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Sanjuanetan

JENDETZA

B erriak
Amaña Herri Ikastetxearen blogak
(gureikastetxea.blogspot.com) bigarren saria
jaso du HEZKUNTZA BLOG TXAPELKETAn.
Eibartarrez gain, Dunboa BHI, Intxaurrondo
Hegoa eta Lauaizeta Ikastola ere izan dira
sarituak
Gipuzkoako
Berrikuntza
Pedagogikoko Jardunaldien inguruan egin
den lehiaketa honetan. Zorionak, beraz,
Amañako ikasle eta irakasleei!

Maiatzaren 25etik 29ra “Esparta - Atenas”
izeneko euskara kanpaina egin zuten
Urkizu eskolan, baina talde gehienek ez
zuten lortu bost gerlari-kasko itsasterik hormirudian. Lastima! sari polita galdu zuten.
Ekainaren 2an, 3. eta 4. mailakoak
Hezkuntza Esparrura joan ziren antzerkia
ikustera. Oso ederra izan zen ikuskizuna.
Ai ama, ai ama! ekainaren 17an notak
emango dizkiete.
Ekainaren 19an “Jolas Handiak” izango
dituzte. Espartatarrak atenastarren aurka.
Ezpatak airean, borrokarako prest. Nork
irabaziko du? Irabazlea edozein delarik
ere, amaitzerakoan denok lagunak izaten
jarraituko dute.
Ekainaren 20tik irailaren 8ra OPORRAK!!!!
Ongi pasa guztiok eta ikusi arte
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Eguraldi onarekin batera mugimendua areagotu egin da La Salle Isasi ikastetxean:
Apirilaren azken astean, ohi den bezala,
KULTUR ASTEA ospatu zuten. Aurten ere,
ekintza pila bat izan dituzte jai-egitarauan.
Besteak beste, ipuin kontalariak, lehiaketak,
bisita interesgarriak…
Apirilaren 27-28an 2.mailakoak Arotz-eneara joan ziren bi egun pasatzera. Zoragarri
pasa zuten hango ingurua eta aintzinako istoriak ezagutuz.
Maiatzean zehar ere, eta ikastetxearen 50.
urteurrenarekin lotuta, jarduera berezietaz
gozatzeko aukera izan dute: antzerki saioa
KIXKA taldearekin, puzgarriak , zezen mekanikoa, marrazki lehiaketa etab…
Debarroak eskaintzen duen aukera aprobetxatuz, 4. mailakoak OGIGINTZA landu
zuten eskolatik kanpo; eta 5. mailakoak,
berriz, ARTZAIN MUNDUA.
5. eta 6.mailakoak Espejora joango dira hiru
egun pasatzera.
Ekainaren 14an Rock-Folk taldea euren
artean izan zen eta euren musikaz gozatu
ahal izan zuten.

A R G I T A R A T Z A I L E A: “ . . . e t a k i t t o ! ” E u s k a r a
Elkartea, Urkizu, 11 - solairuartea.
20 600 Ei bar. Tel: 943 206 776.
E R R E D A K Z I O K O N T S E I L U A: E k h i B e l a r ,
Koldo Mitxelena eta Eibarko
ikastetxeetako ordezkariak.
A D M I N I S T R A Z I O A: M a r i s o l U r i a r t e .
E R R E D A K Z I O A, M A K E T A Z I O A E T A B A N A K E T A:
Ekhi Belar, Ainhoa Luz
eta Koldo Mitxelena.

berria K

Oporrak Txikitto!ra
aillegatu dira
Txikitto! honekin batera
amaituko da aurtengo
ikasturtea. 2008-2009
urtean ondo pasatu dugu,
ezta? Txikitto!k behintzat
ezin hobeto pasatu du zuei
orri hauek eskaintzen.
Baina, lasai, datorren
ikasturtean ere hemen
izango naiz, zuen zain.
Zuek ere ni ikusteko
desiatzen egongo zaretela
uste dut. Ordura arte, ondo
pasatu oporretan!!!
A R G A Z K I A K: . . . e t a k i t t o ! a l d i z k a r i k o
argazki artxiboa, Ekhi Belar
eta Koldo Mitxelena.
A Z A L E K O A R G A Z K I A: E k h i B e l a r .
T I R A D A: 1 . 3 5 0 a l e .
I N P R I M A T E G I A: G E R T U k o o p . ( O ñ a t i ) .
C O P Y R I G H T- A : T x i k i t t o !
L E G E- G O R D A I L U A: S S - 1 1 1 1 / 9 6
Eibarko Udalak
dir uz lagundutako aldizkaria

2009KO EKAINA
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Z u margolari
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I KA ST UR T E A M A I E R A N N I M A R G O T Z E A P E N T S A T U
D UT . K O LO R E P O LI T A K E R A B I LI , M E S E D E Z .. . .
2009KO EKAINA

denborapasa K

2009KO EKAINA
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D enborapasak
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Batiolo, Batiolotxo eta Batili

aziren behin bonbilatxo bi
baserri batean. Baserria
antzinakoa, zaharra eta
argitsua zen, eta baserritar bat bizi zen bertan.
Baserritarrak bonbila bi
zituen, baina batek argindar ikaragarria zeukan. Handiak, 100
watiokoak, Batiolo zuen izena. Besteak,
10 watiokoak, argindar gitxi gastatzen
zuen eta Batiotxo deitzen zen.
Batiolok beti argindar handia gastatzen zuen, baina ez zitzaion axola.
Batiolotxok, berriz, argindar gutxi gastatzen zuen eta esaten zion Batiolori ez
gastatzeko hainbeste argindar. Baina

B
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2008KO AZAROA

Batiolok ez zion kasurik egiten.
Egun batean, Batiolok hainbeste
argindar gastatu zuen, ‘PLUP’ bat egin
eta itzali egin zela. Orduan, oso triste
jarri zen. Ondoren, eztabaidan hasi ziren
batak besteak baino argindar gehiago
zuelako.
Baserritarrak, gero, 10 watioko
beste 10 bonbila erosi zituen, baina ikusi
zuen emaitza berdina zela. Azkenean 5
watioko 10 bonbila erosi zituen, baina
besteak ez zituen bota ez… gabonetako
zuhaitzean jarri zituen!
Ordutik aurrera denok poz-pozik bizi
izan ziren argi gutxi gastatuz.
Leire Maza

-Sendagile jauna, inork ez dit
jaramonik egiten!
-Hurrengoa pasa dadila mesedez.
Naia Basterra

-Zein da asteko egun gezurtia?
-Asteazkena. Ez delako asteko
azken eguna.
Pablo Santiago

Zer esaten dio zuhaitz batek beste
bati?
-Zer gertatzen da tronko?
Ander Sanchez

Oliba hezur bi mendira doaz, bat
erortzen da eta zera esaten du:
-Hezur bat apurtu dut.
Alex Larrañaga

txistea K

Bazen behin konkordun bat
taberna batera sartu eta whiski bat
eskatu zuena. Tabernariak whiskia
ipini, konkordunak zurrupada bat
eman eta zera esan zuen:
-Hau gorputz txarra utzi didana
whiskiak.
Orduan tabernariak erantzuten
dio:
-Barkatu, baina zu gorputz
horrekin sartu zara lehen
tabernara.
Oier Eguren
-Zer esaten dio azukreak koilara
bati?
-Kafean ikusiko dugu elkar.
Miriam Cerro

2009KO EKAINA
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T xisteak

Monja bi motor batean doaz eta
bihurgune bat pasatzerakoan
Ertzainek galdetzen die:
-Nola pasatu duzue horrelako
bihurgunea?
-Jesus gurekin dagoelako.
-Beno ba, isuna motorrean hiru
joateagatik!
Ainhoa Beorlegi

-Nola esaten da ispilua
txinatarrez?
-Hemenagoni!
-Eta paraxutista onena?
-Kataplof!
Danel Cid

Ume batek amari galdetzen dio:
-Ama, ama, txokolateak oinez
dabiltza?
-Ez seme.
-Orduan kakalardo bat jan dut.
Unai Arizaga
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Elefante bi oihanetik doaz eta
ordenagailu bi alokatzen dituzte.
Orduan, elefante batek
ordenagailua hartu eta besteak
alde egiten du handik.
-Baina zer egiten duzu? Nora
zoaz?
-Saguei beldurra diet!
Danel Errasti

txistea K

Jaimito eskolan zegoen eta
irakasleak galdetzen dio:
-Zenbat dira 2x2?
-Berdinketa!
-Eta 2x1?
-Supermerkatuko eskaintza.
Danel Susaeta

Suge batek esaten dio beste bati:
-Gu pozointsuak gara?
-Bai, zergatik?
-Mingainan hainka egin dudalako.
Alen Lopez
-Fokek zergatik begiratzen dute
gora zirkoan?
-Goian fokoak daudelako.
Ane R.

Jaimito eskolan zegoen eta
andereñoak ozenki notak esan
zituen:
-Nereak 10 bat, Jonek 8 bat,
Asierrek 2 bat, Jaimitok 0 bat…
Orduan Jaimitok galdetzen dio:
-Zergatik ipini didazu 0 bat?
-Asierren azterketa kopiatu
duzulako! Asierrek galdera batean
“ez dakit” jarri du eta zuk zurean
“nik ere ez” jarri duzu.
Iñigo Ugarte

Irakasleak esaten dio Jaimitori:
-Jaimito esan ‘o’ asko dituen berba
bat.
-Goooooooooooool.
Marta N.

2009KO EKAINA
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T xikihoroskopoa
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Oporral, oporrak, oe, oe, oe!
Heldu da bainujantzia hartu eta
hondartzara joateko garaia! Zer
egingo duzu hainbeste opor
egunekin? Gozatu!

Oporrak helduko dira eta zu
makal-makal. Lasai, egun
gutxitan berriro ere osasuntsu
egongo zara eta lagunekin
jolastu ahalko duzu.

Ez duzu uste garaia dela pertsona
berezi horri sentitzen duzuna
esateko? Ez egin kasu besteek
diotenari, zuk egin zuk nahi
duzuna.

Orain gogotsu zaude oporrak
iristeko, baina zenbat apustu
irailean berriz eskolara
bueltatzeko irrikaz egongo
zarela? Lagunak faltan botako
dituzu!

Udako maitasun kontuak hain
dira politak… ba, tamalez, aurten
ez duzu horrelakorik biziko,
sentitzen dut. Hala ere, uda
bikaina pasako duzu!

Ez egin negarrik, eskolak leku
berean jarraituko du eta hilabete
gutxitan bueltatuko zara bertara.
Momentuz, gozatu ezazu udaz.

2009KO EKAINA

txikihoroskopo A
Ondo gogoratuko duzun uda
pasatuko duzu. Lagunekin
ederto, familiarekin primeran
eta… pertsona bereziren bat
ezagutuko al duzu?

Udan ondo pasatu, baina ez
ahaztu etxerako lanak egitea!
Badakizu zein alperra zaren,
seguru aski azken ordurako uzten
dituzula.

Pozez zoratzen egoteko aitzakia
daukazu, beraz, disfrutatu ezazu
eta udaz gozatu. Gauza txarretan
pentsatzeak ez dizu lagunduko.

Dena ez da zuk bezala irtengo,
baina oso hilabete politak dituzu
aurretik. Momentu ahaztezinak
biziko dituzu pertsona maiteen
artean.

Orain oporretan joango zara,
merezita, baina irailean eskola
hasi aurretik izan gauza bat
kontutan: motxila berria erosi,
mesedez!!!

Joaten zaren lekura zoazela, zu
izango zara denaren erdian.
Den-denak txora-txora eginda
edukiko dituzu eta ez da zu
bezalako inor egongo.

2009KO EKAINA
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interneten

interneten
interneten
interneten

internewww.euskal-herria.org
edo eskuinera begira, menter Ezker
diak aurkitzen ditugu edonon. Baina
ezagutzen al dituzue mendi horiek?
rne Ba al dakizue zein izen daukaten?

ete
e

Eta zenbat neurtzen duten? Ba datu
horiek eta beste asko ezagutu ahal
izango dituzue webgune hau bisitatuz gero. Mapa batean daude kokatuta Euskal Herri osoko mendiak eta banan-banan aukeratu ahal
izango dituzu euren ezaugarriak jasotzeko. Klikatu mendiren batean
eta bere garaiera eta kokapena zeintzuk diren jakingo duzu, zein
mendietatik gertu dagoen eta nondik abiatu daitekeen hara.
Gainera, mendi bakoitzaren argazki ugari azaltzen dira. Bestetik,
mendi bat baino gehiagoko ibilbidea egin nahi izanez gero, ibilbide hori kalkulatuko dizu webguneak.

www.deporeibar.com
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Herrian bada kirol arloan lan egin
duen talderik, hori Klub Deportiboa
da. Ba kalean, mendian, taula gainean, argazkiak ateratzen, dantzan,
xakean eta dena delakoan ibiltzeaz
gain, interneten ere badu lekua
Deporrek. Bertan, kluba osatzen
duten talde guztiak batzen dira, eta
hauen berri, argazki eta datuak aurki daitezke. Egunero (edo ia egunero) eguneratzen da albiste berriekin, horrela, talde ezberdinek lortutako emaitzen edo hurrengo egunetan egingo duten gauzen berri
jakin ahal izango duzu klikatzearekin bakarrik. Azken berriez gain,
artxiboan begiratu eta aurretik gertatutakoa jakiteko aukera ere luzatzen du webguneak. Eibarko kirola gustuko duzuenok, beraz, hau
duzue webgune egokia.
2009KO EKAINA

erreportajea

Jaietarako prest?

Agur eskolei, agur liburuei… eta ongi etorri udako
oporrei! Eta oporrak nola hasi hobeto herriko jaiekin
baino? Hemen dira Sanjuanak! Suaren inguruan
musika, danbor hots, kolore eta jai giroz beterik
egunak biziko dira herrian. Prest al zaude egun
zoragarriak pasatzeko?
2009KO EKAINA
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S anjuanak 2009

A

zken egunak dira
zuendako eskolan…
datorren ikasturtera
arte, behintzat. Hilabeteak pasa dituzue gelan ikasten,
abesten, irakurtzen, kalkuluak
egiten, jolasten… denetarik
pixka bat egiten! Baina iritsi
da beroa, iristear da uda eta
horrekin, nola ez, oporraldia.
Ezin uka daiteke urteko sasoirik gustokoena dela gehienentzat. Atsedenerako garaia, lagunekin kalean orduak eta orduak jolasten pasatzeko sasoia, bidaiatzeko denbora,
uretan murgildu edo mendi
gailurretara iristeko ordua.
Udako oporraldiak, gainera, hasiera berezia izaten du
gure herrian. Izan ere,
Sanjuanak ospatzen ditugu,
herriko jai nagusiak. Zuentzat,
beraz, oporrak hasteko festak
dira, barruan daukazuen poztasuna ateratzeko egunak eta,
noski, oso ondo pasatzeko
jaiak.
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Udaren hasieraren zoramen honen erdian kokatzen
dira Sanjuanak, eta jaietaz
ospatzeko egitarau zabal
eskaintzen da herrian, bai
nagusientzat, bai umeentzat.
Ez da, beraz, aitzakia handirik behar izango ondo pasatzeko.

Txupinazoa eta sua
Hilabete osoan zehar antolatu dira ekintzak Sanjuanei
begira, baina umeak, modu
zehatz batean esanda, ekainaren 22an hasiko dira protagonista izaten. Eta nola gainera!

Sanjuanak 200 9

Egun osoan zehar 0,70 euro
ordaindu beharko da atrakzio
guztietan bidaiako. Bestetik,
17.00etatik 20.00etara puzgarriak eta zezen mekanikoa
egongo dira Untzagan, eta
21.00ak arte musika-tresnen
tailerra. Antzerkiak ere izango
du lekua, izan ere, Potxin eta
Patxinen eskutik ‘Egipton
Gertatuak’ ikusi ahal izango
da.
Hurrengo
egunean,
Sanjuan bezperan, goizetik
egingo dira ekintza ezberdinak. Urtero ohikoa den legez,
13.00ean
Dultzaineroei

ongietorria emango zaie
Estaziño kalean eta eurekin
batera kalejira egingo da
Untzagaraino. Ondo berotu
bidean, izan ere, Untzagara
heltzean, 13.00ean, pregoia
irakurri eta jaiei hasiera emateko txupinazoa botako da.
PUM! Gora Sanjuanak!
Jaiak ofizialki hasi eta egunean zehar ekintza ugari egingo dira. 19.30etan Hortzmuga
taldeak antzerkia eskainiko du
Untzagan eta 23.30etan
momentu mitikoa biziko da:
San Juan Sua. …eta kitto!
Euskara Elkartearen eskutik
egingo da eta aurretik Eibarko
Dantza Garaikideko taldeak
emanaldia eskainiko du.
Gauerdian,
bestetik,
Danborrada
hasiko
da
Untzagan.
San Juan egunaz goizean
goizetik gozatzeko aukera
egongo da, izan ere, 11.00etan
Cirkomotik malabar tailerra
izango dute umeek Untzagan.
2009KO EKAINA
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S anjuanak 2009
18.00etan Ganso&Cia-ren eskutik ‘Renato’ antzezlana egongo
da ikusgai, eta 23.00etan
denak zerura begira jartzeko
aukera egongo da, suzko erroberak ikusi ahal izango baitira.
Hilaren 26an festak jarraituko du. Horrela, Karmen Kalean
17.00etan umeendako txokolate-jana, 18.00etan jokoak, eta
19.00etan Gorriti eta bere abe-
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reak egongo dira. Hurrengo
egunean ere jarraipena izango
dute
jaiek,
izan
ere,
19.00etan, Urkizuko parkean,
umeendako antzerkia egongo
da: ‘Mementu Ridikoli’, En la
lona taldearen eskutik.
Ez da, bada, eskaintza
samurra. Egun asko, ekintza
asko… jaietaz gozatzeko aukera zoragarria. Prest al zaude?

Sanjuanak agend A

EKAINAK 21, DOMEKA
18:00etan, Zezen Plazan,
Errekortadoreen Jaialdia, Marqués
de Saka Ganadutegiak antolatuta.
Sarrera: umeendako 3 euro.
EKAINAK 22, ASTELEHENA
Egunean zehar, feriako atrakzioen
prezioa 0,70 eurokoa izango da.
17:00etatik 20:00etara,
Untzaga Plazan, umeendako
puzgarriak eta zezen mekanikoa,
Astixaren eskutik.
17:00etatik 21:00etara,
Untzagan, musika-tresnen tailerra
umeentzat.
20:00etan, Untzaga Plazan,
umeendako antzerkia: “Egipton
Gertatuak” antzezlana Potxin eta
Patxin konpainiaren eskutik.

EKAINAK 23, MARTITZENA
13:00etan, Estaziño kalean,
ongietorria Lizarrako Dultzaineroei,
eta kalejira Untzagaraino
Udalbatza , Sostoa abesbatza, As
Burgas Galiziako kultura etxea eta
Eibar Rugby Taldearen ordezkariek
eta kuadrilek lagunduta.
13:30etan, Udaletxetik, pregoia
eta jaiei hasiera emateko
txupinazoa.
19:30etan, Untzaga Plazan, kale
antzerkia Hortzmuga taldearen
eskutik.
23:00etan, Untzagan, San Juan
Sua eta Eibarko Dantza Garaikide
taldearen emanaldia, ...eta kitto!
elkartearen eskutik, eta Queimada,
As Burgas Casa Cultural de
Galiciaren ardurapean.
24:00etan, Untzagatik hasita,
Danborradaren Alardea.
Jarraian San Juan Kantua.

EKAINAK 24, EGUAZTENA
19:00etan, Urkizun , Umeen
Danborradaren irteera, Oria eta
Ustekabe fanfarreekin.
20:30etan, Untzagan, Umeen
Pregoia Umeen Danborradako
Danbor Nagusiak irakurrita, eta
Alardea.

EKAINAK 25, EGUENA
11:00etatik aurrera, Untzaga
Plazan, “Circomotik”, umeendako
malabar tailerra.
18:00etan, Untzaga Plazan,
Ganso&Cía taldearen eskutik,
“Renato” antzezlana.
19:00etan, Untzagan, Euskal
Jaialdia, Ziriako Ortiz de Zaratek
aurkeztua eta ...eta kitto! Elkarteak
antolatua.
23:00etan, suzko erroberak
Pirotecnia Astondoaren eskutik.
EKAINAK 26, BARIXAKUA
17:00etan, Karmen kaleko
parkean, umeendako
txokolate-jana.
18:00etan, Karmen kaleko
parkean, umeendako jokuak
(lapikoak apurtzen, lasterketa
zakuekin,..).
19:00etan, Karmen kaleko
parkean, Gorriti eta bere abereak.
Antolatzailea: Beheko Tokia.
EKAINAK 27, ZAPATUA
19:00etan, Urkizu Parkean,
umeendako antzerkia: “Mementu
Ridikoli” antzezlana En la lona
taldearen eskutik

2009KO EKAINA
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T xikinkesta

Ze asmo dakazu
udarako?

A S I E R L O I D I.

12 urte

JON
ESTANISLAO.

11 urte

Lelengo Badajoz
aldera juango
naiz aittaren
famelixiarengana.
Gero, Sevillara,
amaren
famelixiangana.
10 bat egun
egingo dittugu
bakotxian.
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2009KO MARTXOA

Uztaila aldian
Debara juango
naiz. Surfa eittia
gustoko dot eta
hortan pasatuko
dot uda osua.
Gero, lagunekin
be jolasteko denporia eukiko dot.

txikinkest A

Hillabete bi eta erdi dittue Eibarko ikasliak
aurretik jolasian, hondartzan edo mendixan
pasatzeko. Eta zuk, zer asmo dakazu?

GOIZANE
ARRIOLA.

11 urte

Malagara juango
naiz gurasuekin
uztaillian. Urterourtero juaten
gara hara, eta
hondartzara juan
eta eguzkixa hartzeko aprobetxatzen dot.

PATRICIA
A L O N S O.

11 urte

Galiziara aittaren
famelixiangana
eta Badajozera
amarenangana
juango naiz.
Hantxe Jonekin
egoteko aukeria
eukiko dot, eta
jolasteko lagunak
ez jataz faltako.
2009KO MARTXOA
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Lur eta Zaro

gun eguzkitxu batean Lur eta
Zaro hondartzara joan ziren.
Hara heltzean harrituta geratu
ziren, izan ere, arrain ugari
zegoen itsasoan! Hori ikustean
liluratuta geratu ziren, horrela, Lur eta Zarok arrantzale izatea
pentsatu zuten. Baina gauza ez zen
hain erraza izango, Lur eta Zaro astoak zirelako! Beraz, ezin zuten arrantzan egin. Baina Zarok gogo handia
zeukan eta zerbait bururatu zitzaion:
-Alde egingo dut! –esan zuen
Zarok.
-Nola egingo duzu alde? –galdetu
zion Lurrek.

E
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-Itsasontzi horretan egingo dut
alde.
Birritan pentsatu gabe, Zaro itsasontzian sartu eta bidaiatzen hasi
zen… Pariseraino! Han, Parisen, etxe
bat alokatu zuen. Etxe hura ez zen oso
handia eta ez zegoen ezer, baina
Parisek aukera ugari eskaintzen zituen
eta, diru asko zegoenez, ez zuen arazo
handirik eduki.
Baina denbora pasa zen eta Zarok
Lur zegoen lekura joan nahi zuen
berriro. Horrela, hegazkina hartu eta
berriz bueltatu zen Lurrengana. Beraz,
dena ondo amaitu zen.
Alaia Elgeta

kirolak eibarren

AGUR MULTIKIROLEI ERE

Eskubaloian, foballean,
atletismoan, waterpoloan,
errugbian, judoan… kirol
ezberdinak egiten aritu
dira aurten Eibarko
ikastetxeetako ikasleak.
Multikiroletako
arduradunak oso pozik
daude emaitzarekin.
Datorren urtera
arte!

K

irola egitea gomendagarria dela ez du inork
ukatzen. Egokia da txikitatik ariketa fisikoa egitea eta
ugariak dira horrek ematen
dituen
onurak.
Baina
Multikirolekin, onura guzti
horiek jasotzeaz gain, euskara

lantzea ere lortu nahi da.
Kirola euskaraz egitea. Zentzu
horretan pozik dago Junkal
Txurruka Udaleko Euskara teknikaria. Umeek kirola eta euskara lotzen dute, eta bateragarriak direla ikusten dute.
Horrela, gorputza zaintzeaz
gain, hizkuntza bat ere zaintzen dute umeek: euskara.
Eneko Garcia Multikirolen
koordinatzailea da eta, bere
aldetik, “oso pozik” agertzen
da aurten Multikirolek izan

duten erantzunarekin. “Eredua
indartu egin da, gehiago ezagutzen da, erraztasun gehiago
dauzkagu lan egiterako
orduan eta aurreko urteetako
zalantzak argitzen doaz”,
aipatu dio Txikittori Enekok.
Gauzak hobetu daitezkeela aitortzen duen arren, oso
gustura ikusi ditu umeak ikasturte osoan zehar. “Umeek
kirol ezberdinak egin ahal
izan dituzte eta euren arteko
harremanak bultzatu ditugu”.
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M ultikirolak

Ikasturte amaierarekin batera,
Multikirolek ere agur esan behar
die herriko umeei. Irailera arte
pilak kargatzeko aukera izango
duzue, Nekane Calle eta Daniel
Luengo Amaña Herri Ikastetxeko
ikasleek bezala. Eurek berriz
errepikatuko dute!
-Zer moduzkoa
izan da
denboraldia
Multikiroletan?
(Biak): Oso ona.
(Nekane): Asko
gozatu dut kirol
ezberdinak egiten urte
osoan zehar.
-Zer da
Multikiroletatik
gehien gustatu
zaizuena?
(Nekane): Niri
partiduak jokatzea
izan da gehien
gustatu zaidana, beste
guztiaren gainetik,
entrenamendu eta
halakoen gainetik.
(Daniel): Niri ere
partiduak jokatzea
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gustatzen zait, izan
ere, emozio
handiagoa dago
entrenamenduetan
baino.
-Aurretik parte
hartu izan duzue
Multikiroletan?
(Daniel): Niretzat
bigarren urtea izan
da, eta lehenengoan
bezain ondo edo
hobeago pasatu dut
aurtengoan.
(Nekane):
Multikiroletan parte
hartu izan dudan
Lehen aldia izan da
aurtengoa. Gelan
komentatzen zutenaren arabera, espero
nuena bezalakoa izan

da esperientzia, hau
da, oso ona.
-Eta datorren
urtean izena
emateko asmoa
daukazue?
(Biak): Bai!
(Daniel): Urte
hauetako esperientzia
errepikatzea nahiko
nuke.
(Nekane): Ni
gustura ibili naiz eta
errepikatzea gustatuko

multikirola K

Nekane Calle eta
Daniel Luengo:

“Entrenamenduetan
asko ikasi dugu”
litzaidake, beraz,
izena emango dut.
-Zuen klaseetan
egongo da, bada,
izena eman ez
duenik…
(Nekane): Egia esan
badago jendea
Multikiroletan izena
eman ez duena eta
emateko asmoa ez
duena.
(Daniel): Baita
nirean ere.

-Eta ez diezue
animatzen izena
emateko?
(Nekane): Bai.
Nik esaten diet oso
ondo pasatzen
dugula eta kirola
eginez lagunekin
momentu ederrak
pasatzeko modu
ezinhobea dela.
-Aurten kirol
berriak egiteko
aukera izan
duzue, baina
sartuko al zenuten
beste kirol
berriren bat
Multikirolen
eskaintzan?
(Daniel): Ez. Dagoen
bezala ondo dagoela

uste dut, beste barik.
(Nekane): Niretzat
lehen urtea izan da
aurtengoa eta oso
gustora egin ditut kirol
hauek, beraz, ez
dago zertan gehiago
gehitu.
-Entrenamenduak
nolakoak izan
dira?
(Nekane): Partiduak
egiten genituen eta
gero jolas batzuk.
(Daniel):
Entrenamenduak ondo
egon direla uste dut,
izan ere, egiten
genuen kirolaren
gainean gehiago
ikasteko balio izan
digu.
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E skulanak
loreontzia
Aita eta amari loregintza gustatzen zaiela...
Hamen duzu benetan opari polita!

Plastikozko ontzia inguratzeko
behar beste izozki makila bildu,
eta margotu itzazu margo hori,
berde eta gorriarekin.

MATERIALA:
-Izozki makilak.
-Plastikozko ontzia.
-Margo hori, gorri eta berdea.
-Kola likidoa.
-Pintzela.
-Plastikozko bereizle horia.
-Errotulagailu gorria.
-Plastikozko edalontzi gorria.
-Lastotxoa.
-Paper berdeko orria.
-Guraizeak.
-Zeloa.

Plastikozko ontziaren inguruan
itsatsi itzazu kola likidoarekin
koloreak txandakatuz.

Zuloa egin erdi-erdian eta,
ondoren, plastikozko
ontziaren estaldura izango
balitz bezala itsatsi ezazu
borobil hori.
Lorea egiteko, edalontzi gorria
tiretan moztu, borobildu
itzazu eta kanporuntz tolestu
banan-banan.

Ontziaren ahoaren
diametroa marraztu bereizle
horiaren gainean eta moztu
marraztutako borobila.
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eskulana K

Paper berdean borobil bat marraztu, moztu ezazu eta
ontzi gorriaren erdian itsatsi.

Edalontzi gorriaren
atzealdean
lastotxoa itsatsi
zeloarekin.
Lastotxoa borobil BESTE AUKERA BATZUK:
horiaren zulotik
Makilekin egindako ontzia
sartu.
hortzetako eskuilak gordetzeko
erabil dezakezu. Edalontzian
pisuzko objektuak sartuz gero,
balantza egin eta erortzea
ekidingo duzu.
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Z er irakurri

ZURE GORPUTZA

EZAGUTU EZAZU ZURE MUNDUA LIBURU INTERKATIBO
DIBERTIGARRI HAUEKIN! GURPILAK BIRATU, LEIHOAK IREKIN ETA
AZAL-HEGALAK ZABALDU, ZURE GORPUTZARI BURUZKO GAUZA
ASKO JAKITEKO. ZER DAGO LARRUAREN AZPIAN? BADAKIZU
ZERTARAKO BALIO DUEN IZERDIAK? BURMUINAK PENTSATZEKO
BAINO EZ DU BALIO? GALDERA HORIEN ERANTZUNAK ETA ASKOZ
ERE GEHIAGO AURKITUKO DITUZUE LIBURU DIBERTIGARRI HONEN
BARRUAN. ZURE GORPUTZAZ JAKITEKO MODU EZINHOBEA.

EIBARKO
LIBURUDENDETAN
SALGAI

EGUN BAT PETRE
ROMANESCUREN BIZITZAN

PETRE ROMANESCURI IDAZLANA EGITEKO AGINDU DIO ANDEREÑOK,
BERE EGUN BAT KONTATUZ. PETRERI, BAINA, EZ ZAIO IDAZTEA
GUSTATZEN, BAI ORDEA ZINEMA. HORTAZ, GURASOEK
OPARITUTAKO BIDEO-KAMARAREKIN HASIKO DA BERE BIZITZA
GRABATZEN: ETXEA, FAMILIA, AUZOA… ETA BATEZ ERE
MENDIAN EGINGO DUEN EGUN-PASA...

TXORIAK ETA HABIAK

BIHURRIA IZATEAZ GAIN, MADDALEN JAKINMIN HANDIKO NESKA
DA. EZAGUTZEN EZ DUENAREN KORAPILOAK ASKATU ARTE EZ DA
LASAI EGOTEN. HORREAGTIK, BERE AURREAN ZUHAITZ BITXI BAT
IKUSI DUENEAN, EZ BAT EZ BI, ENBORREAN GORA ABIATU DA.
HAINBAT TXORI MOTAREN HABIA DEN ZUHAITZA SORPRESAZ
GAINEZKA DAGO ETA MADDALENEK GAUZA ASKO IKASTEKO
AUKERA IZANGO DU.
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zer irakurr I

MUNSTROA ETA IGELA:
ARIKETA FISIKOA

MUNSTROA ETA IGELA LAGUN HANDIAK DIRA. IGELAK USTE DU
GAUZA GUZTIETAN ADITUA DELA, ETA MUNSTROA KANKAILU
GIZAJO BAT DA. BIEK ALA BIEK BIZITZAKO ZAILTASUNEI AURRE
EGITEN DIETE IRUDIMENEZ ETA AUSARDIAZ. IGELAK USTE DU
MUNSTROA POTOLO DAGOELA ETA ARIKETAK EGITEKO
AHOLKUA EMATEN DIO. MUNSTROA SAIATZEN DA, BAINA GAIZKI
EGITEN DU. BAINA ZERBAIT IGELAK BAINO HOBETO EGITEN DU!

HIRUBEGI

JUAN
SAN MARTIN
LIBURUTEGIAN

ZER IRUDITUKO LITZAIZUKE USTEZ ASPERGARRIAK IZANGO
LIRATEZKEEN OPORREK BIZIPEN AHAZTEZINA EKARRIKO
BALIZUTE? ETA EZEZAGUNA ZEN KOBAZULOA INOIZ
IMAJINATUTAKO IZAKIRIK ARRAROENEZ BETETA BALEGO? ZAZPI
BURUKO DRAGOIARI, ZIKLOPEARI, SUGE ERRALDOIARI EDO GAUEZ
AGERTU ETA ITOTZEN ZAITUEN IZAKI IKUSEZINARI AURRE EGITEKO
GAUZA ZINATEKE? ETA IZAKI HORIEK BIZIRIK BALEUDE ETA GIZAKIAK
KANPORATZEKO HAIEN BORROKAREN ERDIAN BAZEUNDE?

VIOLET PARK-EN BIDETIK

HAMASEI URTEKO GAZTE LONDRESTARRA DA LUCAS SWAIN, ETA,
GAU BATEAN, BILATZEKO JARDUN GABE TOPO EGITEN DU VIOLET
PARK-EKIN. VIOLET PARK EZ DA INOR LUCASENTZAT, EZ DU
EZERK HARIEKIN LOTZEN: EMAKUME ZAHARRA DA, HILDA
DAGO… TAXI-BULEGO BATEN APALATEGIAN ERRAUTS KUTXA
BATEN BARRUAN DAGO, BATEN BATEK TAXI BATEN BARRUAN
AHAZTUTA UTZI ZUENETIK. ENKONTRU HORI GERTATU ZENEZ
GERO, ORDEA, BIZITZA ALDATU ZAIO LUCASI.
2009KO EKAINA
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B ertsotan

BERTSOEK BERE LEKUA AURKIT

A

hozkotasuna
eta
Bertsolaritza lantzen
urteetan
dihardute
herriko ikastetxeetan. Polikipoliki, egindako lanaren ekimenez, bertsoak bere lekutxoa
hartu du, bai herrian, bai ikastetxeetako ikasleen artean.
Nerea
Urra
Bertsozale
Elkarteko kideak aipatzen duenez, “urteroko martxa bide
beretik joan da”. Hala ere,
Txikitton bertsoei eskaintzen
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zaion lekuari egindako jarraipenean ikastetxetik ikastetxeraalde nabarmena dagoela
dio.
Aipatzekoa da aurten Bertsolehiaketa egin dela aurrenekoz.
Horren aurrean umeen motibazioa nabaria izan da, “zerbait
berezia egiteko nahia antzematen zen”, Nerearen berbetan.
Bestetik, betiko bertso-sortaz
gain bertso-jolasa egin beharrak
ikasleen sormena aktibatu duela

TU DUTE

azpimarratu du Urrak. “Horrek
beti dakar ikasleen motibazioan
aldaketa”.
Hala ere, hutsuneak ere badaudela azaldu digu Nereak.
“Bertsolaritza bigarren urtez
lantzen duten ikasleen artean
ez da aparteko motibaziorik
sortzen”. Hori hobetu eta konpontzea izango litzateke euren
erronka nagusia. “Oraindik ez
daukagu ezer pentsatuta,
baina bigarren urtez bertsolari-

balorazio A
tza lantzen duten ikasleekin formula berriren bat aurkitu behar
da”.
Bertsolaritza bide onean dabilela ikusten da, bere lekua aurkitu duela.
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