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IPUIN MOTZA 

Bazen behin, neskatxa bat Nere izena zuena. Nerek 

handitan surfista izan nahi zuen.  

Egun batean, hondartzan zegoela surf ikastaroa egiten, 

olatu bat hartu zuenean, bat-batean, Nerek harri ba-

ten aurka jo zuen eta hanka hautsi egin zuen.  Min han-

dia hartu zuen eta Surfa egiten jarraitzen bazuen 

gauza gehiago hautsiko zituela pentsatuz, surfa uztea 

erabaki zuen. 

Handik aurrera, ez zuen gehiago surfeatu bere bizitza 

osoan. Surfa utzi zuenean, eskubaloian jolasten hasi 

zen, oso talde on  batean jolastu zuen eta lagun asko 

egin zituen. 

 

 

 

Egilea.Eneko 



Holanda 

 

Hiriburua: Amsterdam. 

Hizkuntza: Nederlandera. 

Biztanleria: 17.000.000 biztanle inguru. 

Azalera: 41.543 km2 baina %20 ura da. 

Pertxona famatuak: Vicent van gogh,Johan cruff. 

Geografia:Herrialde  hau  Europako  iparraldean dago, Belgika eta Alemaniare-

kin muga eginaz. 

Azalera: Azalera,41.543kilometro karratukoa da baina %20 ura denez,toki 

batzuetan itsas maila metro ,metro eta erdi artean dago. 

Kultura: herrialde honetako gauza tipikoak a hauek dira: Tulipanak,Haize erro-

tak, zuekoak (hango zapatak) eta gazta dira. 

 

 

June San Emeterio 



ASIER ILLARRAMENDI 

Asier Illarramendi,Illarra askorentzat, 1990eko martxoaren 8an, 

Mutrikun jaio zen.76kg eta 1,76m neurtzen du.Bere lehen hizkuntza 

euskara da baina erderaz ere badaki.  

Bere lanbidea futbolaria  da, futbolean erdilari bezala jolasten du 4 

zenbakiarekin. 

 17 urtetik Errealeko B taldean jolasten hasi zen, eta 2011 lehenego 

ekipoan. Bi urte geroago Real Madridera joan zen, baina gaur egun 

Errealean dago berriro. 

Urte hauetan beste txapelketa batzuetan ere parte hartu du, 

Champions ligan, Europakako Superkopa eta abar… 

 

 

 

 

 

 

 

EGILEA:XABAT ARITZETA. 



BERTSOA 

 

Doinua: Markosek egin eban 

 

Seigarren maila osoa 

Urdaibaira doa 

hantxe ikusiko deu 

padura osoa 

            Hegazti asko dago 

Mota askokoa 

Bizkaitikan barrena  

Orain gipuzkoa 

 

Oier Estefano 



GAU   BELDURGARRIA 

Bazen behin, Arano izeneko herrixka batean, Aola baserria, han amona zahar bat bizi 

omen zen. 

Orain dela 50 urte hilda zegoen amona hori. Baserri honek hutsik pasatu zuen denbora 

asko, familia batek baserria erosi zuen arte. Familia aitak, amak eta bi semek osatzen zu-

ten. Familiako semerik gazteena beldurtu egiten zen gauetan Ilargi betea zegoen gauetan, 

ganbaratik etortzen ziren hotsekin.   

Gau batean, seme txikiena beldurturik, bere anaiaren logelara joan zen hau esnatzera. 

Anaia entzun zuenarekin harriturik, linterna hartu eta ganbararantz abiatu ziren biak. Bi 

anaiak ohartu ziren ganbaran ez zegoela ezer ere ez eta anaia  txikienak katilu bat esne 

utzi zuen mahi gainean. 

Gau horretan ez zuen lo askorik egin, soinuak entzuten zituelako ganbara alde horretan. 

Hurrengo egunean goiz jaiki eta ganbararantz abiatu zen seme gazteena eta hantxe ikusi 

zuen katilu esnea hutsik. 

Arratsaldean seme txikiena Aranora joan zen eta bere lagun guztiei Kontatu zien gertatu-

tako eta bere lagunak esan zioten entzuna zutela betidanik etxe horretan bizi izan zen 

amona sorgina zela. 

Handik urrera ilargi betetan gauero uzten zion Katilu esnea eta goiz aldera katilua hutsa 

aurkitzen zuen gazteak.  

Ordainetan amonak beti sendabelarrak uzten zizkion mutilari 

Geroztik ez dira  izan gau beldurgarriak baizik eta zoragarriak. 

Hala bazan edo ez bazan  sar dadila kalabazan eta atera dadila 

ARANOKO PLAZAN. 

Egilea: AIUR ELIZAZU 



        Jone Aguilar Errazkin    

        5.C                     

AMETSA 

Asteartean    ikastolara   etorri   nintzenean, nire    gelako   atea    ireki   

eta   ikasle   guztiak   zonbiak    bihurtu  ziren.    Korrika   atera  nintzen, 

beste  bi  geletara   sartu  eta Elene  izan  ezik  beste  guztiak  zonbiak  

ziren. Baita  irakasleak  ere. Ikastolako  ikasle guztiak zonbiak bihurtu 

ziren. Elene eta ni izuturik nire etxera joan ginen eta zonbi guztiak gure 

atzetik joan ziren. Nire etxeraino jarraitu ziguten zonbiak eta atea pus-

katu zuten. Etxe barrura sartu ziren eta Elene eta ni armairu barruan 

sartu ginen. Zonbiak armairuko ateak ireki eta Elene eta ni karrasika 

hasi ginen. Zonbiak besoa ikutu zidan eta bat-batean esnatu eta dena 

amets bat zela konturatu nintzen. 

IRAGARKIA 

Txanpu berria atera da, H & K. 

Burura botatzen duzunean ilea hasten zaizu. 

Oso ona da amona eta aitonentzako. 

Erosi orain Eroskin 10€rengatik. 

Baina… KONTUZ IBILI, bestela ile gehiegi hasiko zaizue. 

Gure lantegiko zuzendariak gehiegi bota du eta… Horregatik esaten dizuegu 

kontuz ibiltzeko. 

Eskerrik asko iragarkia irakurtzeagatik 

 

Ibai Acosta 



NIRE AMETSA 

Nik amestu nuen astronauta ekipo batek aukeratzen ninduela 

Martera joateko eta nik… poz-pozik baietz erantzun nien. 

Orduan, Martera joan nintzen. Han ez zegoela oxigenorik esan 

ziguten. Harri asko zeuden eta lurra laranja zen. 

Egun batzuk bertan pasa ondoren, janaririk gabe gelditzen hasi 

ginen.  Orduan, bat-batean, hondar bentiska batek janaria era-

man eta nabea apurtu zuen. 

Haize gabe gelditzen ari ginenean munstro berde erraldoi bat 

agertu zen. Ni jatera zihoanean 

esnatu eta ametsa zela konturatu 

nintzen.L. I.A.  

Buffffff! Hoi lasaitasuna! 

IKER 

AMETSAK 

Bazen Pantxo izeneko xagu bat. 

Pantxok gazta lapurtzen zuen gauero eta iritsi zen egun bat non herrian gazta gehiago ez 

saltzea erabaki zuten. Orduan Pantxo beste herri batetara joan zen gazta lapurtzera. Han bi 

egunetan gazta lapurtu zuen, baina gazta ez zen zenbait aurkitu zuen eta… zuek pentsatu 

zer ote zen. 

 

Bazen Nobita izeneko  bat . 

Berak amets hau egiten zuen: salto bat emanez zerura iristen zela hegan eginez. Hegan 

eginez, ikusten zituen munduko behartsuak laguntzen zituen.  

Unax U. 



ERREZETA 

 

Osagaiak: 

- 500g irina  

- 300g gurina barran 

- 3 arrautz 

- Azukre taza bat 

- Goilarakada bat legamia 

- Gatza pixka bat 

- Nahi duzun geruza zaporea 

 

Egiteko modua: 

Lehenik eta behin, irina mahaian bota eta sumendi bat egin ondoren 

bota bi arrautz  eta txoriak bezala hasi behatzekin mokokadak ematen. 

Masa gutxi gora behera eginda duzunean bota laberako hautsa , gatza 

eta nahi duuzun geruza pixka bat, nire kasuan limoizko azala botako 

dut. Ostean, oratu gurina barran eta azukrea pixkanaka. Ondoren, azu-

krea eta gurina  ez direnean nabaritzen masa egina dago eta forma 

eman diezaiokezu. Bukatzeko, labean sartu baino lehen, azken arrautza-

ren gorringoa katilu batean ondo nahastu eta urre kolore hori emateko 

bota gailetei gainean. Labean 20-30 minutu eta 140º tan. Orain jan di-

tzazkezu!!! 

DISFRUTATU!!! 

Estitxu 

 

 



ONDDO GORDINAK 

IDIAZABAL GAZTAREKIN 

(Lau pertsonanentzat) 

OSAGAIAK: 

- Kg bat onddo gordinik 

- 12 koilarakada oliba olio birjina 

- 2 koilarakada sagardo ozpin 

- Idiazabalgo gazta ondua, puska bat 

- Gatza eta piperbeltza 

 

EGITEKO ERA: 

Patatak zuritzeko labana berezi batez lortuko ditugu gazta puskatik xafla finak ate-

ratzea. Gorde egingo ditugu geroko. 

Perretxikoak ondo garbitu ondoren, zurtoinak eta txapelak bereizi eta gero, zurtoinak 

pila batean utziko ditugu. 

Padera batean 2 koilarakada oliba olio isuri eta su bizian jarriko dugu. Zurtoin pikatu-

ak erantsi, gatza pixka bat eman eta su bizian gozatuko ditugu kolore pittin bat hartu 

eta barrutik gordin xamar gera daitezen. 

Minutu baten ondoan, su gainean oraindik ere, isuriko dugu ozpina. Lurrintzen utziko 

dugu, zaporea baino ez dadin geldi. 

Sutatik kenduko dugu bizkor padera. Salteaturiko perretxiko horiek gelditu zaizkigun 

10 koilarakada oliba olio dagoen katiluan irauliko ditugu.Horra ozpina olioa. 

Txapel garbiak cm erdiko lodierako xaflatan moztuko ditugu labana fin batez. Erretilu 

zabal batean hedatuko ditugu ondoren zati guztiak. Kalitatezko gatz lodi batez horni-

tuko ditugu ondoren eta aurrez maneaturiko ozpin – olioaz igurtziko ditugu xaflak. 

Hau guztia gazta xafla finez estali eta zerbizatzeko prest dago entsalada. 

 

EGILEA: IRAITZ IRAOLA 



ONDDO TORTILLA 
 

Osagaiak: 

Onddo  salteatuak, 600g 

Oliba olio pixka bat 

8 arrautza 

Gatza 

Perrexil xehatuak 

Errezeta:  

Onddoak kazolazArrautzak hautsi eta kazola baten joko ditugu eta behar adina gatz eman. 
Arrautza jota o nddo beroak salteatu eta perrexila gehituko dizkiogu ondoren. Zartagina 
berriz su bizian jarri, olio tanta batzuekin. Arrautza irabiatua irauli zartaginera. Tortilla 
alde batetik kurruskari gelditu arte frijitu dadila, zartagina mugitzeari utzi gabe, borobile-
tan, hondoari ez itsasteko. 30 segundo irakiniik, buelta eman tortillari plater baten lagun-
tzaz. Zartaginera olio tanta batzuk bota, ongi berotu zartagina, eta mamitu dadila tortilla 
beste aldetik. Bukatzeko, tortilla plater abal batean edo zartagin batean jarriko ditugu be-
rotzen, kontu handiz ondoan  ez itsasteko. batera atera eta entsalada berde batetik zerbi-
tzatu.  

GOXOA BENETAN! 



JANGELAKO   BAZKARIAK 2017ko azaroko 3. astean honako bazkariak izan genituen:  

1.AZAROAK 20, astelehena: barazki paella lehenengo, biga-

rren oilasko izter errea  lau urtaroko letxugarekin eta azkenik 

fruta. 

2.AZAROAK 21, asteartea: lehenengo dilistak, bigarren kro-

ketak letxugarekin eta azkena jogurta. 
3.AZAROAK 22, asteazkena: zerbak patatarekin lehenengo, 

bigarren legatz xerra erromatar erara tomate freskoarekin 

eta azkena fruta. 4.AZAROAK 23, osteguna: txitxirioak lehenengo, bigarren 

errusiar txahal erromatar erara barazkitxoekin eta azkena 

fruta. 

5.AZAROAK 24, ostirala: lehenengo kalabazin purea,bigarren 

bakailao ajoarrieroarekin eta azkena jogurta. 
 

 

IRTEERAK 
-LH5. Mailakoak, azaroak 7an eta 9an Karabeleko baratzera 

joan ginen inguruko lana egitera: baratza nola egiten den 

ikastera. 
-Azaroak 16 goizeko 9:30ean, LH5 B eta LH4 talde guztiak 

film bat ikustera joan ziren eta hurrengo 2018ko otsailaren 

27an gelditzen diren LH5 taldeak joango dira LH6 talde 

guztiarekin. Filmaren izena eta  IRABAZLE & GALTZAILE da 

eta BITERIN izango da.  

Egilea:IBAI.R 



AHOLKUAK 

 

Nik orain ikusitako dokumental bat 

esplikatuko dizuet: 

 

Afrika izena du eta Afrikako animaliei 

buruz doa. 

Lehoiak, gepardoak, leopardoak, an-

tilopeak eta edozein Afrikako animalia. 

Nik dokumentala “television españolako” bigarren katean ikusten dut la-

runbatetan arratsaldeko bostetan  hasten da. 

Animatu zaitezte, asko ikasten da eta !!! 

Paul 

                                     MIX mix                                

Mix Mix nik neukan katua da.Tripako ileak kolore txurikoak ziren, eta beste ko-

lore gorputzahaldeak marroia eta beltza, hanketan izan ezik han ere txuria 

zuen eta .Begi berdeak zituen, eta uztailak 20ean egiten zituen urteak. 

Nirekin batzuetan jatorra izaten zen baina beste batzuetan ez, oso bihurria iza-

ten zen. 

Berak askotan  nire oheko panpinei masaje antzeko bat ematen zien eta horre-

la nire ohe gainean eguzkitan lo hartzen zuen. Kortinen gainera ere igotzen zen 

eulien atzetik. 

Orain gure lagun baten 

baserrian dago zeren aske 

egon behar zuen. 

 

Egilea: Aiora Cigaran 



XABIER SOLANO 

Nik Xabier Solanoren “Euskaraz bizi nahi dut” kanta auke-

ratu dut. 

Xabier Solano Maiza Hernanin, Gipuzkoan, 1978ko urriaren 
21ean jaio zen. Euskal Herriko musikari bat da. 

Trikitixa jotzen hasi zen, Jon Mari Beasainekin 1994an eratutako 
“Etzakit” taldean. “Etzakit” taldearekin bi disko egin zituen: Etza-
kit 1998 eta, Goiz edo noiz 1999. 

2003an parte hartu zuen Fermin Muguruzarekin “Kontrabanda!” 
taldean, bere arreba ordezkatzen Kristina Solano. Talde horrekin 
egindako ibilaldiaren bitartean, Ferminek konbentzitu zuen rock-
a eta trikitixa nahasten zituen talde bat eratzeko. 

Xabier Solanok “The Solanos” taldea eratu zuen Oskar Benase-
kin eta Sergio Ordoñez-ekin eta haien lehenengo diskoa argita-
ratu zuten: ''The Solanos''. Disko honetan Xabi Solanok konposi-
tore, abeslari eta trikitilari jardun zuen. 

Hori eta gero Fermin Muguruzarekin egin zuen topo berriro 
''Euskal Herria Jamaika Clash''grabatzeko eta album horren ibi-
laldian parte hartzeko. 

2007an Fermin Muguruzarekin ibilaldia egiten zuen bitartean, 
Xabierrek proiektu berri batera bueltak ematen hasi zen Esne 
Beltza "Leche negra" izenarekin bukatu zuena Fermin Muguru-
zak gomendatuta. Urte berearen abenduan ibilaldi bat hasi zu-
ten Euskal Herritik eta Kataluniatik."Hipokrisia Naiz Dub" leloare-
kin hasi zuten ''Irun Lion Zion in dub''bilketan Talka, 2007. Esne 
Beltzarekin hiru diska kaleratu ditu. Made In Euskal Herria 2008, 

Noa 2010 eta 3 Kolpetan 2011. 
Laugarren batek, Gora, 2013 bu-
kaeran ikusiko du argia. 

 

Egilea: Intza Mujika Claver 
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Alaitz eta Maider 

Alaitz eta maiderren taldekideak 

zeintzuk diren esango dizuet 

Taldekideak: 

Alaitz Txelletxea,Maider Zabale-

gi,Angel Unzu,Fran Itu
rbe,Mikel Ar-

tieda,Blas Fernandez,Josu Salbide 

eta Xabier Zeberio. 

Beraien Jatorria
 OIartzun da.Beraiek 

jotzen duten Musika trik
ia eta pop-a 

da.Taldea 1989an hasi ziren eta 

2004ean utzi zuten. 

14 urte zituztela Alaitz trik
itiarekin 

eta Maider panderoarekin txapelkete-

tan parte artzen hasi ziren. 

Hiru disko argitaratu zituzten.Baina 

2004ean banandu ziren. 

Abesti asko egin zituzten baina nik is-

pilu aurrean aukeratu dut. 
Ninbe 



GLAUKOMA 

 

Abesti honen egilea GLAUKOMA taldea da eta izena “Gure Kaiola”. Irun, Donostia, eta To-

losako gaztez osatutako boskotea: Bateria, baxua, bi gitarra eta ahotsa, taldeak Tolosako 

Bonberenea gaztetxean du bere egoitza. Glaukoma rap-reggae talde bat da, bi estilo hauek 

inguratzen dituzten musika estilo beltz ezberdinetatik edaten duena. Roots reggae gozoe-

netik jungle gogorrenera, raparen gordintasunetik eta raggamuffin melodikoenetik igarota. 

Jada izan du Toots & The Maytals bezalako talde mitikoekin jotzeko aukera eta Japonian 

bira bat ere egin du. Abesti honek kontatzen du ez dugula denak bezala izan behar zuk nahi 

duzun bezala baizik eta inork ezin dizula kritikatu. 2017ko udaberrian Bonberenean graba-

tua dago abestia. Partaideak hauek dira: 

saIker Pando - gitarra 

Jokin Albisua - gitarra 

Asier Arandia - baxua 

Pablo Rubio - bateria 

Juantxo Arakama – ahotsa 

Azken lana Mikel Laboaren kantez osatua dago eta oraintxe ari dira promozionatzen. 

 

ELAIA 

https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Toots_%26_The_Maytals&action=edit&redlink=1


ASKE MAITTE ( Gatibu-Izaro) 

 

Aske maitte kanta , GATIBU eta IZAROREN lan bat da, elkar lanean kanta hau konposatu zuten. 

2016ean kaleratutako abestia da eta bereziki ROCKa lantzen dute. 

Gauza oso berezi bat da zergatik diskaren izena ASKE MAITTE, ASKE BIZI da. 

Abestiaren bideo klipa, ELANTXOBEN dago grabatua eta pila bat neska mutilek parte hartu zuten.  

 

Gatibu, Gernika aldeko rock musika taldea da, 2000ko udan sortua. Taldeak bizkaieraz abesten 

du, eta ez batuaz beste talde batzuek egiten duten moduan. Bizkaiera nola bultzatzen dutenari 

esker, sari asko jaso dituzte erakunde eta elkarte desberdinen partez. 

Gatibun, taldekide ezberdinak daude eta hauek dira: 

 ALEX SARDUI - Taldeko ahotsa 

 

 Haimar Arejita - Gitarra 

 

 Gaizka Salazar - Bateria jolea 

 

 MikelCaballero - Baxua 

Izaro Andres 1993ko gabonzahar egunean jaio zen Mallabian. 2014an hasi zen bere ibilbide mu-

sikala eta ordutik oholtza gainera igotzen da, IZARO izenarekin. 

Iker Lauroba, Oriol Flores, Arisa eta Julen Barandiaran dira Izarorekin lanean aritzen direnak. 

Izaro orain OM izeneko diska aurkezten ari da. 

Libe 



Su ta gar 
Aitor Gorosabel, Asier Osoro, Xabier Bastida eta Borxa Arrillaga 

dira taldearen sortzaileak. 

Eibartarrek lehen kontzertua 1988ko abuztuaren 14an eman zu-

ten Ondarroako gaztetxean eta lehen grabaketa euren kontura 

izan zen 1989an. Maketa horrek arrakasta handia izan zuen ta-

berna nahiz lokaletan eta beraz, bigarren proiektu bati ekin 

zioten. 

Bigarren maketa horrek Su Ta Garren lehen diskoa ateratzea aha-

lbidetu zuen, Euskadi Gaztea irratiko 1. maketa lehiaketa irabazi 

baitzuten. 1991an lehen diskoa, Jaiotze basatia, argitaratu zu-

ten. Euskal Herrian ez ezik, Austrian, Suitzan eta Alemanian ere 

aurkeztu zuten. 

Aiur Usarralde 
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