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 KOALA 

 

Aurreko hiruhilekoan euskarako tailerrean animali baten inguruko lana 

prestatu genuen.Nik betidanik koalak gustukoak izan ditut eta animalia 

honen inguruko erreportaje bat egin nuen. 

Txikia nintzenean, Australiako zoo batera joan nintzen eta koala asko 

ikusi nituen han eta momentu hartan jakin nuen koala nire animali gogo-

tsuena zela.  

Orain kontatuko dizkizuet koalaren , ezaugarriak , bitxikeriak, ugalketa 

non bizi den etab… 

Koala marsupialen familiakoa da eta ugaztuna da. 

Koalak, 76cm neurtzen ditu eta 7 eta 8kg arteko pisua izaten du. 

Buru handia, belarri iletsua, sudur handia eta ile grisa du. 

 

Koalak eukalipto hostoak jaten ditu, eukalipto hostoak zuhaitzetara igo-

tzen lortzen ditu. 

Koala emeek ume bakarra izaten dute urtean zehar, jaio eta umeak zuze-

nean poltsa marsupialera joaten dira, bertan 6 hilabetez bularretatik es-

nea edaten dute eta horri esker hiltzea eragozten dute. 

Koalak Australian egoten dira batez ere, lo zuhaitzetan egiten dute. 

Bukatzeko bitxikeri batzuk esango dizkizuet.Zientzialariek diote koalak 

hartz txikiak direla, 22 ordu egiten dutela lo, ez dutela ura behar bizi-

tzeko eta arrek pixa egiten dutela bere territorioa markatzeko. 

Laburbilduz, hau izan da dena espero dut zertxobait gehiago ikas izana 

animali honetaz,hurrengo bat arte agurtzen naiz. 

 

 

Eneko Bilbao 



GOAZEN 

 Goazen  etb 1eko   telesaia da.Ostirlero dago 9:00etatik  10:00etara. 

Goazeneko appean altxor izkutua, goachap,kapituloak,Basakabi news eta  

Karaokea dauka. Ostiralero code desberdin bat ematen dute. Lehenengo  ostira-

lekoa   0990 da. 

Code  hori altxor  izkutuan  sartu eta txutxumutxu asko  entzungo  dituzute. 

Goazeneko pertxonaien  benetazko izenak hauek dira  ,Julenena Beñat Iturbe  

Zuzenena   

Ramon Agirre  Elirena  Ainhoa Larrañaga etabar. 

9 garren atalean Gari hasten da inbestigatzen  zein da Mitxone eta  Martinek la-

gun du 

Egiten dio. Gero  mobbil guztiak  asten da begiratzen  ea  mezu renbat  iritxi   

zaion eta  

Azkenean  lortzen du.  Eli da  Mitxone esaten dio Martini. 

Eli Nikolekin  haserretzen  da.  

 Gari  Azaldu eta naita atxis egiten du eta Nikoli  tarta  aurpegira  botatzen dio.  

Hortik aurrera  Eli eta  Gari lagunak izaten jarraitu zuten.     NAROA 



                                                                                                                                                       

 

BERTSOA ETA KOPLA 

 

 

 

Gabonak bukatu ta 

berriz gaude bueltan 

opariak jaso ta 

kiloak gorputzan 

Lanean jarri gara 

jo ta fuego gelan 

Iñauterik ditugu 

laster otsailan. 

 

 

Olentzero  

Esne bero 

Orain turroia 

Oparia gero. 

                                          Doinua: Maritxu nora zoaz. 

 

                  Egilea:Garazi 



 

 

 

 

 

Orain dela egun batzuk baso batean galdu nintzela amestu nuen. 

 

 Lagunekin basora joateko gelditu nintzen. Basoan ibiltzen ari ginela 

atzean gelditu nintzen eta korrika hasi nintzen lagunengana joateko 

baina beste bide bat hartu nuen. 

Korrika jarraitu nuen baina bidea desagertu egin zen. Orduan galduta 

nengoela konturatu nintzen eta telefonoz lagunei deitzen saiatu nintzen 

baina bateriarik gabe gelditu nintzen.  

 

Bidea alderantziz egiten hasi nintzen eta bide gurutze batera iritsi nintze-

nean ez nekien zein zen bide egokia. Azkenean, eskuineko bidea hartu 

nuen. 

Orduan,  otso batekin topatu nintzen eta beldurrez korrika hasi nintzen. 

Otsoak jarraitu egin ninduen eta otsoarengandik ezkutatzeko kobazulo 

batean sartu nintzen. Baina... kobazuloan hartz bat zegoen. kobazulotik 

atera nintzen korrika eta presaka, oraingoan  otsoak eta hartzak jarraitu 

ninduten. 

Erori egin nintzen eta otsoak eta hartzak nire gainera salto egin zuten.  

 

Orduan esnatu egin nintzen, dena amets bat zen  

 

 

 

 

Ane 



SAN BLAS OPILA 

OSAGAIAK: 

-500g Irin 

-250g Azukre 

-125g Gurin 

-3 Arrautza (2 arrautza oso eta beste arrautzaren gorringoa. Zuringoa 

gaineko estaldura zuria egiteko gorde) 

-1/2 sobre legami kimikoa 

-1/2 dosis anisa (dosisa potetxo txikiari esaten diogu, beraz,potetxo txiki 

erdia. Pote handia izanez gero, gutxi gora behera bi koilara txiki bete. 

Baina, beti ere, gustuaren arabera) 

EGITEKO ERA: 

Labea berotzen jarri 180-ºC. 

Lehenik eta behin, gurina bol txiki batean jarri eta poliki-poliki mikrouhin 

labean urtu.  

Bol handi batean azukrea jarri eta urtutako gurinarekin nahastu. Ondo-

ren, arrautzak irabiatu eta gurin eta azukrearen nahasketara bota. Dena 

nahastuta dagoenean anisa gehitu. 

Irina eta legamia nahastu eta poliki-poliki aurreko nahasketara gehitzen 

joan. Eskuekin edo makinarekin egin daiteke. Azkenean eskuetara itsas-

ten ez den bola bat egitea lortu behar dugu.Guk hau hasiera baten maki-

narekin egiten dugu (masa egiteko funtzioarekin eta, sukaldeko gainkal-

dera pasatzen dugu ondoren eskuekin masa egiten jarraitzeko. Horreta-

rako, sukaldea irin pixka batekin estali. 

Masa egina daukagunean, luzatu eta San Blas opilen forma eman. On-

doren labean sartu. 

Labean pasako duen denbora , egin ditugun opilen tamainaren arabera 

egongo da. Opil txikiak 12-15 minututan eginak egongo dira. Opil han-

diagoak, 20 minutu  edo beharko lituzkete. Labetik irtendakoan bigunak 

egoten dira, baina hoztu ahala, gogortu egiten dira. 



GAINEKO ESTALDURA TXURIA EGITEKO (opilak labean dauden bi-

tartean egin daiteke) 

LEHENGAIAK: 

-Lehengo arrautzari kendu diogun zuringoa 

-200g glass-azukrea  

-Limoi erdiaren zukua 

-Anisa, gustuaren arabera (guk tanta batzuk besterik ez dizkiogu bota-

tzen) 

NOLA EGIN: 

Irabiagailuaren ontzian zuringoa jarri eta harrotzen hasi , ia”punto de ni-

eve “-n egon arte. Orduan, azukre dena gehitu eta nahasten jarraitu. 

Azkenik limoi ura gehitu eta ondo nahasten jarraitu. San Blas opilak 

atera berri daudenean, koilara bat hartu eta estaldura txuria hauen gai-

nean zabaldu. Ez dago berriz ere labera sartu  beharrik, opilaren bero-

tasunarekin, estaldura poliki-poliki gogortzen joango da. Gogortu de-

nean, nahi izanez gero, txokolate urtuarekin apaindu. 

                                                             ON EGIN!!! 

 Egilea: Irati 



BI PISUKO TORTILLA 

 

Osagaiak  : 

8 Arrautza 

8 Patata 

4 Lontxa urdaiazpiko egosia. 

4 Lontxa gazta 

Olioa 

Gatza 

Egiteko era: 

Hasteko patatak zuritu, garbitu eta zati txikitan moztu. 

Ondoren, zartaira olioa bota eta beroa dagoenean patatak botatzen hasi, bi-

tartean arrautzak bol batean irabiatu. 

Patatak egosiak daudenean arrautzekin elkartu eta gatza bota ondoren ondo 

nahastu. 

Nahasketa olio pixka bat duen zartaira bota eta egina dagoenean buelta 

eman beste aldetik egiteko. 

Azkenik tortilla plater batean jarri eta erditik moztu bi zati eginez. Gazta eta 

urdaiazpiko egosia ipiniko dugu zati batean eta beste zatia guztiaren gainean 

jarriko dugu. 

ON EGIN !!!!!! 

 

Oier 



                    ESKOLAKO AZKEN EGUNA 

 

 

Azken  egunea  batzuk  baserritarrez   jantzita jun 

ziren  eta  beste  

batzuk   berriz ez.11:00etan txistorra  ematen  zuten,  

gero,  11:30 etatik 13:00etara   5. Eta  6.  Mailakoek 

HERRI - KIROLAK egin zituzten.7 taldetan  banatuta 

zeuden  eta  talde  bakoitzak kolore  bat zuen. 

Hauek dira egin ziren  HERRI – KIROLAK:  

-Soka –tira  

-txingak 

-zaku-garraioa 

-lokotxak 

-tokak 

-zaku –lasterketa 

Eta harri jasotzea . 

 

 

 

                                                EGILEA:  NAHIA CIGARAN 



IRRATIA 

5. mailako ikastileek ondoren ekintzak osagarriak egingo 

ditugu hiru  ilabete onetan: 

Otsailak 2an Santa Agera ospatuko dugu Laubidietan, tu-

toreak ,hezitzaileak eta musikako irakaslearekin batera. 

Otsailak  7an antzerki bat inglesaz ikusiko dugu biterin, tu-

toreak, hezitzaileak eta ingleseko irakaslearekin batera. 

Otsailak 9an iñauteriak ospatuko ditugu herriko kaleetan. 

Otsailak 27an,5A eta 5Ck “Irabazle eta galtzaile” ikusiko 

dute Biterin. 

Martxoak 20, 21 eta 22an Euskalda egingo dugu Donostia-

ko Pio Barojan. 

Martxoak 9 edo 10ean Euskadiko orquesta sinfonikoaren 

emanaldia Donostian, tutoreak, hezitzaileak eta musikako 

irakaslearekin batera. 

Egilae:Udane Dominguez. 



 

                    GARBINE INSAUSTI 

Garbine Insausti Hernaniko aktore eta abeslari ospetsua 

da. 

Munduan zehar ibiltzen da antzerkia egiten. Berak 

asmatutako kanta asko daude, horrez gain bi diska egin 

zituen euskeraz,gazteleraz,frantsesez eta inglesez 

kantatzen aritzen da. 

Garbine 1981eko urriaren 2an jaio zen Hernanin. Langilen 

ikasitakoa da. 

16 urterekin hasi zen aktore lanetan “al Salir de clase“ te-

lesailean 1997an. 

Azken max sarietan aktore protagonista hoberena izenda-

tua izan da. 

 

 

 

 

 

     Jera Agirre  



AHOLKUAK 

 

Kaixo, Naia naiz eta neguko aholku bat emango dizuet: 

Gogoratu eguzkitako krema ez da bakarrik hondartzan egoteko,baita ere neguan 

mendira edo eskiatzera bazoaz eta ez baduzu nahi aurprgia edo sudurra 

erre,bota krema. 

GOGORATU!!! 

Zergatik? Eguzkitako ultravioleta izpiak elurretan  islatzen dira eta errebote egi-

ten dute gure aurpegira. Beraz, ongi bota krema aurpegian eta ez ahaztu eguzki-

tako betaurrekoak , zure kornea arriskuan dagoelako. 

 

NAIA. 


