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GREG-EN   EGUNEROKOA     

  
gola eta futbola 

 

73 

 
  Greg Heffleyeri, egun batean gutun bat bidali zioten bere etxera. 
   Gutunean hau jartzen zuen: Greg, badakizu zu oso ona zarela futbolean,  
   horregatik Estatu Batuetako selekzioara gonbidatu  zaitugu. 
 
       Sinatuta   Estatu Batuak 
 
  Greg aireportura joan zen eta 12.garren liburua asmatu zuen "Volando voy" 
  eta hegazkinean joan zen Estatu Batuetara. 
  Han txofer batek sinadura eskatu zion eta horrela ospetsua izan zen. Hotelera iritsi 
zenean, VIP-eko gune batera joan zen jatera: makarroiak gaztarekin erreak eta solomiloa 
geza. 
  Gero futbol zelai batera joan zen entrenatzera, Estatu Batuetako selekzioarekin.        
  
  Hurrengo egunean,partidoa zen Islandiaren aurka eta 93 garren minutuan 
  Gregek gola sartu zuen txilenaz.Ikusle guztiak armailetatik altxa ziren ospatzera. 
   
  URTEBETE ONDOREN... 

 
  Gregek Bartzelonan jokatzen zuen eta diru asko ordaindu zioten. 
   
                     IRABAZITAKO SARIAK:7 urrezko baloi,17 champions, 
       32 errege kopa,24 urrezko botak, 
                                            11 klubeko mundialak,73 m.p.v., 
                                         18 fifako jokalari hoberena eta 20 mundial.  

                                       
  
 
 
     EGILEAK:Amaia,Hugo,Nagore eta Ainhoa 5A 
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DOINUA: Familia blues 

 
 

GURE BERTSOA 
 

Gaur gelan laguntxo berri bat da 
Iker izena duena 

eta lagun asko dauzka berak 
laister da ezagunena. 

 
 

Eskolako janari txarra  
gustatzen zaio sarritan 

oso gaiztoa da egun txarretan 
borroka egiten duenetan. 

 
 

Lagun txarra dela diote 
Ez da benetan egia 

itxuraz oso txikia izan arren 
bihotza dauka haundia. 

 
 
 
 
 
Egileak: Nerea Parra, Soraya Dos Anjos, Alex Morais 
eta Alaitz Santano 

Bertsoa 
 

Ezagutu genuen 
guk gure laguna 

niri esan zidan berak 
zela behartsuena. 

 
Guk aurkitu genuen  
txakur bat galduta 
inguratu ginen ta  
zegon beldurtuta.  

 
Aurkitu genuenean  

oso urduri zeon 
ta neska polit horri 
muxu eman nion. 

 
 
 
Doinua: Ikusi nuenean                
Egileak : Suzy Gonzalez, Joseph Ojeda, 
Maialen Gabirondo  

Bertsoa 
 

Beste lagun berri bat, 
heldu da gelara. 
Eta gurekin jungo 
gara jangelara. 

 
 

Bizikletan   jolasten 
du   oso   gustora. 

Ezinezko   txakurrak 
ikusi zuen  bera. 

 
Itziar da beraren 

tutore onena. 
Ta matematikan 

bera da azkarrena. 
 
 
 
 
 
Doinua: Ikusi nuenian 
 
Egileak: Azucena Baile, Kevin Cortes eta Josu Toledo  

BERTSOA 

 

Gaur biderketak egin 

ditugu klasean. 

Galduta ibili naiz 

momentu batean. 

Triste jarri gara gu 

kontrola ematean. 

Irakaslea itxi 

dugu komunean. 

 

 

DOINUA: Orioko balea 

Egileak: 
Ade Ridiche, Naiara Molina, Marcos Mayorga  
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BERTSOA: JANGELAKO KOMERIAK 

 

Egunero jana 

da oso nazkagarria. 

Piperrak daudenean 

beti gaude larri. 

Menua aldatzea 

da gure aldarri. 

Zapore gehiagoko 

janaria jarri. 

 

Xerra plantxan dirudi 

mendiko harkaitza. 

Zatitxo bat mozteko 

behar da laguntza. 

Lentejak jatea baino 

nahiago lokatza. 

Gure ustez hobeto 

astean behin pitza. 

 

Gatza gutxi daukate 

errezeta batzuk. 

Nere ustez hobeto 

jan dezakezu zuk. 

Jangelako umeok 

egiten dugu truk. 

Bufetea jartzea 

nahiago genuke guk. 

 

DOINUA: Durangotik gorako 

EGILEAK: Ander Huck, Ainhoa Ortega, Ali Suaznabar 
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DANTZARIEN  ERREINUA 

   Aspaldi-aspaldian, bazen neskatxa jaioberri bat bere ama dantzari ospetsua 
zena. Neskatxak egunero ikusten zuen bere ama dantzan poz-pozik. Baina... 
urte batzuk pasa ondoren, umetxoari ama gaixotu eta hil egin zitzaion.  

   Orduan, bakar-bakarrik geratu zen neskatoa, ama zeruan hilda, eta aita New 
Yorken lanean. Bere amonaren etxera joan zen korrika, baina amonaren etxea 
hutsik zegoen eta udaltzaingoengana joan zen. Azaldu zien berari gertatutako 
guzti-guztia eta lasaiago geratu zen, baina zerbait falta zitzaiola iruditu zitzaion. 
Dantza, dantza falta zitzaiola iruditu zitzaion. Baina urteak joan urteak etorri non 
bizi zen ahaztu zitzaion, baina pentsatu eta pentsatu gogoratu egin zen 
dantzarien erreinuan bizi zela aspaldi. Ez zen gogoratzen non zegoen, 
hainbeste urteren ondoren, baina aurrera, atzera, eskubi eta ezker ibili zen herri 
guztiari bueltak ematen.  

   Inon ez zuen aurkitzen dantzarien erreinua eta haserretu egin zen, hasperen 
egin, eta dantzan hasi zen lasaitzeko eta herriko jende guztia txalo zaparradak 
botatzen hasi zen.  

   Ondoren, neskatoa pozik eta lasai geldituta, izkina batera korrika joan zen, 
eta... sekulako sorpresa hartu zuen, eta dantzarien erreinura sartzeko atea 
aurkitu zuen. 

   Baina, konturatu zen giltzak behar zituela eta aspaldiko etxera joan zen, 
giltzak hartu eta berriro dantzarien erreinura joan zen. Sartzeko ireki eta 
fantasiazko animaliak ikusi zituen. 

  Hauxe esan zion untxitxo maitagarri batek: 

   - Kaixoooo! zure amaren eta zure erreinura itzuli zara!!! 

   Besarkada handi-handi bat eman zion eta erreinua erakusten hasi zitzaion. 
Lehenengo lorategi sekretua erakutsi zion, neskatoari pila bat gustatu zitzaion. 
Ondoren, erreinuaren barrukoa erakutsi zion. Logela, komuna, sukaldea, 
jangela, sala...  

   Neskatoa berehala hasi zen esaten zein polita zen dantzarien erreinua. 
Dantzatzen hasi zen bere amari ikusten zizkion dantzak. Animali fantastikoak 
dantzan eta kantuan hasi ziren, oroitzapenak etorri baitzitzaizkien gogora. 

   Eta horrela handitu zen neskatoa eta animali fantastikoekin poz-pozik eta 
dantzan bizi izan zen. 

Joane Matarranz 
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ALTXORRAREN BILA 

Duela urte asko bazegoen neska bat Ainara izenekoa. 

Ainarari asko gustatzen zitzaizkion altxorrak eta ikastolan esan zutenean 
altxorraren bila egingo zutela Ainara oso pozik jarri zen. Iritsi zen altxorraren 
bila jolasteko eguna eta banaka jolastuko zutela esandakoan Ainara poz-pozik 
eta oso urduri jarri zen. Gainera bi ordu bakarrik  zituzten. 

Jolasten hasi ziren eta denak korrika joan ziren Hurrengo pistaren bila. Ainarak 
aurkitu zuen, irakurri eta korrika joan zen pistak esaten zion lekura. 

Hamar pista aurkitu behar ziren eta hamargarrena altxorra zen. Ainarak sei 
aurkitu zituen eta bere lagunek berriz, bost. 

Ainara zazpigarren pistaren bila joan zen. Pista hori aurkitzea oso zaila zen eta 
Ainara oso urduri jarri zeneta ezin asmaturik  lagunak aurreratu egin zioten! 
Bederatzigarrenean zeuden! 

Urduriak alde batera utzita aurreratzen joan zen eta lagunekin batera jarri zen. 
Orain altxorra aurkitu behar zuten eta ordu erdi bakarrik falta zen. Azkenean, 
oso nekatuta, eseri egin zen eta asko pentsatu ondoren jakin izan zuen non 
zegoen altxorra. Korrika joan zen altxorraren bila eta aurkitu zuen! 

Altxorra, jolasa hasi zen lekuan zegoen! Barruan dirua eta txutxeak zeuden. 
Baina derrepente bere lagun bat beste altxor batekin iritsi zen. Ainara harrituta 
zegoen eta bere irakasleak ere. Hala ere Ainara superpozik joan zen etxera 
berak eskutan zeukan  altxorra  benetazkoa  zelako eta ez jolasekoa. 

Horrela, Ainara eta bere familia aberatsak bihurtu ziren! 

                                                                                                                                                                       

ENARA FUERTES 
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MUNDUA EZAGUTZERA 

 

Bazen behin, txotxongilo bat urteak eta urteak zeramala bere eszenatokitik atera gabe. 

Txotxongilo horrek Mikel izena zuen. Mikelek begi urdinak zituen, ile horia, praka urdin eta 
luzeak, kamiseta arrosa eta txapela beltza. 

Mikel oso triste bizi zen, ez zuelako lagunik eta beti bakarrik zegoelako. Gainera, bakarrik 
zegoenean ezinezkoa zuen mugitzea, eta berak mundua ezagutu nahi zuen. 

Egun batean, Mikel bakarrik zegoela mugitzen hasi zen, altxa egin zen eta poz pozik saltoka 
hasi zen, baina bat batean uso bat agertu zitzaion eta galdetu zion: 

-Aizu!! Zergatik zaude hain pozik? 

-Ba begira, ni oso bakartia nintzen eta uste nuen nire ametsa ez zela beteko, baina orain prest 
nago amets hori betetzeko. 

-Ba … nik lagunduko dizut zure ametsa betetzen. 

Eta orduan, Mikel usoaren gainean igo eta mundua ezagutzera eta abentura asko bizitzera joan 
ziren. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Egileak: Libe, Irune, Ekain eta Xabat 
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Gaia: kirolak.                        Doinua: Ikusi nuenean. 
 

  
  Futbol zaleak gara 

oso txikitatik. 
Messi, Cristiano, Neymar 

doaz zelaiatik. 
 

Jolasten dugu bai guk  
bastante pilotan.  
Olaizola da ona  

kantxan bai askotan. 
 

 NBAn daude bai 
munduko onenak 

  ta egiten dituzte 
bai saskiratzeak. 

 
 Guri gustatzen zaigu  

txirrindularitza 
hainbeste nekatzean  

ezin eman hitza. 
 

Igeriketarako  
busti egin behar da 

 azkar iteko igeri 
eman besakada. 

 
 

Egileak: Manex, Jakes, Igor, Eneko eta Ane 
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                                     MUTILTXOA! 
 
Bazen behin, hamar urteko Gorka izeneko mutiko bat. 
Lagun asko zituen, ile marroia zeukan eta oso jatorra zen. 
Otsailako azken egunean Gorka esnatu eta bere amak esan 
zion elurra egiten zuela. Korrika jantzi eta gosaldu eta bere 
gurasoak nola ez ziren joan lanera eskatu zion aitari: 
-Kanpora joan naiteke? 
-ez, buztiko zara eta gainera ikastolara joan behar zara. –
erantzun zion aitak. 
Orduan, ikastolara iritsi eta bakarrik 9 joan ziren. 
Denak gelara sartu eta Milak lanak ea bukatuta genituen 
galdetu zigun eta batzuei idazlan bat eman zien. 
Gero jolasgaraia eduki zuten eta elurretan ederki pasa 
zuten. Korrika zeudela zulo handi batean hanka  harrapatu 
zuen. Bere laguna Unaxek eta Gorka laguntzen saiatzen ari 
zen baina ezin izan zuen. Orduan suhiltzaileak etorri eta 
saiatu eta saiatu baina ezin izan  zuten zulotik ateratzea. 
Azkenean baserritar bat agertu zen eta aitzurrarekin askatu 
zuen. 
Ordutik aurrera,horrelako gauza bat pasatzen denean  
suhiltzaleei deitu beharrean baserritarrari deitzen zaie. 
                                           
                                                GORKA LOPEZ                                    
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ARKATZ MAJIKOA 

 
Bazen behin ume pobre bat ez zeukana gurasorik. Saharan bizi zen eta 
Biki izena zuen. Oso bajua zen eta oso argala. Hamar urte zituen eta 
txabola batean bizi zen. Bera inguruan harrapatzen zuena jaten zuen eta 
putzu batetik ura edaten zuen.  
Egun batean janaria bilatzen ari zela arkatz bat eta paper batzuk aurkitu 
zituen. Janaria lortu eta gero, txabolara joan zen eta bazkaldu ondoren 
etxe baten marrazkia  egin zuen. 
Hurrengo egunean etxe batean esnatu zen eta bere  buruari galdetu zion 
harrituta zergatik zegoen han.   
Ondoren, arkatzarekin idatzi zuen etxea Ameriketara joango zela. 
Hurrengo egunean esnatu zen Ameriketan eta diru asko zeukan. 
Supermerkatura joan zen janaria erostera azkar-azkar. Jan eta gero, 
papelean idatzi zuen hamazortzi urte izen nahi zituela auto eder bat 
edukitzeko. 
Hurrengo egunean, hamazortzi urte zituen eta kanpora joan zen bere auto 
ederrean buelta bat ematera. Buelta ematen ari zela beste auto batek 
atzetik jo zion eta arkatza puskatu egin zen. 
Azkenean, guztia bere lekura bueltatu zen. 

 
       KAIET FERNANDEZ 
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……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 

UME BIHURRIAK                                  

       MANEX CORCUERA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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PANTALEONEN ABENTURAK 

 

Bazen behin Pantaleon izeneko elurrezko panpin bat.  Bazegoen baita ere  
Natasha izeneko  hartz  bat eta baita ere  Kuku pinguinoa  beti kukuka  hitz  
egiten zuela.   

 

Baina egun batean Amazonasera joan ziren hirurak eta Pikukuka izeneko loro 
bat ezagutu zuten. Pantaleon, Natasha eta Kuku pinguinoa ez zeuden ondo 
baina loroa oso oso ondo zegoen beti bezala.  

Han, Amazonian, uretako suge bat ere ezagutu zuten. Berak Popo izena zuen. 
Bostak jende edo animalia gehiagoren bila joan ziren azkenean. 

 

Ez zituzten aurkitu eta beraien etxera joan ziren Pantaleon, Natasha eta Kuku 

Pinguinoa eta pozik bizi izan ziren handik aurrera Ipar poloan.  

 

 JONE MORAL   (NATURA GELA) 
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PANTALEON 

ETA NATASHA 
Pantaleon  eta  Natasha  Ipar polotik  abiatu ziren Amazoniara.  Beraien lagunak  
konturatu  aurretik  joan  ziren  itsasontzian. 

Amazonasera iristera  zihoazela  itsasontzi  bat  hondoratzen  ikusi zuten eta  
azkar – azkar  Amazoniara   iritsi  ziren  eta  barkua   lehorrera  igo  zuten.  

Barkua  hor  utzita  oihanera  abiatu ziren.   

Han  animalia  asko  ikusi  zituzten, adibidez: sugeak, tximinoak… Han  hilabete  
batzuk  pasa  zituzten  eta  gero  bueltatu ziren.   

Bidaian  ondo  pasa  zuten  eta  ikusitakoa  gustatu  zitzaien.  Lagunek  ongi - 
etorria  egin  zieten  eta  festa  bat  egin zuten.                                      
 

Xabat Miner (Natura gela) 
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AMAZONASEN PANTALEON 
Baziren behin Pantaleon eta Natasha hartza.  

Amazonasera joan ziren,abentura bat izan zuten eta 
galdu egin ziren. Eta gero etxe bat aurkitu zuten, 
etxean tribu bat zegoen. Lagunak egin ziren. 
Animaliak ikustera joan ziren: pitoiak, kaimanak, 
pirainak, gepardoak etab 

 Gero itsasontzi bat hartu zuten eta ibaira ibaian 
sartu ziren. Ibaian pirainak ikusi zuten eta kaimanak 
ere bai. Ibaiatik itsasora eta itsasotik Artikora iritsi 
ziren. Iristerakoan poztu egin ziren eta festa bat 
egin zuten. 

NASTYA GONZALEZ (NATURA GELA) 
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Hadakc izena zuen  12 urteko mutil baten ipuina kontatuko dizuet. 

1999ko martxoaren 2a, asteartea. 

Kaixo, Hadakc izena dut eta 12 urte ditut.Afrikan bizi naiz nire arrebarekin, 5 
urte besterik ez ditu eta ez ditu gauzak ondo ulertzen. Espainiara joateko bidea 
egiten ari gara,baina nik ez diot  arrebari hori esaten, ezkutaketan jolasten ari 
garela esaten diot. Gure gurasoengandik banandu gara eta aitona-amonaren 
etxea bilatzeko prest gaude Espainian. 

Ez daukagu ezer jateko eta lortzen dudana nire arrebari ematen diot. Animaliak 
ehizatu eta ur bila joaten gara egunero. Orain gure bizitza nahiko gogorra da, 
baina saiatu behar dugu. 

1999ko martxoaren 3a, asteazkena. 
Afrikako ertzera iritsi gara eta egurrez egindako ontzi txiki-txiki bat  egin dugu 
Greziara iristeko. Ontzia apurka hausten zihoan baina 2 ordu  baino gehiago ez 
dira falta Greziara iristeko. Harresian gaude, baina ia-ia berriro buelta eman 
behar izan behar genuen. Zorionez basoan ezkutatu gara eta ez gaituzte ikusi. 

1999 martxoaren 4a, osteguna. 

Muga igarotzeko gai izan gara. Orain Frantziako muga igaro behar dugu, eta 
hori lortzen  badugu Espainiakoa. Polizia asko daude eta beldur naiz. Nire 
arreba hunkituta dago jokoa irabaziko dugula uste duelako. Muga pasatzeko 
ate bat ikusi dut, baina ez daude poliziarik . Orduan atea ireki eta Frantzian 
sartu gara. 

1999ko martxoaren 5a, ostirala. 

Espainiako bidea jarraitu dugu eta janari apur bat lapurtu dut. Muga ikusten 
dut, 3 kilometrotara dago gutxi gora behera. Ibili eta ibili mugara iritsi gara, 
berriro polizia asko daude baina atzo bezala atzealdean ate bat dago eta handik 
sartu gara. Madrilera joateko bide egokia hartu eta ibiltzen hasi gara. 
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1999ko martxoaren 6a, larunbata 

Madrilen gaude eta orain aitona-amonaren etxea bilatu behar dugu. Plazara 
joan gara eta aurkitu dugu! Nire arreba besoetan daukat oso nekatuta 
dagoelako. Txirrina jo eta etxean sartu gara. Besarkada handi bat eta gurasoak 
noiz iritsiko diren pentsatzen dut. Oso urduri nago. Bizirik al daude?.  

KEIRA 5.B 
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Gaur kontatuko dizuedan istorioa espazioan gertatu zen. 

Orain dela miloi bat urte planeta guztiak eguzkiaren inguruan biraka ari ziren,baina egun  batean  
Saturno kexatzen hasi zen eta Jupiterrekin hitz egin zuen. 

-Aizu Jupiter, ez zara aspertzen egunero eguzkiaren inguruan biraka?-galdetu zion Saturnok. 

-Bai,bai egunero biraka eta ezer desberdina egin gabe, oso,oso aspergarria da.-erantzun zion Jupiterrek. 

-Jupiter,hitz egin besteekin, ea zer dioten -esan zion Saturnok. 

-Ados- esan zuen Jupiterrek. 

 

Planeta guztiek batzarra egin zuten eta   unibertsoko beste toki batera joatea erabaki zuten. 

Eguzkiak bere belarri handiekin den dena entzun zuen,baina ez zuen ezer esan.Planetek Lurrak duen 
Ilargiarekin hitz egin zuten eta esan zuten: 

-Ilargi maitea,beste toki batera joan nahi dugu eta zure laguntza behar dugu . 

Ilargiak galdetu zuen: 

-Nire laguntza, zertarako?, zuek  beti esaten  didazue ez dudala ezertarako balio . 

-Hori lehen zen,baina orain ez dugu hori pentsatzen .Zuk eguzkia distraitu behar duzu.-esan zuten 
planetek. 

- Eta nola egingo dut hori?- galdetu zuen ilargiak. 

-Begira, horrela… -xuxurlatu zioten. 

Hurrengo egunean ilargiak eguzkiarekin hitz egiten zuen bitartean, planetak orbitatik atera eta asteroide 
batzuengana joan ziren, baina hauek ,beste planeta batetara erortzen ari ziren eta planetak beldurtu 
ziren. 

Geroago, kometa batekin egin zuen topo, oso alaia zen baina oso txiste txarrak kontatzen zituen eta 
segituan aspertu ziren. 

Beranduago, izar multzo bat ikusi zuten. Eskatu zietenean beraiekin egotea, hauek ezetz esan zieten, 
zaharrak zirela eta ez zutela indarrik inguruan ibiltzeko. 

Asko ibili ondoren, ez zuten ezer berezirik ikusten, eguzki-sistema baino askoz ere itsusiagoak eta 
aspergarriak ziren aurkitu zituzten sistemak eta galaxiak. 

Eguzki-sistemara itzuli ziren, baina eguzkia haserre zegoen eta bota egin zituen. 

Kometak onartu zituen, baina bere txisteak entzun ondoren, eguzkiarengana joan ziren berriro ere. 
Barkamena eskatu zioten eta damututa, planeta bakoitza bere tokian kokatu zen eta han jarraitzen dute 

oraindik  
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Orain dela VI mende … oso herri txiki batean 14 urteko Markel izeneko mutil bat bizi zen. 
Bere zaletasunik  handiena abenturetan ibiltzea zen bere txakur eta txoriarekin. Haren 
amonak hil baino lehen esandako aholku bat eta mapa bat zuen:”Ez eman amore inoiz ere 
ez, gogoan eduki familia, indarra emango dizu eta”. Mapak altxor baten emaitza zuen. 
Amonak esan bezala mutikoak ez zuen amore eman,urteetan bilatzen ari zen informazioa 
bilatu zuen arte. 1480-etik 1489-era arte. Markel azkarra zen , argala eta altua gorputzez.Ile 
gorria zen eta begi berdeduna. 

JAKIN NAHI Al DUZUE ZER ZEN BILATU ZUENA ? 

Ba… altxorra non zegoen bilatu zuen. Australiako kanguru baten kabiaren azpian zegoen. 
Baina, ez zen edozein kanguru, kanguru hura : txuri beltza zen, dinosauroen garaikoa 
gutxienez. Amari esan eta hasieran ezetz esan zion baina, ondoren baiezkoa egin zuen 
buruarekin, amonak esan ziolako bakarrik.  

Amari laguntzen etb,dirua aurreztu zuen hegazkinerako. Amak ere erdia baino gehiago eman 
zion dena gastatu ez zedin. 15 urte bete zituenean, amak dirua eman zion hegaldirako. 
Markelek poz-pozik hilabete barru bueltatuko zela esan zuen, hegazkinean sartu bitartean. 

Iritsi zirenean, Markelek eta bi animaliek hotelean  gauzak utzi eta behar zutena hartu zuten: 
ura, denda, dendarako behar diren gauzak, janaria… Kanguruaren bila hasi ziren. Bat-batean, 
animalia arraro bat agertu eta zer eta hitz egiten hasi zen. Gosea zuela eta ea zerbait 
bazuten. Mutikoak ezetz esan zion arnasestuka baina, bide ertzetik animalia bat hilda ikusi 
omen zuten. Animalia arraro hura bide ertzetik bilaka hasi zen. Orduan Markelek, 
animaliekin aurrera joateko aprobetxatu zuen. 

Bat batean “kabia” izena jartzen zuen seinale bat ikusi zuten. Bazirudien hura mendi bat 
zela. Orduantse esan zion Markelek txakurrari:“ Zoaz eta usaimena erabiliz esan ea hortik 
den hala ez“. Txakurra korrika mendia igotzen hasi zen gelditu zen arte. Une horretan 
mutikoak atzetik joan zitzaion eta buruarekin baizekoa egin zuen txakurrak. 

 Mutikoa eta bi animaliak mendia igotzen hasi ziren ilundu zen  arte. Denda ireki eta sua egin 
zuenean, soinu arraro batzuk entzun ziren. Markel oso ausarta zenez gerturatzen hasi eta 
susto handiz, erreka bat zela ikusi zuen. Dendara sartu eta lo egiten hasi ziren. Esnatu 
zirenean denda itxi, bizkarrean hartu eta ibiltzen jarraitu zuten. 

Bukaera aldean hamabost adarreko  koilare bat zegoen. Azpian paper bat zegoen, eta hau 
jartzen zuen: “zure hamabost  desioak bete ditzazun”.  

Kanpora zihoala, kangurua zain zuen kabi eta guzti,  orduan kanguruak salto egin zuen 
mutikoa zapaltzeko asmotan, txoria hegazkin bihurtu eta hegan atera zirenean Markel eta 
txakurra harritutak gogoratu ziren amari esan ziola hilabete barru bueltatuko zela. 

5 minututan etxean ziren. Txoria bere onera bihurtu eta Markelek galdetu zion ea nola egin 
zuen, baina dagoeneko bere onera bihurtuta zegoen eta  ez zituen botere magikoak. Oso 
pozik izan ziren betiko : eta sekretu bihurtu zituen bere hamabost desioak.  

 

 

Mendi puntara iritsi zirenean ez zegoen ezer ere ez. Erdira geroz eta gehiago gerturatzen ari 
zirenean bat batean beheruntz erortzen hasi ziren. Min handia hartu zuten, baina, amonak 
emandako aholkua zuen buruan Markelek. Dena ilun zegoenean esku-argia piztu eta 5 zulo 
ikusi zituen. Beraz pentsatu zuen une bikaina zela amonak emandako mapa ikusteko. 
“Lehenengo bost pauso aurrera, ondoren aurrean duzun koban sartu” eta mutikoa korrika 
hasi zen altxorra ikusi zuen arte. 

Izugarrizko distira egiten zuen. Hurbildu eta begiratu zuenean… Txokolatezko txanponak 
ziren baina, motxilan zuen janaria bukatuta zuenez, denak jan zituen.  
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LAIKA 
1954. urtean gaude. Laika kaleko txakur bat da. Beti Rondorekin dago, bere laguna da. 
Moskuko kaletan ibiltzen dira (Errusia). 

Han hotz handia egiten du baina Laika amets batekin berotzen da. Egunero, gauean, 
Laikak ilargia begiratzen du. Bere ametsa astronauta izatea da. 

 

Arratsalde batean, Rondorekin zegoen eta halako batean bi gizon agertu ziren. Batek 
soka bat zeukan eskuetan Laika eta Rondo korrika hasi ziren, baina sokarekin Laika 
harrapatu zuten. Kotxe batean sartu zuten, poligono industrial batera joan ziren. Laika 
garbitu zuten, janaria eman zioten eta gela bero batean egin zuen lo. 

Hurrengo egunean hasi zen entrenamendua. Laika eserita egon behar zuen eta bere 
izena entzuterakoan, Laikak zaunka egin behar zuen. Horrela pasatzen ziren egunak. 
Laika oso pozik zegoen janaria, edaria eta leku bero bat ematen  ziotelako. 

Eguna iritsi zen. Laika sartu zuten espazio ontzi batean, eta han zegoen gela, 
entrenamenduko gela  bezalakoa zen. Hori ikusita, Laika bere lekuan eseri zen,  
aginduak itxoiten. Halako batean, soinu handi bat entzun zuen. Gela mugitzen hasi zen 
lurrikara bat bezala Laika beldurtuta zegoen, baina bere lekuan gelditu zen. Handik 
gutxira, Laika leihotik begiratzera joan zen. Lurra ikusten zuen, ibaiak,mendiak, 
kontinenteak eta itsasoak. Bat-batean bere izena entzun zuen.  

Korrika itzuli zen bere tokira eta zaunka egin zuen. Denak pozik zeuden, baina Laikak 
bazekien ez zela inoiz  bere etxera bueltatuko. 

Rondok, iluntzen denean, zerura begiratzen du eta izar baten distira ikusten duenean 
Laika dela esaten du.                                          ANDUTZ 
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DELANTERO 09 
 
 
 
"Delantero 09"k, Jesus Rincon izena du. 
 
INEF ikasten du eta aukera izan du futboleko jokalariekin grabatzeko. Adibidez:Cristiano 
Ronaldorekin,Luis Suarezekin eta Keylor Navasekin. 
 
Normalean bere kanalean Jesus Marco bere kamara da. Javier Sanz  Espainiako 
hirugarren freestyle irabazlea da. 
 
 
Javi Hormigeroan  ezagutu zuen,  Tweet  bat  bidali  zion  eta  erantzun  zion. 
 
Hortik aurrera bideo bat grabatu zuten eta orain kanaleko parte da ere. 
 
 Bere harpidedun gehienak gazteak dira. 
 
 

 

 
 
 
                            EGILEAK:LANDER,MIKEL,ENARA ETA IBON   5A 
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Go!azen 
 

        -Beñat(Julen) 
 
         -Beñat Iturbe Go!azen  4.0 serie berrian ateratzen da. 
         -Beñatek(Julen) pertsonaiaren papera egiten du; bizitza errealean Beñat 
          oso jatorra da : altua da, ile beltza dauka eta begi bat pixka bat estaltzen dio. 
          Guapoa da eta nahiko sendo dago, oso bihurria eta txantxazalea da.  
          Aktore guztiekin ere oso ondo moldatzen da baina telebista eta antzokiaren  
          atzean noski!  
          Bestela Erika edo Naziarekin ez da oso ondo moldatzen oso disziplinatua 
          delako. 
 
 
 
         - Miren (Ane) 
 
          Miren Arrieta Go!azeneko aktorea da.Oso jatorra da:ilea marroi kolorekoa eta   
          luzea du,bekain bat goralderantz dauka, normalean deportibak, galtza motzak 
          eta top moduko bat eramaten du. 
        Hamazazpi urte ditu, eta detektibe ona da baina Goazen telebista saioan  bakarrik,          
zuzenean hisopoa eta pintadak nork egin zituen argitu zuelako. 
 
 
 
 

 
 
 
EGILEAK: Beñat, Enara, Leire A, Alex, Leire M, Unai, Andy, Lander eta Miren. 
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 BENGALAKO TIGREA 
 
                                       

Bengalako tigrea, tigre erreala edo Indiako tigrea, India, Nepal, Bangladesh, Bhutan, 
Birmania eta Tibeten bizi den tigre espezie bat da.  
Desagertzeko zorian dago. 

 
 

EZAUGARRIAK 
 
Marra beltzez osatutako laranja kolore bizikoa da,sabel,hanka barnekaldea zuria 
izanik(marra beltzekin). 

 
Bere elikadura aldatu egiten  da ugaztuna handitik,sugandilaraino edo igeleraino.Tigre 
batek, pertsona bat hiltzen badu,ohitura hori sortzen zaio eta pertsonak jaten jarraitzen 
du.Ugaztunak jaten dituztenez,eta pertsona asko dagoenez(leku gehienetan),egoera hori 
errazagoa egiten da.Hori gertatu ondoren, animalia hil egin behar da. 
Baina orain Indian tigrearen erasoaren aurka pertsonak maskarak lepoko atzekaldean 
jartzen dituzte,  tigreak pentsatzeko pertsonak beraiek ikusten dituztela. 
 
 

EHIZA METODOAK 
 

Normalean,tigreek belarjale tamaina handiagoak ehizatzen dituzte.Beraien metodoa 
normalean,bere biktimarekin azkarra izaten da.Harrapatzen duenean trakea perforatzen 
dio eta bereala hiltzen du.90km/h abiadura har dezake.Tigre helduak 5metroko jauziak 
egin ditzakete. 
 
Arra:270-310 zentimetrotara neurtzen du eta gutxi-gora-behera 220kg pisatzen du. 
Emea: 240-275 zentimetrotara neurtzen du eta gutxi-gora-behera 140kg pisatzen du. 
2000 tigre geratzen dira munduan,eta horietatik 1700 Indian aurkitzen dira. 
 
 

 
 
           EGILEAK:Naim,Paul,Jokin eta Lucia 5A 
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AMETS BAT 
 
Ikastolatik autobusera joan ginen.Zubietan zubietako instalazioak ikusi genituen,bertan 
bideo bat ere ikusi genuen. 
Zubietako zazpi  zelaiak ikusi genituen eta gero gimnasioa bisitatu genuen. 
Ondoren,zelai batean jolastu genuen. 
Hamaiketakoa hartu eta entrenamendua ikustera joan ginen. 
Ordubete igaro zenean Elustondo eta Leire hurbildu ziren guregana eta galderak egin 
genizkien,sinatu ere egin ziguten. 
Bazkaldu ondoren Elustondorekin eta Leirerekin argazkia atera genuen,autobusa hartu eta 
Donostira  joan ginen, Akuariumera. 
 
Maketak eta arrain asko ikusi genituen,oso ondo pasa genuen!!! 
Akuariumetik atera ondoren argazki bat egin genuen,autobusa hartu eta ikastolara itzuli 
ginen. 
Igandean ikasle batzuk Anoetako partidura joan ziren, Erreala eta Las Palmasen 
partidaren emaitza berdinketa izan zen (2-2) Errealako jokalariari,Odriozolari,txartel gorria 
atera zioten. 
 

 

 
 
 
      EGILEAK:Josu,Eider,Ixolde,Gorka,Ibon,Ander,Mikel eta Julia. 5.A 
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LURRIKARAK 
 

Lurrikarak lurzoruaren astinaldi edo mugimendu bortitza da, oro har jatorri tektoniko  edo 

bolkanikoa dutenak, Lurraren mugimendua esan nahi du eta lurrikara itsasoan gertatzen bada, 

itsasikara deritzo. Lurrikarak, haien jatorriak eta uhin sismikoak lurrean nola hedatzen diren 

aztertzen duen zientziari, sismologia deritzo. Hau da, lurrikarak, Lurraren mugimenduak dira. 

 

Lurrikara gehienak plaka tektonikoen mugetan kontzentraturiko indarrek  lurrazalaren egokitze 

bat behartzen dutenean gertatzen dira. Ziklo sismiko izeneko ziklo baten amaieran gertatzen 

dira, noiz lurraren barnean deformazioaren indarra pilatzen da, gero bat-batean askatuz eta 

lurrikara sortuz. Honen ondoren, deformazioa berriro pilatzen hasten da. 

  

Lurrikara geratzen den lurrazpiko puntuari hipozentro deritzo, eta bere bertikalean dagoen 

lurrazaletan puntuari (eta, noski, kaltetua izango den lehen puntuari) epizentro.     

Beraz, lurrikara bat aztertzerakoan,bere osagaiak aztertu beharko ditugu, hau da hipozentroa eta 

epizentroa, lurrikarak bi puntu hauetaz osaturik daudelako. 

 

Itsaspeko lurrikarek itsasikarak eta tsunamiak sor ditzake. Adibidez, 2004ko Indiako ozeanoko 

lurrikarak, eguberritan, Indonesia, Thailandia eta kostaldeko beste hainbat herrialdetan 200.000 

hildakotik gora eragin zituen. 

   

 
 

Ignacio, Iker, Niko, Unai eta Unax 5.B 
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KAROL SEVILLA  
 
Karol Itzeri Piña, Karol Sevilla izenarekin ezagutzen da. Karol Sevilla Mexiko 

hirian jaio zen 1999eko azaroaren 9 an. Aurten 18 urte bete d itu . Telebistako bere 

lehenengo aktuazioa 2008an izan zen. 2015ean serie batean protagonista izango 

zela iragarri zu ten eta orain, “Soy Luna” izeneko seriean lan egiten ari da, bera 

protagonista izanik. 

Aktoresa eta abeslaria da.  “Luna Valente” interpretatzeagatik  eta “Soy Luna live” 

kontzertuak emateagatik oso ezaguna da. Azkenald i honetan,  youtuberra  ere bada, 

kanal bat dauka eta bertan “zintzilikatzen” d ituen bideoak, oso d ibertigarriak d ira.  

 

 
 

Egileak: Aizpea, Henar, Leire eta Luis 
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 EL  RUBIUS 
 

El Rubius youtuber bat da. Malagako Mijas izeneko herri batean jaio zen, 

1990eko otsailaren 13an. Rubiusek Ruben Doblas Gundersen izena du, aita 

espainiarra da eta ama norbegiakoa. Espainiako youtuberrik famatuena da: 

youtuben 24 milioi jarraitzaile ditu, twitterren 8,67 milioi jarraitzaile eta 

facebooken 7 milioi jarraitzaile baino gehiago. 2014ean “Troll liburua” 

argitaratu zuen, liburu interaktiboa. arrakasta handia lortuz.  2015eko irailan 

komiki bat kaleratu zuen, “El Rubius: Virtual Hero” izenekoa eta bera eta bere 

lagunak protagonistak direlarik. 2016an ekainean komiki honen bigarren atala 

argitaratu zuen, “Virtual Hero ll: ezinezko dorrea”. Azken atala, 2017ko 

apirilaren 4ean argitaratu zuen, “Virtual Hero: Trollaren maskara”. 

 

 
 
 
 

EGILEAK: Aitor, Haizea, Julen, Maddi eta Xabat 
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ARIANA GRANDE 
 
 

Ariana Grande, Boca Ratonen jaio zen 1993ko urtarrilaren 26an. 

Modelo, abeslari, aktoresa eta filantropa da. 2008an, “Trece” musikalera 

elkartu zen, Bronadwayen eta Charlotte pertsonaia antzeztu zuen. 

Beranduago, antzerkia utzi zuen eta Victoriousera elkartu zen 2009 an, 

oso telesail arrakastatsua izan da. Hor Cat Valentine pertsonaia 

antzeztu zuen: neska polit bat, ilegorria eta begi marroiak dituena.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTHER TEIXEIRA 
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JUSTIN BIEBER 

 

Justin Bieber Kanadan jaio zen 1994ko martxoaren 1ean. 

Abeslaria da. 2009ko udan one time izeneko abestia kaleratu zuen. 

Abestiaren ondoren bere lehenengo albuma egin zuen my world 

izenekoa. 2010eko udan bere lehenengo gira “My world tour” egin 

zuen. 

Justini abestea asko gustatzen zitzaion eta bideoak grabatzen 

zituen bere etxean. Egun batean bere amak, bere bideoak, youtubera 

igo zituen. Bat batean, egun gutxitan bideo horiek bisita asko jaso 

zituzten. Orduan, Atlantara joan zen eta Usher ezagutu zuen. 

Usherrekin hasi zen bere karrera musikala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KEYLA RODRÍGUEZ 
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 MICHAEL JACKSONEN BIOGRAFIA 
 

 
Michael Joseph Jackson (1958. urtean Garyn, Indianan, jaio zen 

eta Los Angelesen, Kalifornian, 2009ko Ekainaren  25ean hil zen). 
Amerikako abeslari, konpositore, filantropo, dantzari, disko ekoizle eta 
aktore izan zen. 
 

Bakarakako musikalari ibilbidea 1971. urtean hasi zen. Bere 
abestiak, adibidez, ”Beat it”, ”Billie jean” eta “Thriller” 1982ko Thriller 
albumean argitaratu ziren. 
 

1987an bere diska berria “Dad” izenekoa argitaratu zuen.  Diska 
honen abestirik famatuenak honako huek dira: ”I can’t stop loving you”, 
”Bad”, “The way you make me feel”, “Man in the Mirror” eta “Dirty Diana. 
  
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARIANA DÍAZ 
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MIKEL OYARZABAL 
Mikel Oiartzabal Ugarte (Eibar, 1997ko apirilaren 21a -) gipuzkoar 
futbolaria da. Real Sociedad  taldean jolasten du aurrelaria bezala. 

Errealeko kadeteen taldean hasi zuen bere ibilbidea Zubieta aldean. 
Ezkerra da. 

 2015ean 18 urte azpiko Espainiako Txapelketa irabazi zuen Euskadiko 
Selekzioarekin.Txapelketa,  Balear Uharteetan antolatu zen eta bertako 
Selekzioaren aurka jokatu behar izan zuen final erdia Euskadiko Selekzioak. 
Euskaldunak garaile atera ziren penaltietan partida 0-0 bukatu ondoren. 
Finalean Madrilgo Selekzioarekin egin zuten topo eta bertan 3-0 irabazi 
zuten Mikelek hiru goletatik bat sartuz.  

2016ko abenduak 30ean Tunisiaren aurka jolastu zuen partida senior 
mailako Euskal Selekzioak. Partida honetako deialdian sartu zen Mikel, eta 
Euskal Selekzioak 3-1 San Mamesen irabazi zuen partiduan gol bat egin zuen 
Mikelek, Aritz Aduriz eta Asier . Illarramendiren golekin batera 

 Lehen mailako debuta, titular gisa, Anoetan egin zuen, Betisen aurka, 
2016Ko urtarrilaren 31ean. Bigarren aurrelari moduan aritzen da futbol-
zelaian eta batzuetan erdiko aurrelari postuan egiten du lan. Baloia 
kontrolpean duenean oso zaila da inork berari lapurtzea, erraz egiten ditu 
mareatu eta gogor jarduten da arerioa presionatzen.  

 

 

 Egileak : Aitor.S, Xuban M, Nahia.B, Olaia.A 
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JULIAN IANTZI 
 
Julian Iantzi Mitxelena Woodland, Kaliforniako 

herrian jaio zen 1967ko azaroaren 4an(50 urte).  

 

1960ko hamarkadan Julianen gurasoak Angel 

Iantzi eta Txelo Mitxelena bere gurasoak, 

Lesakatik Estatu Batuetara joan ziren bizimodu 

hobe baten bila. 23 urte igaro zituzten han. 

Euren hiru seme alabak Kalifornian jaio ziren 

eta Bixonen bizi izan ziren. Julian Iantzi 

zazpi urteetatik Euskeraz eta inglesez hitz 

egiten zuen. Gaur egun lesakan bizi da. 

 

 

Telebistako aurkezlea da. Julian Iantziren 

telebistako ibilbidea egin zuen casting batean 

hasi zen. Bere lehen telebista katea Canal 4a 

izan zen. Espainiako telebista batzuetan ere 

hartu du parte: Canal 4, Antena 3, Cuatro…. 

“El conquistador del fin del mundo” 

programarengatik da ospetsua. Baina beste saio 

hauetan ere hartu du parte: Nafarroako garaiko 
telebista eta Hi selfi. 

 

 

Egileak: Alaitz, Enaitz, Oier,  

Xuban eta Haizea 



Jakin nahi al duzue? 41 

ÁLVARO ODRIOZOLA 
1995eko abenduaren 14ean jaio zen. Álvaro 
Odriozola Donostiarra da eta Errealean jolasten du 
atzelari postuan. 74Kg pisatzen du eta 1,78m 
neurtzen du. 

Odriozolaren abileziak azkarra izatea, erregate 
txukuna, erdiratze ona eta tiro bikaina edukitzea 
dira . 

Odriozola Espainiako sub 21 taldean ere hartu izan 
du parte. Errealarekin martxoaren 23an jokatu zuen 
bere lehenengo partidua 

 

 Egileak: Aimar, Hodei,  Ibai eta Xuban Z 
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MARTXOAREN 8A   
 

Martxoaren 8an, emakumeen  eguna da. Emakumeen eskubideen aldeko eguna da. Lehen 
aldiz egun hau ospatu zen 1909ko otsailaren 28an  New Yorken eta Euskal Herrian, 1977ko 
martxoaren 8an. 
 
 
Egun horretan emakumeek egin ohi dituzten gauzak oraingoan gizonezkoak edo umeak egin 
beharko dituzte. Egun hau martxoaren 8an ospatzearen arrazoi nagusia da New York hirian 
pasatu zen gertaera bat.Triangle Shirtwais fabrikako sutea hain zuzen ere. Biktima gehien 
izandako industria istripu larriena izan zen.Fabrika  horrek 10 solairu zituen baina bakarrik 
horietako 3 ziren beraienak, 8.,9. eta hamargarren solairuak. Greene Street eta Washington 
Place kaleen ipar-mendebaldeko izkinan. Gertaera honek hildako eta zaurituez gain, ezkutuan 
zegoen tragedia jendaurrean azaleratu zuen. Langileen lan eta segurtasun baldintza kaxkarrak 
alegia. Langile asko adingabeak ziren eta  egunean hamalau ordu egiten zuten lan,  astean 72 
ordu 7-8 dolarren truk eta urtean 791 dolar irabaziz. 
146 langile hil ziren sutean eta horietatik gehienak emakume adingabekoak   ziren. 
Suhiltzaileek esan zuten zigarro batengatik izan zela sutea, gaizki itzalita zegoelako. Biktima 
gazteena 14 urtekoa zen eta adinduena 48 urtekoa.  
 
Hainbat ekitaldi antolatzen dira martxoaren 8an emakumeentzako  
Lilatoia da horietako bat. Lilatoian 5km egiten dira korrika eta 14 urtetik gorako emakumeentzat 
da. Donostian ospatzen da eta aurten 6050 emakumek hartu du parte  
 
 
Egilea:Ekaitz Loiarte 
 

  
 

NATALE, GOIATZ NEW 
(aldizkaria) 

Hello, how are you!!! Hemen duzue gure aldizkari berria, ez galdu earra da, gainera hizkuntza 
guztietan:  ingelesez, euskaraz, frantsesez… 

Lasai ez baduzue aurkitu aldizkaria, gure instagram, facebook eta twitterren aurkitu dezakezue 
eta bertan aurkitu ditzakezue gure albisteak. 

Ez galdu, eguerdiko 13:00tik 14:00tara edukiko duzue zuzenean instagranen.                           

                                                Insta: goinat_gaztetxo, 

Face: goinat  gaztetxo 

Twit: goinat  gaztetxo                                                           
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EMAKUME  LANGILEAREN  EGUNA

-Noiz ospatzen da emakume langilearen eguna?:

Emakume langilearen eguna martxoak 8an ospatzen da mundu osoan.

-Zergatik ospatzen da?:

Herrialde gehienetan emakumeen eskubideen aldeko borroka ezberdinak 

gogoratzeko eta zein diren eskubide horiek gogoratzeko

-Noiz sortu zen?:

Emakumeen nazio arteko eguna,lehenengoz 1909ko otsailaren 28an ospatu 

zen Estatu Batuetako New York hirian AEB-etako alderdi sozialistak 

antolatuta.1917. Urtean  martxoaren 8an Errusiako iraultza piztu zuen 

ekintza nagusietako bat.

-Bitxikeriak:

Egun hau batez ere herrialde eta mugimendu sozialista eta komunistek 

ospatu izan zuten.1975ean nazio Batuen erakundea nazio arteko egun 

izendatu zuten arte.

- 1914a arte itxaron izan behar

 zuten botoaren eskubidea lortzeko 

Emakumeen sinboloa hau da:                                              

-Esanahia: Venus jainkosa ispilua  eskuan duela begiratzen dago, umetokia 

ere badela esaten da.  

Irati Manterola,Rebeca Machado,Nayarit Perez,Ikram El Oikili 
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EMAKUMEN EGUNA
 

 
 

Martxoaren 8an emakumeen eguna 
izan zen, emakume guztiak 4 orduko 
lan  uztea  eduki zuten emakumeek  
gizonek baina lan gehiago egiten 
zutelako eta diru gutxiago jazotzen 
dutelako.  
 
 

JON  
ARRETXE  

 
Langile ikastolako 6.mailakoak “Beti 
iparralderantz” liburua irakurri dugu eta martxoak 
12an liburua sinatzea etorriko da Jon Arretxe 
idalea. 

 
 
EUSKAL HERRIKO 

TALDE BAT JAPONIAN  
 
Euskal herriko TX izeneko taldeak 
Japonen

 
txalaparta jo du

 
eta 

Santa Agedako koplak ere abestu zituen.   
 
 

 
 
 
 
 

Egileak: Aimar, Abdelbaset, Arene eta Xuhar

 

ALBISTEAK
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 MARIE CURIE 

Maria Salomea Slodowska Curie 1867ko azaroaren 7an jaio zen Varsovian, 
Polonian, eta 1934ko uztailaren 4an hil zen, Frantziako Passy herrian. 

Poloniako zientzialaria izan zen. Fisikan eta kimikan aditua. Bi Nobel sari 
irabazi zituen. Lehen emakumea Parisko unibertsitatean irakasle bezala.  

1891.urtean, 24 urte zituela, bere anaia nagusia Parisera joan zen ikasketak 
bukatu eta ikasketa zientifikoak burutzera. 

Mariek bere ikerkuntza nagusienenen artean Radio eta Polonio elementu 
kimikoak bilatzea izan zen. 

Emakumeen artean aurrenetako emakumea izan zen ikerkuntza munduan eta 
beti defendatu zuen emakumeen eta gizonen arteko parekotasuna 
(berdintasuna).                             

Mattin Mutiloa 

 

 

 
ROSA LUXEMBURG 

 
Rosa Luxemburg Zamośćen jaio zen, Poloniako Erresuman,1870eko 
martxoaren 5ean eta Berlinen hil zuten 1919ko urtarrilaren 15ean. Iraultzaile eta 
sozialismo alemaniarraren teorialaria izan zen. Jatorriz poloniarra eta judua zen 
arren  Alemaniako Alderdi Komunista sortu zuen.1919ko  urtarrilean Berlinen 
izandako iraultza saiakeran parte hartu zuen. Bertan, beste ehunka pertsona 
bezala, atxilotu, torturatu eta hil zuten.  

Ekaitz Loiarte 
 
 

 



Jakin nahi al duzue? 47 

AMAIA ROMERO ARBIZU 

 

 

Amaia Romero 1999 
urtarrilaren 3an  jaio zen 
Iruñeko hirian,  19 urte ditu. 

 

Bera abeslaria da 3 urteetatik.  

Amaiak ile luzea eta marroi argia dauka, begi 
marroiak ditu, sudurra ertaina dauka eta ahoa 
ertaina dauka. Ondo janzten da eta nahiko 
koloretsu. 

Izaeraz oso alaia da eta pertsona ona. 

Amaia ezaguna egin da Operación Triunfo irabazi 
zuenetik eta maiatzak 12an Eurovision festibalean 
España ordezkatuko du Alfred Garciarekin batera 
“Tu Cancion” abestiarekin. 
 

 

Egileak: Uxue, Nahiane, 
Anayet eta Anne 
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Igor Miner 1973an jaio zen eta 10 urterekin aita hil 
zitzaion.  Bere aita eta ama Joxeluix eta Bixen dira eta 
bere arreba Idoia da. Bera ibili zen ikastola Iñatzukoa                       
da.     

34  urterekin 2008-01-20ean eduki zuen umea, Ekhi 
Miner Lasa. Ekhik 10 urte ditu. Igorrek 44 urte ditu. 
Mendira joatea asko gustatzen zaio, igo duen mendirik 
altuena Mont Blanck da eta korrika egitea asko 
gustatzen zaio. 
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ZULO BELTZAK 

Zulo beltza dentsitate ikaragarri handia duen objektu astronomikoa da. 

Grabitate-indarra oso handia da, ihes-abiadura argiaren abiadura baino 

handiagoa delarik. Beraz, ezerk ere ezin dio bere grabitate indarrari ihes 

egin, ezta argiak ere.  
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                  ALL BLACKS
     

   Zeelanda Berriko errugbi selekzioa mundu mailako 

talde onenen artean dugu eta 2011ko sailkapen zerrendaren 

arabera 1.a da. Historian zehar bildutako datu guztiak 

kontuan hartuta, inoizko selekziorik onena dela 

ondorioztatu dezakegu. 1903an"All Blacks-ek jokatu 

dituzten partida guztien %75a irabazi dute.

Txapeldunak 1996-tik 2017ra izan dira.

BLEDISLOE kopa 43 aldiz irabazi dute.

FREEDOM kopa 11 aldiz.

OZEANO BAREKO nazioen arteko errugby kopa 

lehenengo 4 ediziotan hartu zuten parte eta denak irabazi 

zituzten.

Hernanik ere badu errugby talde bat bai neskena eta bai 

mutilena, eta beraiek bezalakoak izatera iritsi nahiko 

genuke noizbait.

    ALAZNE LARRAZA, TOMAS BRAVO, LANDER

    PEREZ ETA JULEN POLO.    
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 IÑUDE ETA ARTZAIAK  
25. urteurrena 

 
1994an atera zen lehenengo aldiz kalera Urumea ikastolaren iñude eta artzaien konpartsa, eta 
aurten 25garrena izango da. Horregatik, ikastolako musika irakaslea eta iñude eta artzaien 
konpartsaren arduraduna denari, Karmele Mujikari, galdera hauek prestatu dizkiogu. 
 

 Nori bururatu zitzaion iñude eta artzaiak konpartsa Hernanin egitea? 
 Joxe Ramon Berrondo ikastolako irakaslea zen eta urte hartan udaletxean zinegotzi lanak 

betetzen zituen. Udaletxean diru laguntza zegoela eta, ikastolari iñude eta artzaiak 
konpartsa ateratzea proposatu zion. Iñigo Arregik, dantzako irakasleak, gustora hartu zuen 
ardura hori. Bai Iñigok eta baita Joxe Ramonek ere, lan handia egin zuten. 

 
 Lan handia egin duzu urte hauetan Inude eta artzainak konpartsa prestatzeko harro 

zaude egin duzun lanarekin? 
 Bai noski, eta batez ere ikasleak jarri dezuten gogoa eta ilusioagatik. 

 
 Zertan aldatu da azken urteetan konpartsa? 
 Hasieran 6, 7 eta 8.mailako ikasleak hartzen zuten parte. Hezkuntza erreforma eta gero LH6. 

maila eta DBH 1 eta 2.mailak. Eskolen unifikazioa 2011-2012 ikasturtean izan zen eta orduz 
gero, Urumea ikastolako Lehen Hezkuntzak hartu zuen ardura: 6.mailakoak dantzariak dira, 
5.mailakoak pertsonaiak eta 4.mailaloak danborreroak.  

 
 Nondik ateratzen dituzu jantziak eta konplementuak iñude eta artzaiak konpartsa 

osatzeko? 
 Lehenengo bi urtetan jantziak herriko jendeak utzi zizkiguten. Aurrera jarraitzeko asmoa 

daukagunez, jantziak egitea erabaki genuen: Inudeen jantzi osoa, artzainen txalekoak, 
apaizaren sotana, Alkate eta idazkarien trajeak eta danborreroen zuzendariaren fraka. 
Mikeleteen janziak ikastolan baziren. Aspaldi egiten zen Galarretako jaialdian, txikiak 
komunera, ura edatera eramateko, hau da, ikasle txikiei laguntzeko lanak, mikeleteek egiten 
zituzten. 

 
 Zenbat umek hartzen du parte?  
 225 partaide izaten gara jaialdian: 25 txarangakoak, 50 dantzari, 50 pertsonaia, 50 

damborrero eta 50 konpartsa txikian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Egileak:  Adrian, Ekaitz, Markel, Mikel eta Saioa  
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                AITOR RUIZ DE EGINO 
 
Aitor Ruiz de Egino, artista, hernaniarra da eta 1971ko martxoaren 7an jaio zen. 
Enpresa-munduan ibili ostean, 36 urtekin lana utzi eta hasi zen arteaz bizitzen. Bere 
lanean eskulturak eta pinturak nabarmatzen dira. 3D iprimatzailearekin ere hainbat 
artelan dauzka eginak. 
Material ugariekin lan egiten du (aluminioa, papera, zeramika, egurra, brotzea,  
altzairu herdoilgatza, porexpana... ), baina aluminioa da bere materialik kutunena.                           
   
- Txikitan Urumea Ikastolan ibili zinelako aukeratu zenuen Elkano eraikina zure                                                                                                                                 
erakusketa egiteko? 
- Bai. 
-  Noiz hasi zinen eskulturak egiten? 
- 26 urtekin hasi nintzen eskulturak egiten. 
- Zein izan zen zure lehenengo obra/lana? 
- Zeramikako eskultura txiki bat. 
- Zein da, zure ustez, zure obrarik politena? 
- Denak gustatzen zaizkit. 
- Eta gehien kostatu  zaizuna? 
- Zeramikako eskultura handi gorri bat. 
- Nola jartzen diozu prezioa zure lanari? 
- Hemen inguruan merkeago saltzen ditut iparraldean baino. 
- Bisitari asko hurbildu da erakusketara? 
- 1.400 inguru. 

 
     
 

      Egileak: Hind, Irati, Naia, Nora eta Xuban  
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BELAUNALDIEN TOPAKETA AUZOTAR 
JAKINTSUENEKIN 

 

Zerbait bada benetan irakasten duena, eta hori gure aiton-amonen bizipenak 
entzutea da. Hain gertu eta aldi berean hain urrun sentitzen ditugun bizipenak 
kontatu zizkiguten Kontxi, Kandi, Dolorex eta Pilarrek. Eskolan nola ibiltzen 
ziren, beraien patioak nolakoak ziren, nola eta zeinekin jolasten zuten… 

Guzti honetaz gain, bertsoak abesteko, galderak egiteko eta elkarrekin karta 
jokoan aritzeko denbora ere izan genuen! 

BENETAN ETA BIHOTZEZ ESKERRIKASKO LAUKOTE! 

DOINUA: Haizeak bidali du 

Zuekin egoteko 

gu egon gera zai 

ta orain hemen gaude 

pozik eta alai 

elkarrekin gustura 

egotea deu nahi 

hemen egon ezkero 

eskolan degu jai. 

 

 

Gaurkoak eman digu 

jolasteko tarte 

entzun ere ditugu 

bastante pasarte 

zuek zarete gure 

ikasgaien parte 

eskerrik asko eta 

hurrengora arte. 
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AUZOKO ADINDUEI EGINDAGO ELKARRIZKETA 

 

1. Txikitan eskolara joaten zineten?  

Gehienak joaten ginen eskolara, bat izan 

ezik. 

2. Zein eskolara joaten zineten? 

Bi beheko eskolara (Fagollaga ondoan) 

joaten ginen eta beste bat Abaltzisketako 

eskolara, han bizi baitzen. 

3. Zenbat urterekin hasi zineten eskolan? 

6 edo 7 urterekin hasi ginen eskolan. 

4. Txikitan eskolan ondo moldatzen 

zinaten? 

Bai ondo moldatzen ginen, baina 

batzuetan haserretzen ginen. 

5. Eskolan irakasleak ondo tratatzen 

zizueten? 

Irakasle batzuk txintxoak ziren, baina 

beste batzuk gaiztoak ziren eta zarta 

ematen ziguten behatzetan 

erregelarekin. Beste batzuk belauniko 

jarri eta eskuetan liburuak jarrita tente 

egotea behartzen gintuzten ez bagenuen 

ikasten. 

6. Zuen garaian parkeak eta futboleko 

kartak zeuden? 

Ez, ez zeuden horrelako gauzak. 

7. Txikitan non jolasten zinaten? patio 

handia zeneukaten? 

Abaltzisketan eliza azpian ibiltzen ginen 

eta Beheko eskolan eskola ondoko 

plazan. 

8.  Neskak eta mutilak elkarrekin edo 

bananduta egoten zineten patioan? 

 Mutilak futbolean ibiltzen ziren 

batzuetan baina normalean gehienak 

batera pilotan ibiltzen ginen. 

 

9.  Patioa mutilek okupatzen zuten? 

Ez, denak batera jolasten ginen. 

10.  Neska eta mutilen artean nolako 

harremana zegoen? 

Ona. 

 

 

NATURA ETA TXAKUR JATOR GELAK 
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MARIAN 
(JANGELAKO ARDURADUNA) 

1- Zaila al da jangelako arduraduna izatea? 
Ez, ez da zaila beste lan mota bat da. 

2- Gustatuko litzaizuke lan honekin jarraitzea? 
Bai, gustatuko litzaidake lan honekin jarraitzea. 

3- Gogorra al da zure lana? 
Ez, ez da gogorra irakasleena bezala. 

4- Jangela lana baino lehen,zer egiten zenuen?  
Tutora irakaslea izan nintzen. 

5- Zenbat urte daramazu Langileen? 
38 urte daramat Langileen (1978). 

6- Zure ustez jangelako janaria ona al da? 
Bai, gehienetan lehenengo platera ona da baina bigarrena ez da hain ona. 

7- Jangelako begiraleekin ondo moldatzen al zara? 
Bai, oso ondo moldatzen naiz. 

8- Aldaketaren  bat egin beharko bazenu zein egingo zenuke? 
Bai, bigarren platera aldatuko nuke. 

9- Aukeratu zizutenean jangelako arduradun izateko nola erreakzionatu 
zenuen? 
Batetik gogoz eta bestetik beldur pixka batekin erreakzionatu nuen. 

10- Nola aukeratzen da zein izan jangelako arduraduna? 
Irakasle lana uzten duzunean hurrengo urteko plangintza ea nahi duen 
galdetu eta zozketa egiten da. 

11- Zuk nahi al duzu izan jangelako arduraduna ala ez? 
Bai, nik jangelako arduradun izan nahi dut. 

12- Jangelako janaria aldatuko zenuke? 
Bai, bigarren platera aldatuko nuen gehien bat. 

13- Beste lan batengatik aldatuko zenuke postua? Zein? 
Bai, tutora lanarengatik aldatuko nuke postua. 

14- Jangelako umeekin ondo moldatzen zara? 
Bai, orokorrean ondo moldatzen naiz batez ere txikiekin. 

15- Zenbat urte irauten du jangelako arduradun izateak? 
Nik hiru urte irautea aukeratu dut. 

16- Zein izan da zure momentu onena lan honetan? 
Obra egin zutenean irailean bukatuta zegoela ikusi nuenean sorpresa 
handia hartu nuen!!!!. 

 Egileak : Irati, Aitor, Yerai eta Nahia 
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AITOR AIESTARAN

Elkarrizketa:

 1-Zergatik etorri zinen Elizatxo Ikastolara?

 ·Hezkuntza arloan eta herrian egin nahi ditudalako praktikak.

  2-Ze kirol egiten dituzu?

 ·Errugbia

  3-Zergatik ezagutzen duzu liburutegiko zaintzailea?

 ·Koadrilako lagunak gara.

 4- Hernanin jaio al zara?

 ·Bai.

 5-Hernanin bizi al zara?

 ·Bai.

 6-Ze ikastoletan ikasi duzu?

 ·Urumea  eta Axularren.

 7-Instrumenturen bat jotzen al duzu?

 ·Bai,dultzaina.

 8-Animaliaren bat duzu?

 ·Ez.

 9-Zein da zure kolore gustukoena?

 ·Gorria

10-Handitan soinketako irakaslea izan nahi duzu?

 ·Kirolaren bitartez pedagogia handia egin daitekeela iruditzen zait.

11-Gure irakaslea izatea gustatuko litzaizuke?

 ·Bai

12-Zergatik zaude maila guztiekin eta ez batekin bakarrik?

 ·Ahalik eta esperientzia gehien jaso nahi ditudalako

13-Elizatxon praktikak egitea gustuko duzu?

 ·Bai

14-Musikako irakaslea izatea gustatuko litzaizuke?

 ·Beharrezko prestakuntza izan ez gero izango nintzateke, beste edozertan moduan.

15-Ze postutan jolasten duzu errugbian?

 ·Bigarren eta hirugarren lerroan

16-Errugbiko entrenatzailea zara?

 ·Ez

 

                                                                                               

                                                                                     

                                                                                                                                       Enara Ortega,

                                                                                                                                       Ane Ayestaran,

                                                                                                                                       Markel Marin,

                                                                                                                                       Elina Biserova.
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HIZKI ZOPA 
 

Bila itzatzu Europako 8 herrialdeen izenak: 
 

F G A R A T P A I Z T N A R F 
E I N C A U W O A N E V I S L 
O A N R S E P M H J L Z X C A 
F M U L A S A B N D S K U Z R 
R Z X O A R Ñ N F C V B N M A 
P G I M A N U V H T R E W Q K 
A N K H F D D D O Y U I O P R 
U M W D E S C I N H J K L Ñ A 
N U F P D W X E A H T A K  M 
Z U R A A R Z J I J K F R T I 
G R E Z I D Y N U H B H J O N 
P O L O N S H M O X Y O P L A 
C K I T A L I A N X E A R A D 

 
KATHERIN GODOY 

XIN YI CHEN 
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HIZKI ZOPA 
 
Aurki itzazu gihar eta hezur hauen izenak: ornoa, erradioa, koxala, 
peronea, kubitua, eta koadrizepsa. 
 
 

A E R T O K T O K D V D 
I O A W E F H V X J O S 
J F U C H K U B I T U A 
N I A H O L A B E I S A 
E U R O P A L  E N P A K 
A I S F O E D E E A T E 
D V N N G P H Z C M J Ñ 
K A R M A E I E S I N O 
S O Z A L R A T A A Y U 
Q E X W D O F U O I B J 
A S C A R N E I T D S L 
X V O S L E D F G H J K 
S K Z C I A E S R D S E 
N K O X R F O X F O O R 
G K L R C F T Y D I O S 
D S E R T I A D I O S P 

 
  David Goicoechea 

Josu Xabier Andi 
  
 
 
 
 

SUDOKUA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGILEAK: Leslie, Nahia L., Naia M. 

5 3        

   4  6 5   

  7      4 

6  2  8  3 5  

  1 3  5 2   

 5 3  7  9  1 

8      7   

  5 9  1    

       9 5 
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                                          HIZKI SOPA
MUNDUKO LEKUAK

  U   F   T   X   Z   P   T   F   Q   U   E   J   A   P   O   N

  D   H   G   V   S   H   S   N   B   S   T   L   K   G   U   L

  Q   A  W   K   A   W   P   K   K   E   L   S   C   R   A   Ñ

   I    I   Y   O   A   H   Q   F   K   R   J   Ñ   H   P   W   J

   I    J   S   M   N   W   K   R   O   D   X   A    I   Ñ   G   F

   H   A   N   W   Ñ   L   O   Y   T   N   G   N   N   H   H   W

   L   P   O   E   E   Y   V   T   G   O   L   S   A   L   Q    L

   H    I   H   N   W   H   D   B   A   L   E   M   A   N    I    A

   S   E   Z   E   M   O   A   W   U   F    I   Q   X   K   V    I

   I   U   N   Q   R   M   R   A   T   A   G    I   B   R   M   M

   R   Q   P   A   S   N   Ñ   L   Ñ   Y   F    I   H   C   U    L

   A   W   A   N   E   W   A   C   E   A   T    J   F   W    I    P

   P   S   R   G   M   Z   I   N   D   A   L   O   R   P   O    A

   B   K   O   G   R   H   Ñ   T    I   D   N   P   A   N   L    R

  W   M   N   F   A   A   W   Z   X   A   C   S   R   T   S    I

  Q   W   O   C    I   C   N   A   R   F   N   A   S   P   B   M

1.HAWAII
2.HERNANI
3.NEW YORK
4.NEW ORLEANS
5.LONDRES
6.PARIS

7.ALEMANIA
8.AFRIKA
9.JAPON
10.CHINA
11.SAN FRANCISCO

ARGAZKIAN IKUSTEN DUZUTEN HIRIA EZ DA HIZKI ZOPAN AGERTZEN.                          
ZEIN EZ DA?
                                                 ______________________________

JUNE URKIA ETA ENARA  FUERTES
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HIZKI ZOPA 
                                            

 
 
LANDARETZA: 
 
-FOTOSINTESIA          -KLOROFILA            -ZUHAITZA        -LOREAK     
-PERRETXIKOA          -ALGAK                     -ZUHAIXKA       -MENDIA 
-BELARRAK                -HOSTOA                   -SAPA                  -OXIGENOA 
 

 
 

 OIER AZPEITIA ETA ENAITZ PAGOLA. 

x u t p v z i h o f t d l u 
i k p a z t i a h u z b e a 
z u k r t g d t u h j i e p 
g d e f o l u m b z o k r e 
t j g u z u h a i x k a n r 
m k j i s a u r g h i n k r 
e r l h m s j k b e n m f e 
n d g o i a h a h k g o u t 
d u n s r u p k r z t x z x 
i l e t i o k a p o m i n i 
a o u o r s f g s e h g i k 
j r o a u r s i t x w e b o 
h e r n a n n o l b h n r a 
s t c b t t a r d a t o n k 
j n k r e o r s t u n a b g 
h l n s j l n a l g a k o r 
n g i h o n a g h n m r t s 
u a n r s t u r n h n z o t 
k d m i e r n i r r s t u o 
a o i e r a z p e a i t i n 
r s a p u l o r e a k o i s 
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Behean azaltzen den hizki-zopa egin: 

Gogoan izan hitzak ezker-eskuin, goitik behera, eskuin-ezker eta behetik -
gora egon daitezkeela. 

· Berezko argia duen astroa. 

· Lurrak bere buruaren inguruan egiten duen mugimenduaren izena. 

· Planeta txiki baten izena. 

· Lurraren satelitea. 

· Unibertsoaren sorrerari buruzko teoria onartuena. 

· Eguzkiaren, Ilargiaren eta Lurraren lerrokatzearen ondorioz sortutako 
fenomenoa.  

E R R O T A Z I O A 
P R W P A O R T S A 
L A M B A N X Z J I 
U R N I E L X N H Z 
T R N G K M A W S A 
O A Q - L A E O M R 
N G J B I R S  H B R 
R A E A P I P S E A 
U  I D N S E I X I B 
O P A G E B L O G R 
A A A E S P I L K E 
I L A R G I A R E W 
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Hurrengo hizki–zopan, definizioei dagozkien hitzak 
aurkitu: 

 

 Lurrak eguzkiaren orbitan egiten duen mugimenduaren izena.  
 Unibertsoko gorputz naturala.  
 Berezko argirik ez duen astroa, izarren inguruan biraka ibiltzen 

dena.  
 Izar multzo erraldoia.  
 Gure galaxiaren izena.  
 Gure izarra.  

T R A N S L A Z I O 
P R A E O R T S A E 
L A M S A L X Z J G 
A R N N E L X N H U 
N R N E K M A W S Z 
E A Q - L A E O M K 
T G J B I R S H B I 
A A E I P I P S E A 
U I D D S E I X I B 
O P A E E B L O G R 
A A R A A Z I T R A 
G A L A X I A R E W 

 

Egileak: Eñaut Otaño, Ander Herrera,Maddi Salaverria 5. Maila 
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LIMOIZKO  BIZKOTXOA 

Osagaiak: 
-Limoizko jogurta.  

-Bi baso esne. 

-Bi arrautza. 

-Limoizko legamia. 

-Jogurtaren potearen neurrian bi basokada irin. 

-Jogurtaren potearen neurrian bi basokada azukre. 

Prestaketa: 
Lehenengo,  osagai guztiak ontzi batean sartu eta koilara batez 
nahastu.  

Ondoren, molde batean gurina  ondo zabaldu eta nahastutako 
masa guztia bota. 

Labean sartu 210 graduetara 35 bat minutuz.  

Bukatzeko plater  batean jarri eta listo. 

 

On egin!!!!!! 
Egileak: Eneko, Leire, Garazi eta Manex 
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Jakin nahi al duzue? 75 

 

 

  

 

Espaziontzi batetik gizon berde txiki bat jaitsi, eta bere ondotik pasatzen ari zen gizonari zera esan zion: 

-Ni martzianoa naiz. 

Gizonak eskua luzatu eta zera erantzun zion: 

-Urte askotarako! Ni Martzelo. 

 

 Itziar etxekoekin joan da jatetxe batera bazkaltzera.Bat-batean, aita haserre bizian garrasika hasi da: 

-Nire zopan euli bat dago! Ez dago eskubiderik, oraintxe bertan jatetxeko nagusiarekin hitz egitera joango naiz eta entzungo ditu 
entzun  beharrekoak! 

Anek, aitaren jarrera ezin ulertuz: 

-Aita huzkeria horregatik ez zaitez haserretu, zenbat zopa uste duzu jan dezakeela euli gajoak, bada? 

 

 

 

 

Errepidean 150 kilometro orduko abiaduran zihoan motorzalea, eta txori txiki bati izugarrizko kolpea eman zion. Airean 
zilipurdika hainbat buelta eman ondoren,txoria lurrean geratu zen konorterik gabe. Arranguraz beteta, motorzaleak txoria jaso eta 
bere etxera eraman zuen oraindik onera etorri gabe. Gero, kaiola bat erosi eta hantxe utzi zuen, jatekoa eta edatekoa jarri ondoren. 

Hurrengo goizean, txoria bere onera itzuli zen, eta, bere burua kartzela batean ikusita, oihu egin zuen: 

-Kaka zaharra! Banekien azkarregi nenbilela! Motorrean zihoana akabatu dut!    

  

EGILEAK: IZARO ROA, KITI MENA ETA SAMUEL IGBINOSA  5. MAILA 

 

                          TTXXIISSTTEEAAKK  



76 Denborapasak



Denborapasak 77 



78 Denborapasak



Denborapasak 79 

HERNANIKO ERROSKILA 
 

A: Plazaberrin dagoen taberna : ……………………………… 
B: Irakurri, antzerkia ikusi edo pelikula ikusi nahi baduzu hara joan behar duzu : 
………………………… 
D: Meaberen parean dago, hortzak ondo edukitzeko lekua da:…………………………. 
E: Plazan udaletxearekin batera dago : ………………………. 
F: Plazaberri ondoan dago eta kanpoan zintzilik + ikurra dauka :……………………….. 
G: Udaletxea dagoen plazaren izena :…………………………. 
H: Gure herriaren izena :……………………………. 
I: Hernanin bost daude :……………………………. 
K: Orain etxeak egiten ari diren auzoaren izena :……………………… 
L: Plazatik gora dagoen kale luzearen izena :…………………….......... 
M: Zinkoenea ondoan dagoen ingeles akademia :…………………………. 
O: Andre kaleko gozotegiaren izena :……………………………….. 
P: Hernanin plisti-plasta egiteko bi leku daude :……………………………. 
R: Zinkoenean dagoen taberna :……………………… 
S: Hernanin asko daude. Mozkorrak egoten dira :…………………………. 
T: Frontoia dago, Izpizua kale ondoan dago :…………………………. 
U: Kale luze bat. Azoka jartzen dute kale horretan:………. 
Z: Futbolean jolasteko zelai aproposa :………………………………. 

Egilea: Haizea Zabala Moreno. 
 

HITZA PASA  
 

    A-Bokal guztiak dituen hitza 
    B-Uretako animalia ugaztuna 
    C-Futboleko Europako txapelketa nagusia 
    D-Hernaniko okindegia  
    E-Munduko hizkuntza gutxitua  
    F-Playeko jokorik ospetsuenetarikoa   
    G-Atletiko Madrileko aurrelaria eta Errealekoa zena 
    H-Urumea ibai ertzeko herria 
    I-Errealean 4 zenbakia daraman jokalariaren abizena 
   J-Jangelan ematen digutena 
    K-Mundu guztian egiten dena  
    L-Lan astea bukatu eta ondorengo eguna 
    M-Munduko jokalari hoberena 
    N-Futbolean gehien erabiltzen den marketako bat 
    O-Opariak ekartzen dituena Euskal Herrian 
    P-Partiduak eta gero edaten dena 
    R-Espainiako lehendakaria 
    S-Irabazi ondoren ematen dena 
    T-Hernaniko Atzieta kaleko tabernarik ospetsuenetarikoa 
    U-6. mailan lantzen den gaietako bat 
    X-Katu kosmikoari beldurra ematen dion animalia  
    Z-Hernaniko futbol zelaiaren izena 

     
Egileak: Ibai Z. eta Oier E. 
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                       Asmakizunak 

 
1. Egiten duenak ez du berarentzat  egiten , erosten duenak ez du 

erabiltzen eta erabiltzen duenak ez daki erabiltzen duela. 
     ZER DA? 

 
2. Zuri-zuria naiz baita borobila ere. Iluntasunean ibiltzea gustatzen              

               

         zaio. ZER DA? 
 
     

3. Bi mutil daude batek aterkia dauka eta besteak ez eta biei ez zaie     
         ilea bustitzen. ZERGAITIK?  
    

4. Tik-tak-tik-tak egiten du. ZER DA?     
 

   5. Hamarreko taulan dago eta bere hurrengo zenbakia bederatziko 

                                 

       
taulan dago. ZE ZENBAKI DA?  

 

ERANTZUNAK: Hilobia, ilargia, burusoila, erlojua eta 81. 
 
 
                          

                     

Paula Moreno eta Intza Arregi 
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- Naturan jaio zen. Nahiz eta eguzki handia 
egon beti bustita dago. Zer izango ote da? 

 
- Ordenagailuan jartzen da.Txikia da baina 

memoria handikoa. Zer da? 
 
- Borobila da. Gomaz egina dago. Tamaina 

ezberdinak ditu eta gehienenetan bueltaka 
dabil. Zer da? 

 
- Animalia bat da. Askori nazka ematen dio. 

Toki zikin eta ilunetan bizi da. Zer da? 
 

- Entzuteko balio dute. Gure burua babesteko 
balio du ere. Bi mota 
daude. Zer da? 

 

 
 

 
 

 
    

 
Egileak: Naroa, Emaitz, Nestor, Araitz eta Estitxu 
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