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ESKOLAKO ALBISTEAK 

Otsailaren 1ean, hilabetean  sartu bezain pronto, bi ospakizun eduki ditugu: 

Bat pasa den ostiralean, lehenengo mailatik eta 4.mailara bitartekoak, Kaldereroak ospatu 

zuten, zingaroz jantzita eta zartagina joaz, arratsaldeari musika jarri zioten.  

Bigarren ekitaldia astelehen honetan izan da, Sta Ageda, eta 3.ziklokoak abestu dugu. 5. 

mailakoak lehen mailatik eta 4. mailarakoei, zuzendaritzakoei, jangelakoei eta 

liburutegikoei abestu diegu; 6. mailakoak Meabera eta Bidebietara txikiei kantatzera joan 

ziren.   

Musikaz betetako egunak izan ziren. 

Orain Iñauterien zain gaudeeee! 

 Egilea: Gorka Inda 

 

Ametsa 

 Urtarrilaren 4ean Errealeko kanpus batera joan nintzen. Egun horretan, 

Errealeko trajea jantzi eta Zubietarantz joan nintzen.  Han, gelako guztiak el-

kartu eta  aurkeztu egin ginen. Berehala hasi ginen entrenatzen. Geroxeago, 

Errealeko jokalari guztiak etorri ziren. Adibidez, Illarramendi, Zubeldia, Mikel 

Merino, Mikel Oyartzabal, Wilian Jose,Januzaj eta beste asko. Gero, Errea-

leko jokalari guztiak bazkaltzera gonbidatu gintuzten. 

 

Begiak ireki eta amets bat zela konturatu naiz. 

Ze penaaaa! 

 

 

 

Egilea: Lander Diaz- 5.B 
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                                                             EUXTAKIO LAPURRA 

Bazen behin,  Euxtakio izeneko gizon bat, oso pobrea zen eta gainera 

suerte txarra zuen . 

Egun batean, kaletik zihoala hogei euroko billete bat aurkitu zuen eta 

loteriako dezimo bat erosi zuen. Hurrengo egunean, bi umeri entzun zien 

Maritxuri tokatu zitzaiola eta asko haserretu zen. Orduan, burura etorri  

zitzaion gau artan Maritxuren etxera joan eta dirua lapurtzera eta 

orduan jantzi beltz bat jantzi, maskara  bat, zaku handi bat hartu eta 

Maritxuren etxera joan zen dirua lapurtzera . Dirua hartu eta mantsio bat 

erosi zuen . 

Oso pozik bizi izan zen ez zutelako harrapatu .  

 

 

  Egilea: Ekhi Gartzia 

 

ESKOLAKO ALBISTEAK 

 *Abenduaren 21ean, Santo Tomas eguna izan zen, ikastolako 

azken eguna, eguberri aurretik. Egun hartan, txistorra jan genuen 

eta pixka bat geroago Herri kirolak egiten hasi ginen. Kirolak 

nahiko dibertigarriak izan ziren eta joko asko zeuden, adibidez: 

lokotsak, zaku karrera, harria jaso, txingak, soka tira, pañuelito, 

zaku karrera launaka eta binaka,… 

*24ean ikastolako gende gehiena Txantxillan elkartu ginen 

herritik kantak kantatzeko. Kanta asko kantatu ondoren, gende 

asko bere lagunekin etxeetara joan ginen gabon kantak 

kantatzera, xoxak irabazteko. 

                           

                                                            Egilea: Peru Bernal  
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   ASTEROIDEA  

Asteroide bat hegazkin bat baina gehiago neurtzen du, 

Lurratik gertu dago.Asteroidea espaziotik bidaiatzen 

dabil 32.000k/h baino abiadura geiagorekin. Nasak 

dionez bere tamaina 70 eta 160 metrozabalera du. 

Asteroide bat kalkulatzen da Boeing 747 hegazkina 

bezala neurtzen dula edo Giza Pidamidea pasa egiten 

duela.Asteroidea 2016 NF 23 izenekoa Lurratik oso 

gertu pasatzen da 5miloil kilometro 13 aldiz Lurra eta 

ilargiaren distanzia.Pentsatzen da oso arriskutsua dela 

Lurrara gerturatzen delako zeazki harri hau  Atenas 

harri taldekoa da,Atenas 1.862 deitzen zaiona. 
 

 

             

 

 

 

                                                                                      Egilea: Laila Cherhane 
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MASAJEA EMATEN DUEN KAMISETA!!! 
 

Oso erosoa. Etxean, kalean eta hondartzan ere erabili daiteke. Uretan ez da 

izorratzen.  

 

Kolore erakargarriak ditu.  

Ez du pilarik behar! Hitz klabe batekin jartzen daL. I.A.  martxan!! 

 

Kirol dendetan eros daiteke eta oso merke gainera. 25€ bakarrik. 

 

Hau guztia esan eta gero, zeren zain zaude??? 

 

Dendetara joan eta eros ezazu!!!!!   
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(Doinua: Iskin hontatik)  

Inauteriak laster badatoz  

Ta mozorroak ere bai 

Urte osoa eman dugu guk 

Jai honentzat benetan zain 

Lagunekin kalean parrandan  

Xaguxarra izango naiz 

Azeriaren maskuri pean  

Ibiliko naiz ni alai 

 

Festari hasiera emateko  

Arropa zaharra pilatu 

Buruhandietan ibili ondoren  

Lagunekin hor jolastu 

Arratsaldean gelditzen gera  

Diru piloa gastatuz  

Azken egunen sardina erre  

                                          Jai dena bukatu 

Egilea: Nora Benazza 
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AMETSA 

Gaur, esnatu eta kobazulo batean nengoen, ez nekien nola atera eta horregatik joan naiz ar-

gia zegoen tokira. Argia oso urrun zegoen eta gorria zen. Gainera iritsi naizenean, nire gela-

koak zeuden eta beraiek ere, ez zekiten handik nola atera.Neskak eta mutilak haserretu egin 

ginen. Txapelketa bat antolatu genuen mutilen eta nesken artean. Irabazten zuena, kobazulo-

tik ateratzen zen. Lehenengo palanka, mutilak aurkitu zuten. Beheraka jaitsi eta ura atera zen. 

Litro bat ur minuturo eta hurrengo palanka nik aurkitu nuen. Espero nuen ona izatea baino be-

heraka jaitsi eta ura irtetzeari utzi zion, gutxienez ez zen izan hain txarra. 

Hortik 3 edo 4 minututara, neskak palanka bat aurkitu zuten eta beheraka jaitsi, ate bat ireki 

eta hurrengo tokira eraman zigun. Mutilak segituan botoi gorri bat aurkitu genuen, ni ez nen-

goen ziur zanpatzeko, beldur asko ematen zuen lekuak, azkenean eman eta gasolina atera-

tzen hasi zen paretetako zuloetatik. 

Geroago pospolo bat atera zen eta horrek bai beldurtu ninduela!!. Pospoloa erori eta momentu 

horretan esnatu egin nintzen. Eskerrak amets bat izan den.!!!!  

           MARKEL GOIKOETXEA 

 

ALVARO ODRIOZOLA 

Álvaro Odriozola Arzalluz Donostian jaio zen, 1995eko abenduaren 14ean. 

Errealaren harrobian hazi zen eskuin hegaleko gisa.  

Debuta 2013-2014 denboraldian egin zuen errealeko gazteen taldean.  

Sansera 2014/2015 denboraldian igo zuten gazte mailetatik. 2017 ko urtarrilaren 16 ean de-

buta egin zuen lehenengo taldean, Malagaren aurka 0-2 irabaziz.  

Ordutik, eskuin atzelari gisa jokatzen du. 2018an, Espainiako Selekzioarekin Errusiako Mun-

dialera eraman zuen Julen Lopetegik. Eta bere denboraldi onagatik, Real Madrilek erosi zuen 

35 milioiengatik. 

 Gazteen selekzio espainolean 5 gol sartu zituen eta errealean gol 1 sartu zuen. 

Errealean 57 partidu jokatu ditu eta Real Madriden 13. 

                                                      Ahetz Idirin   

https://eu.wikipedia.org/wiki/Donostia
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ANTONIO RECIO 

Antonio Recio “La que se avecina” telesailaren  pertsonai 

garrantzitsuenetariko bat da . 

Pertsonai  honek 50 urte ditu, gorputzez  ez da oso indartsua eta altueraz  

ertaina da. Begi marroiak eta txikiak ditu eta ezpainak nahiko finak. 

Bere janzteko  era nahiko berezia da. Zahar bat bezala janzten da, alkandora 

koadrodunak, tiranteak, txalekoak eta praka zabalak erabiltzen ditu. 

Izaeraz alperra, arrazista, matxista eta nahiko eroa da. 

 

  Egilea: Arane 

 

 

AMETSA 
 

Udara da, oporrak iritsi dira eta hondartzan nago familiarekin. 

 

Ni buzeatzen ari naiz eta familia hondartzaren ertzan dago. Poliki poliki eta 

ia konturatu gabe itsas barrura joan naiz eta han izurde bat ikusi dut. Poz-

pozik joan naiz beraren atzetik eta momentu batean  bere gainean jartzea 

lortu dut.  

Konturatu orduko, geroz eta itsas barrurago joan gara. Han,  herri suntsitu 

bat, pertsonen eskeletoak, manta arraiak, korkoiak, izarrak, harri 

distiratsuak, egurrezko itsasontziak, Titanic itsasontzia eta beste gauza pila 

bat... aurkitu ditut.  Bat batean, marrazo bat jarri zaigu parean… ez zen 

adozein marrazo!!! txuria zen eta oso handia gainera. Orduan, igerian ziztu 

bizian atera gara eta ia harrapatzera zihoanean….!!! ohetik erori eta dena 

amets bat dela konturatu naiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 June 5C 
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                              AMETSA 

Despertadoreak jo eta partidarako prestatzen hasi naiz. Kalera atera 

naizenean, denak desagertu egin dira. Orduan, Oihan ikusi eta ikertzen 

hasi gara eta konturatu naiz Gabinok, Milak eta Mailuk umeak ikastolan 

bahitu dituztela. Ondoren, konturatu gara Manex falta zela eta Haritzek 

esan dit nire atzean Gabino zegoela. Oihan eta biok korrika hasi eta amari 

deitu diot eta amak esan dit etxean gelditzeko, etxera gindoazenean hiru 

irakasleak agertu dira eta ni harrapatzen saiatu dira. Oihan eta nik hitz 

egina genuen non elkartuko ginen eta irakasleak atzean utzita nire etxean 

elkartu gara.  

-Ona Oihan! Eskapo egin dugu! 

Poltsikotik giltzak atera eta zerrailan sartu dudanean lasaitu ederra hartu 

dugu 

-Ama, iritsi gara! 

Bapatean atearen beste aldean Gabino, Mila eta Mailu azaldu dira. 

-Amaaaaaa! 

Uf esnatu naiz. 

Eskerrak dena amets bat izan den. 

 

 

 

 

Egilea: Asier Iturralde 
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ALBISTEAK 

OÑATIN SU HARTU ZUEN ERAIKINEKO BIZILAGUNAK 

EZINGO DIRA ETXERA ITZULI BI HILABETEAN. 

Larunbatean Oñatin, su hartu zuen eraikineko auzokideak ezin izango dira 

etxera itzuli bi hilabetean, sugarrek kaltetutako eskailerak kompondu ar-

te. 

Sua goizeko  03:25 piztu zen larunbatean eta horren ondorioz eraikina 

erabat ustu behar izan zuten. 12 pertsona artatu behar izan zuten, kea 

arnastu zutelako. Bi hilabeteko lanak egingo dituzte bertan. 

 

TXOTX!!! 

Urtarrilaren 18an irekiko dute Txotx denboraldia, Gudariaren Plazan,  

Hernanin. Aurten aurrenekoz, ostiral arratsaldean egingo da, 

 19:30tan Tilosetan. “Gu  Agustina” dantza ere izango da. 

-“Zaporeak Proiektuak” irekiko du larunbatean Hernaniko Txotx. 

-Hilabete honetan, sagardotegi garai berriari emango zaio hasiera,  

 Euskal Sagardoaren kanpaina irekiko dute 12 pelotari ezagunak,  

 palaren 8 eta erremontearen 3 omenduko dira txotx irekieran. 

Gu, haurrak ikastera eta gure adina iristeko zain! 

 Egilea: Eneko Giuntani  



 

11 

TALOA  

OSAGAIAK:  

· Irina  

· Arto  irina  

· Ura 

· Gatza  

                                                                                                                                        

EGITEKO ERA: 

Lehendabizi,  arto  irina  eta  irina  bol  batean  jarri  eta  gatza  gehitu.  Jarraian,   ur  beroa  bota  eta  

ondo  nahastu.  Ondo  nahastuta  dagoenean,  egindako  masa  ondo  nahastu berriz ere. Ondoren, 

masa  osotik  zati  bat  hartu  eta  bola  bat  egin,  mahai  edo  taula  baten  gainean jarri . Gogoratu  

irina  botatzeaz. 

Pitza  forma  hartu  arte  zanpatu  eskuekin .  Pitza  forma  hartzen  duenean,  zartagin  bat berotzen  

utzi   su  baxu  batean.  Eta masa  jarri zartaginean.  30 segundo –  minutu  1  alde bakoitzeko  eta  biga-

rren  aldiz  pasa  talo  masa,  puzteko. 

Azkenik  taloa  atera,  nahi  duzun  osagaiak  jarri, eta   

ON  EGIN!!!! 

ESAERA ZAHARRAK  

1-Adiskide  onekin, orduak  labur. 

ESANAHAIA:  Lagunekin  oso  ondo  pasatzen  duzula  eta eguna  azkar  pasatzen  dela,  konturatu 

gabe. 

2-Gustuko  lekuan,  aldaparik  ez. 

ESANAHAIA:  Gogoko  ditugun  gauzetan  ez  ditugu  trabak  aurkitzen. Gustuko  lanak  nekerik  ez. 

3-Egur  txarra,  su  txarra. 

ESANAHIA:  Geroz  eta  helduago,  orduan  eta  jenio  handiagoa.  

 

 

Egilea: Onintza Gonzalez 
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LIMOI TARTA 

      Osagaiak 

3 arrautza 

Lebadura sobre bat 

Limoizko jogurta bat (125 gramokoa) 

Irina 

Azukrea 

Oliba olioa  

Limoi azal railatua 

Gurina 

 

 

       Egiteko era: 

Hiru arrautzak bol batean nahastu. Azukrea, jogurta eta limoi azal railatua bota.                       

Ondoren, irina eta lebadura beste plater batean nahastu eta aurreko nahasketara bota. Oso 

ondo nahastu osagai guztiak bat egin arte. Molde batean gurina ala oliba olia jarri eta igurtzi. 

Ondoren, olioa ala gurinaren gainean irina bota. Gero, nahasketa moldera bota eta 40-45 mi-

nutu labean eduki 180 gradutara. Azkenik, egiten denen labetik atera, plater batean jarri eta 

nahi baduzu dekoratu . 

ON EGIN! 

 

 

 

EGILEA: Nahia oiarbide 6.A 
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ARROZ ESNEA 

Osagaiak: 

-Litro bat esne. 

-200gr azukre 

-80gr arroz 

--kanela makiltxo bat 

-Limoi azal zati bat 

 

Egiteko era 

Lapiko batean esnea egosi limoi azala  eta kanelarekin batera. Irakiten hasten denean, 

arroza gehitzen zaio eta sua jaitsi egingo da. Hogei bat minutuz egosten utziko da su 

eztian noizean behin goilara batekin buelta batzuk emanez. 

Berrirto irakiten hasten denean azukrea gehituko zaio eta etengabe nahastuko da 

goilara batekin bost-zazpi minutuz. 

Azkenik, ontzietara pasa eta hozten utzi.  Jateko garaian, nahi izanez gero kanela 

hautsa gehitu gainetik. 

On egin!!! 

 

 

Anari Pujol Goikoetxea 
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KREMA ETA FRUTA HOSTOREA 

Osagaiak: 

Hostore oinarri bat, freskoa 
Sasoiko frutak: Marrubiak, mertxikak, kiwiak 
4 koilarakada azukre 
2 edalontzikada ur 
 
Kremarako: 
Litro bat esne 
4 arrautza gorringo 
200 g azukre / 8 koilarakada azukre handi 
80 g arto irin / 3 koilarakada 
Mukuru bete arto irin 
Limoi azala 
Kanela zotza 
 
 

Egiteko era: 

Gorde edalontzikada bat esne, eta jarri gainerakoa irakiten, ontzi batean, azukrearekin 

eta kanela zotzarekin. Ontzi batean, nahastu esnea arto irinarekin eta arrautza gorrin-

goekin. Pixkanaka, bota esne beroa, eragiteari utzi gabe arrautza gatzatu ez dadin. Era-

gin loditu arte. Bien bitartean, jarri ura berotzen, 180 ºC-tan. Jarri hostore freskoa 

molde batean. Baliatu hostoreak berak dakarren sukalderako paper berezia, moldea-

ren ondoan jartzeko. Bestela, moldea gurin pixka batez igurtzi beharra dago. Sardeska 

batekin, zulatu oinarria eta ertzak, eta jarri pisua gainean, eskukada bat txitxirio, adibi-

dez, hostorea harrotu ez dadin. Estali dena albal paperez, eta eduki labean 15-20 mi-

nutu. Bitartean, garbitu, zuritu eta zatitu frutak. Prestatu gelatina neutro bat. Horreta-

rako, jarri ura irakiten kazuelatxo batean, eta bota gelatina zorroa. 15-20 minutu igaro-

takoan, atera hostorea labetik, kendu txitxirioak, ixuri krema orearen gainean, eta 

apaindu fruta zatiez. Busti gainetik gelatinaz. 

 

 

Egilea:Unax goikoetxea Elosegi 



 

15 

HEIDI 

 

Heidi 8 urteko neskatxo alaia da. Alpeetako mendietan bizi da aitonarekin. 

 

Ile beltza eta motza du. Azal zuria du eta aurpegian kolorete gorri gorriak. Begiak ma-

rroiak eta handiak ditu.  

Soineko arroxa  korpiño gorriarekin eramaten du beti. Oso gustura ibiltzen da oinutsik 

mendietako zelaietan. 

Oso neskatxo polita  eta maitekorra da. Jendeak asko maite du eta lagun ona da. Beti 

dago prest jolasten ibiltzeko eta aitonari laguntzeko. 

Animaliak asko gustatzen zaizkio. Txoritxo bat du Pittin izenekoa eta antxume txiki bat 

ere Txuri izenekoa. Askotan,  siesta bere txakurraren gainean egiten du Lanbro izene-

koa.  

Bere lagun mina Pedro da eta egunero joaten da berarekin ahuntzak zaintzera. 

Heidi, Pedro eta aitona oso pozik bizi dira mendietan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekain Otegi 
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IPUIN MOTZA 

Bazen behin, irane izeneko neska bat, mendiko etxe batean bizi zena. 

Irane, menditik zihoala bere lagun batzuk  ikusi zituen, Lorea, Enara, June, 

Jera, Jone, Iraia ,Onintza, Maddi eta Elene. Irane, kaso egitera joan zen eta 

denak arraro zeuden, ez zuten hitz egiten. Arraroena, Lorea zegoen asko 

hitz egiten zuelako beti. Bat-batean, soinu bat entzun zuten beraien 

atzean. Atzera begiratu eta Sharon zegoen. Irane bere lagunei deitze hasi 

zen: 

-Etorri nire etxera azkar!!! 

Baina ez zioten kasurik egiten. Sharonekin zeuden, baina  bat-batean  

korrika etorri ziren niregana eta esan zidaten nirekin zeudela. Iranek 

mobila hartu eta bere aitari deitu zion. Aita korrika etorri zen eta bere 

etxera eraman zigun.  

 

 

 

Egilea: Irane Maiza 
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                                            AMETSA 

 

Kaixo, ni gaur kontatuko dizuet nere amets bat: 

 

Egun batean, ohera joan nintzen eta lo geratu nintzen. Orduan, kontu-

ratu nintzen itsasoan nengoela, ni bakarrik inguruan begiratu eta ez ze-

gon ezer ezta inor ere, itsasoa bakarrik. Uretara sartu nintzen eta.. ma-

rrazoak zeuden!. 

Marrazo batek ikusi ninduen eta abiaduraz etorri zen neregana. Or-

duan, marrazoa nere ondoan zegoela bere gainean jarri nintzen eta It-

saso zabaletik eraman zian. Momentu batean lurra ikusi nuen eta ma-

rrazotik bota nintzen eta lurrera joan nintzen. 

Lurrera iristean konturatu nintzen ahal nuela hegan egin baina hegan 

egiterakoan zoritxarrez esnatu nintzen eta konturatu nintzen dena 

amets bat zela.  

                                         

 

                                 

Egilea: Alex Gonzalez 
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AMETSA 

Egun baten amaiera zen, baina loak hartu nuen. 

Etxean nengoen eta eguraldi oso ez, kristona egiten zuen.Uda zen.Hondartzara joan ginen 

gela osoa eta itsasoa oso bare zegoen.Bat-batean, itsasoa oso zakar jarri zen baina hala eta 

guztiz ere,gu  bainatzen jarraitu genuen. 

Marrazoak, asko dira gainera - esan zuen pertsona batek-. 

Korrika atera ginen denak uretatik. Marrazoek hankak zituzten. Herrik bota gintuzten denoi. 

Tsunami bat gertatu zen. Ihes egin genuen ondoko herrira: Bobarriara. 

Han Gabino aurkitu genuen eta kalkuluak egin genuen.Ondoren, Milak marrazoei buruz hitz 

egin zigun. Mailuk, planen liburua atera zuen motxilatik. Plan bat egin genuen: Haragi asko 

hartu, beraiei bota eta ihes egin genuen. Donostiara joan eta marrazo gehiago zeuden. Jan 

egingo nindutenean,ESNATU EGIN NAIZ ETA ESKERRAK AMETS BAT ZELA!!! 

                         

                                                               AMETS  GAIZTOA 

Gaur  gauean, lo nintzela amets gaizto bat eduki dut. Oporretara nindoala  hegazkina eror-

tzen hasi da eta nik salto egin  eta … Estatu Batuetan agertu naiz. Hori zoramena! 

Igerileku batean erori naiz bizkarrez,  min handia hartu dut, kaletik garrasika zeuden esaten, 

“Donal Trumpek mundua gobernatuko du!! Mundua gobernatuko duuuuuu!” 

Ni igerilekutik  atera naiz korrika.  “Leidibageri eta Spidermani”  laguntza eskatuko diet pen-

tsatu dut.   

Leidibag  eta Spiderman ziztu bizian etorri dira  Donal Trump harrapatzera.  Spidermanek  

sarea  bota eta Leidibagek yoyoarekin  jo eta seko lo geratu da Donal. 

Denak poz pozik jarri baina,  orduan, bat hasi da hitz egiten, “ bla bla bla …. “ , inork ezagu-

tzen ez zuen bat. 

Eta orduan esnatu naiz. Nire ama zen altxatzeko esaten. 

Hori lasaitasuna! 
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AIMAR OLAIZOLA 

 

Aimar Olaizola pelotaria da,1979a ren 

Azaroaren 13an jaio zen Goizuetan. Aimarrek 

1,83m neurtzen du eta 88 kilo  pisatzen du. 

Aimarrek 1998ko apirilaren 12an debutatu 

zuen Jaian jai pilotalekuan[Lekunberrin]. 

Aurrelari postuan jolasten du Baiko 

enpresan. Bere ezaugarri nabarmenenaK ezker 

gantxoak eta defentsa dira. 

 

 Bere joko hoberenak orain arte 2011, 2012 

eta 2013 urtean izan dira ,  txapel asko 

irabazi ditu: 

    

- Buruzburuko txapelketan : 4 txapel irabazi 

ditu. 

- Lau eta erdiko txapelketa: 7 txapel 

irabazi ditu. 

- Binakako txapelketan : 3 txapel irabazi 

ditu. 

 
Gaur egun, pelotaria izaten jarraitzen du 

eta binakako txapelketan Albisurekin dabil 

eta lehenengo postuan dabiltza bikote hau. 

Bere aurkaria gehiena izan dena Irujo da. 

 
 

Egilea: Ekhi Garmendi 
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