

egiteko modua, euskera oso aberatsa

daukazue eta halaxe frogatu digute

Eibartik etorritako mihiluzeek. Beraz,

gehiagoren zain gaude!
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eskulanak

faroltxoa
Kartulina erabiliko dugu gehienbat, baina horrelako
material sinplearekin ere gauza izugarria egin daiteke.
Jarraitu pausoak eta ikusiko duzu zer nolako apaingarri
polita egingo duzun zure logela edo eskolarako...

MATERIALA:
-- BB ii  kkaarrttuu ll iinnaa eeddoo kkoolloorree bbeerreekkoo ppaappeerr sseennddooaa..
-- KKoo ll oo rreeee ttaakkoo oorrrr ii  ggaarrddeennaa..
--GGuurraaiizzeeaakk..
--KKoo llaa ..
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eskulanak
NOLA EGIN:

11 --  KKaarrttuull iinnaa eeddoo ppaappeerr sseennddooaa eerrdd ii tt ii kk
ttoo lleess ttuu..
22--  GGuurraaiizzeeeekkiinn mmoozzkkeettaa bbaattzzuukk eeggiinn
ttoo lleess tt uu rraarreenn eerrttzzeeaann.. OOnnddoo ppeennttssaattuu
zzeeiinn eesstt ii lloottaann eeggiinn eettaa aauukkeerraattuu zzuurree
gguuss ttuukkooeennaa..  OOrrrr iiaa bbeerrrriizz eerree zzaabbaalldduu..
33 --  KKoolloorreeee ttaakkoo oorrrr ii  ggaarrddeennaa
eerraabbii ll ttzzeekkoo oorrdduuaa hheelldduu ddaa.. KKaarrttuu ll iinnaa
bbaaiinnoo ttxx iikk iiaaggooaa ddeenn kkaarrrraa ttuu  bbaatt
mmoozzttuu..  OOrrrr iiaa kkaarrttuull iinnaann ii ttssaattssii ,,  eerrtt zzaakk
kkoo ll aa rreekkiinn bbuusstt iizz..
44--  FFaarrooll ttxxooaa oossaattzzeekkoo zzii ll iinnddrroo bbaatt eeggiinn
kk aa rrtt uu ll iinnaarreekkiinn ((oorrrr ii  ggaarrddeennaa
bbaa rrrruuaallddeeaann ggeerraattuu bbeehhaarr ddaa))..
55 --  KKaarrttuu ll iinnaa hhaarrttuu eettaa zzii ll iinnddrrooaa rree nn
ooiinnaarrrr iiaarreenn nneeuurrrr ii  bbeerreekkoo bbiirr iibbii ll  bbaatt
eeggiinn.. LLaauu zzaatt ii ttxxoo ii ttssaattssii  oonnddoo
ff iinnkkaattzzeekkoo..  OOnnddoorreenn,,  ss ii lluueettaa mmoozzttuu
eettaa zzaatt ii ttxxooaakk ggoorruunnttzz bbeeggiirraa uuttzzii..
66--  ZZaatt ii ttxxooeenn kkaannppooaallddeeaann kkoollaa iippiinnii
eettaa bbiirriibbiillaa zziill iinnddrrooaa rreenn ooiinnaarrrr iiaann
ss aa rrttuu.. OOiinnaarrrrii bbiirriibbiillaa zziilliinnddrrooaa rree nn
ppaa rreetteettaarraa oonnddoo ii ttssaattssii ,,  zzaatt ii ttxxooeeii oonnddoo
ssaakkaa tt uu ttaa ..
77--  KKoollaa oorrdduu bbaattzzuukk lleehhoorrttzzeenn uuttzzii..
LL eehhoo rrttuuttaakkooaann hhaarr iiaa lloottuu aallddee bbiieettaann..
AAllee bbii ttaann zzuulloo bbii eeggiinn ddii ttzzaakkeezzuu,, hhaarriiaa
hhoorr iieettaatt iikk ppaassaattuu eettaa aallddee bbaakkooii ttzzeeaann
kkoorraappii llooaakk eeggiinn,, aasskkaattuu eezz ddaaii tteezzeenn..
88--  FFaarrooll ttxxooaa eesskkeeggii ..
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zer irakurri

ZAZPI IPUIN HAUETAN IRUDIMENA DA NAGUSI. ALEGIOTAN
ALFABETOA NOLA SORTU ZEN, NOLA IDATZI ZEN LEHENENGO

GUTUNA, ETA ANIMALIAK PROTAGONISTA DIREN BESTE BOST
IPUIN DITUZU IRAKURGAI. ANTZINAKO HERRIEK GAUZEN

ZERGATIA NOLA ULERTZEN ETA AZALTZEN ZUTEN KONTATZEN DIGU
KIPLINGEK BERE IPUINETAN, HAURTZAROKO IRAKURKETAK ETA

HINDUEN KULTURA BATUZ. IPUIN BAKOITZAREN BUKAERAN
BERTSO SORTA BAT AURKITUKO DUZU, IPUINAREN

GAIA LABURBILTZEN DUENA.

hala izan zen

juan san
martin
liburutegian

MARTINEK ZAKUR BAT NAHIKO LUKE; NORAK ESKOLAKO Foball
TALDEKO KAPITAINA BILAKATZEAREKIN AMESTEN DU. ALIREN

GOGOA, BERRIZ, PLAY STATION BAT LORTZEAZ GAIN ‘NORMALA’
IZATEA LITZATEKE. NESKA MUTIL HAUEN EGUNEROKO

BAKARDADEETARA HURBILDUKO GARA, MODU ‘ALAI’ BATEAN.
BERaiEN BARRUKO HUTSUNEAK KANPORATUKO DITUZTE;

BERaiEN GOGOAK AZALDUKO DITUZTE, BALOREAK ANTZERKIAREN
ISPILUAN IKUSIZ… MODU XELEBRE ETA DIBERTIGARRI BATEAN.

ni ez 
naiz txotxolo...

1660. URTEAN, JAQUES LAGARDEN GAZTEAK FAMILIAREN
OHITURARI JARRAITZEA ERABAKI ETA PIRATERIARI EKIN ZION,

‘BELE BELTZ’ GERRA-IZENA HARTUTA. BESTE INOR BEZAIN
AUSARTA ETA ADORETSUA DA, ONGI HEZIA ETA KULTURAZ
JANTZIA, ETA TRATUAN, BERRIZ, OSO ADEITSUA. OSPETSU

EGIN ZEN KARIBE OSOAN. ESPAINIAKO MERKANTZIA-ONTZIAK
GERO ETA ZUHURRAGO ZEBILTZAN, ETA ESPAINIAKO
GERRA-ONTZIAK, BERRIZ, GERO ETA ZORROTZAGO…

bele beltz pirata
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zer irakurri

eibarko
liburudendetan
salgai

LIBURU BATEAN AMONA BIZIKLETAN IBILI ZEN, BESTE BATEAN
AITONA PARAPENTEAN; LIBURU HONETAN, BERRIZ, AITONA ETA
AMONA UDALEKUETARA JOANGO DIRA BILOBA LIBE
BISITATZERA. A ZER NOLAKO KOMEDIAK HARA HELTZEKO!
ETXEKO TXAKURRA ERE BERAIEKIN ERAMANGO DUTE. LIBURU
HONEKIN OSATU DU EGILEAK AITONA-AMONEN IPUIN TRILOGIA.
HIRUGARREN HAU ERE UMOREZ JANTZI-JANTZI EGINDA DATOR.

aitona eta amona udalekuetan

GUSTAVO AZKENALDIAN EZ DA AZALTZEN INSTITUTUAN, BERE
GELAN EGOTEN DA LUZARO IRTEN GABE, ETA JARRERA
ERASOKORRA DU. AMAK, ITXURAZ BIZIMODU LASAIKO
EMAKUMEAK, FAMILIA bizi DuEN KRISI HANDIAZ JABETU
BEHARKO DU –GALBIDEAN DOAZEN SENAR-EMAZTEAK, SEME
DROGAZALEA…-, ETA ORDUAN AGIAN INDARRA BATU AHAL
IZANGO DU, BORROKA EGITEKO ETA HONDAMENDIA
SAIhESTEKO.

deabruaren eztena

IRAKURTZEAK DAKARREN ATSEGINA EZAGUTZEKO ETA HITZAK
MAITATZEN IKASTEKO GONBITA DA. MAILA BAKOITZERAKO
LIBURUAK KONTU HANDIZ AUKERATU ETA BALIABIDE MULTZO
UGARIA ERANTSI DA: -IKASLEENTZAT LIBURU BAKOITZERAKO
KOADERNOA, LIBURUA HOBETO IRAKURTZEKO; IRAKASLEENTZAT,
PROPOSAMEN DIDAKTIKOA LIBURU BAKOITZARI BURUZKO
INFORMAZIO TEKNIKO, IRADOKIZUN eta abarrez. CD-ROM BAT
IRAKURGAIEN ZATIEKIN, INTERNETeKO HELBIDEEKIN...

hiru zopa 
basoaren bihotzean
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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, atal honetara ongi etorriaz
gain, asmakizunak ere prestatu dituzue,
bertsotan jakina...

ongi etorria atalari

Txikitto bai dago
eskola guztian,
jende guztiak dauka
bere pupitrean.
Denborapasak daude
liburu barnean,
ta denok irakurtzen
patioa heltzean. Ni beti nago etxean

gustura irakurtzen,
Txikitto irakurtzeak
ez nau ni aspertzen.
Maisuak daude beti
Txikitto ekartzen,
eta gazte guztiak 
gaudela gozatzen.



asmakizunak

Bertan jolasten dugu
ia egunero,
futbola debekatu
omen da honezkero.

Arratekoak daude
entrenatzen bero,
ta biharamunean
irabazten gero.

Bilbao etorbidean
dago industria,
oso ezaguna da
ta ez da berria.

Hemen jokalariek
entrenatzen dute,
oso urruti dago
kotxez joan daiteke.

Opil hori jatean
gaude gu jaietan,
anis usaina dago
Eibarko kaleetan.

Egun hortan gu goaz
mendiko elizara,
goiz ta arratsaldean
roskilak jatera.

Guztiak mozorrotu
egun berezian,
maskarak ipinita
guztiak Untzagan.

Sua egiten dute
jendea plazara,
eta ume guztiak
datoz jolastera.
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bertsotan
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