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ITSASOAN ZEHAR 

 

Bazen behin, Julen izeneko 15 urteko mutiko bat. Juleni, 
arraunean egitea asko gustatzen zitzaion. Igeri egiten 
ere oso ona zen. 

Egun batean, txalupa txiki bat aurkitu zuen eta itsasora-
tu egin zen. Baina, ekaitz batek harrapatu eta it-
sasontziarekin batera hondoratu egin zen. Itsasoak pila 
bat astindu zuen Julen, gora eta behera. Bat-batean, 
izurde bat aurkitu eta magikoa zenez bere txalupa 
konpondu zuen, berriz flotatu zezan. 

Azkenean, bere txaluparekin berriro hondartzara igo 
zen. Bat-batean lurrean etzanda esnatu zen, hondartzan 
bera bakarrik zegoen, ez izurde, ez txalupa, ezer ere ez. 

DENA AMETS ZORAGARRI BAT IZAN ZEN!!! 

     
 

EGILEA: Enara Kerejeta 5.C 
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JACK SPARROW 

 Nik aukeratu dudan pertsonaia Jack Sparrow da. Pertsonai hau, “Piratas 

del karibe” pelikularen pertsonai nagusia da.  

Sparrow kapitaina altua, argala eta gihartsua da. Ile luze eta marroia du, 

txirikorda eta rastekin. Apaingarri asko ditu. Kopeta gainean duen zapian 

txanpon misteriotsu bat, zilarrezko kate bat lepoan eta hezurrezko orra-

tza ilean. Masailezurraren eskuin aldean zauri ireki bat du haserrealdi 

baten oroigarri. 

Bere izateko era nahiko bitxia da . Bere irudimena, trebetasunez eta az-

kartasunez baliatzen da bere burua babesteko. Ez da koldarra baina 

arriskuan dagoenean nahiago izaten du eskapatu. Batzuetan bere porta-

era oso zintzoa da eta bere burua arriskuan jartzen du besteena salba-

tzeko  

Bere janzkera oso bitxia da. Alkandora zuriaren gainean txaleko grisa da-

rama. Galtza bonbatxo marroi ilunak larruzko boten barrutik sartuta bu-

ruan hiru adarreko kapela bat. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Egilea: Lur Lasarte 
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AMETSA 

Egun batean ikastolatik atera eta estera joan nintzen ohikoa 

zen bezala. Ilunabarreko zortziak aldera afaltzen hasi behar gi-

nenean, nire amak udaran oporretara nora joango ginen esan 

zigun nire ahizpa eta niri. Alemaniara joan behar ginen. Egia 

esan, aukera paregabea iruditu zitzaidan. Urte bat eman ondo-

ren, azkenean iritis zen eguna. Aireportura joan ginen nire ai-

ta,ama ahizpa eta ni. Han ginela, emozionatua jartzen hasi nin-

tzen denbora asko zelako ez nintzela hagazkinean ibiltzen. Gai-

tera, Alemanian nire familiar bat bizi zen eta denbora asko zen 

ez nuela ikusten. 

Aireportuko kontrolak pasa ondoren, Lufthansa kompañiako 

hegazkin batera igo ginen. Hegaldia nahiko ondo joan zen 

azkeneko momentura arte, turbulentziak hasi baitziren. Hasie-

ran, nahiko suabeak  ziren baino gero eta fuerteagoak izaten ha-

si ziren. 

Azkenean, ondo iritis ginen  Berlinera eta gure hotelerra 

joan ginen. Hotela zoragarria zen. Hurrengo egunean, Berlin bi-

sitatu genuen nire familiar batekin. Hiria andia, hederá eta ikus-

garria zela iruditu zitzaidan. Azken eguna zenean… esnatu egin 

nintzen! Dena amets bat izan zen. 

   

            Egilea: Sara Ortiz  
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ALBISTEAK 

 JON  LOPATEGI 

Jon Lopategi bertsolaria hil da orain dela gutxi, otsailaren 7an. 

Bertsolari hau 1934ko maiatzaren 17an  jaio zen, oso ona zen bertsotan eta  oso 

ezaguna Euskal Herrian. Lan asko egin zuen bere herriko bertso eskolan irakasle 

bezala.  

Bizkaiko txapelduna izan zen hiru aldiz, azkenekoa 1987an, eta Euskal 

Herriko txapelketa nagusiko txapelduna izan zen 1989an. 

                 

 Erreala eta Atletic club 

Errealeko eta Atletik club eko neskek Derbi bat jolastu zuten futbolean 

otsailaren 10ean. Partidua 21.500 ikusleek ikusi zuten Anoetan eta beste 10.000k 

telebistaz. Partidu hau esan daiteke, nesketan, Anoetako ikusienetarikoa izan dela.  

Zorionak  futbolari neskei! Horrelako gehiago ikusi nahi ditugu! 

 

Egilea: Enaitz Jauregi 
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AMETSA 

Ilunpetan nengoen, nire ondoa Onintza eta June nituela. Oso lagun onak ginen eta 

hiruei pitufoak gustatzen zitzaizkigun. Horregatik Atxua Smarf asmatu genuen hortaz 

abesti bat asmatu eta bideoklip bat eginez. Gure bideoklipa gure lagun eta ezagunei era-

kutsiz, gero eta jende gehiagok ezagutzen gintuen. 

Lehenik Hernani guztian egin zen ezaguna. Ondoren, Euskal Herrian eta horrela 

mundu guztian ezaguna egin zen. Telebistan ere atera ginen baina, batez ere, Zelanda 

Berrian egin zen ezaguna. Han, mundu guztiak kantatzen zuen abestia eta orduak eta or-

duak ateratzen zen gure bideoklipa telebistan, baita irratian ere. Hasieran, ez genuen 

ezagunak izan nahi baina pixkanaka gehiago gustatzen zitzaigun ezagunak izatea. Atxua 

Smarfen CD pila bat atera genituen eta horregatik, egunero diru pila batekin itzultzen 

ginen etxera eta gainera CD ak musika estilo desberdinetakoak ziren. L. I.A.  

Azkenean, jendeak ez zuen CDa erosten eta Onintza, June eta ni oso triste jarri eta 

etxera joan ginen. Orduan, esnatu eta dena ametsa zela konturatu nintzen. 

Egilea: Iraia  

                               IPAR KATAMOTZA    

Ipar katamotza ( Linx linx) Europako eta Siberiako tamaina ertaineko katu basatia 

da. Europako felidorik handiena da katamotza.  

Ipar katamotza tamainez oso handia da katamotz espezien artean. Ar helduek 

21,6 kg-ko batez besteko pisua dute, eta emeek, zertxobait txikiagoa, 18,1 kg-koa. Han-

kak luzeak ditu eta oin handiak.  

Neguan, ile pila bat hazten zaie oinean. Ile grisaxka du, horixka kolorearekin naha-

sia. Ile motots luze eta beltzak ditu belarrietan, eta punta belzdun eta buztan motza. 

80.130 zentimetro arteko luzera dauka, haietatik 21-24 artean isatsa da. Altuera berriz 

60-70 arteko zentimetrokoa, eta isatsa oso motza da zerbait arraroa katukien artean. Ka-

tamotzak pantera, lehoinabar eta tigrearen antz handia dauka.  

Euskal Herrian azken katamotza Nafarroan ehizatu zen, 1936.urtean. 

Egilea: Oihana  
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uko da Mugi txartelaren erabilerara. Eta bestetik, Gipuzkoako, Arabako eta Bizkaiko 
garraiobide guztietan erabili ahal izango dira bai Mugi, eta baita Bat eta Barik txartelak 
ere.  

Apirilaren 1 etik renfen ere bai 

 2018ko balantzea Marisol Garmendiak, Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketako 
diputatuak eta Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzako lehendakariak. Eta bertan 
eman zuen berria: apirilaren 1etik aurrera, Renfen ere erabili ahal izango da Mugi txartela.  

Horri esker, gainontzeko garraio publikoek dauzkaten tarifa eta beherapen berberak izango 
dituzte Renfeko aldiriko trenek. Eta hori lortu duen EAEko aurreneko lurraldea izango da 
Gipuzkoa, Garmendiak nabarmendu zuenez.  

Gainontzeko garraio publikoetan bezalaxe, hots, LurraldeBus autobusetan edo EuskoTreneko 
aldiriko trenetan, deskontuen bidezko sistema aplikatuko dute Renfen ere.  

Bat eta Barik txartelak ere, LurraldeBus zerbitzuetan 
Hau ez da, ordea, 2019ko aldaketa bakarra izango, izan ere, urtarrilaren 14an  beste 
nobedade baten berri: Mugi, Bat eta Barik txartelak Euskadiko garraiobide guztietan erabili 
ahal izango dira, eta azaldu dutenez, hurrengo jomugan jarriko dira buru-belarri: txartel 
bakarra lortzea, fisikoa edo birtuala. 

 

 
 

Egilea: Haritz Jimenez 
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AMETSA 

Larunbat gauean oso amets gaiztoa izan nuen. Dena hasi zen lotara joan 
nintzanean.  

Sartu nintzen dimentsio beltz batean eta bat batean aurkitu nintzen logela 
ilun, ilun batean. Ez zegoen inor baina nik ahotsak entzuten nituen. Orduan, 
erabaki nuen logelatik korrika ateratzea.  

Atera nintzenean, logela iluna mantsio sorgindu batetan bihurtu zen. Logela 
handiagoa egin zenez, ni norbaitek harrapatu ninduen eta berriz ere barruan 
geratu nintzen. Ze beldurra atean begiratu nuenean, ikusi nuenean harrapatuta 
nengoela etxe horretan! 

Hala ere, ez nuen ezer arraroa ikusi. Baina … ni beldurrez beheko solairura jai-
tsi nintzen. Han, sukaldean, neska bat ikusi nuen aulki gurpildun batean, orain 
dela miloi urte hil zena! 

Niregana zetorren bate handi batekin jotzeko asmotan …  

Eta … ESKERRAK! ESNATU EGIN NINTZEN  OIHUKA! 

Amets Marcos 

AMETSA 

Egun batean altxatu nintzen nire ohetik eta ikusi nuen telebista piztuta  eta  
Bob Esponja ikusi nuen eta ni beldurtu egin nintzen.  Goizeko hirurak ziren eta 
telebista txuri eta beltza jarri  zen. Bi minutu geroago Bob Esponja nire logelan 
agertu zen. 

Bob Esponjak niri galdetu zidan:  

-Zergatik zaude  esnatuta?  

Eta nik erantzun nuen: 

-Telebista piztuta zegoelako eta itzaltzera altxatu naiz. 

Bob Esponjak niri esan zidan: 

-Hurrengoan  hil egingo zaitut hain goiz esnatzegatik .  

Gero esnatu nintzen eta amets bat zela konturatu nintzen. 

 

Iñigo Mendoza 
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TXOKOLATEZKO BROUNIAK 

OSAGAIAK: 

-250g gurina 

-150g txokolatea 

-4 arrautz 

-50g azukre 

-120g irin 

-Lebadura sobre bat 

EGITEKO ERA: 

Lehenengo, txokolatea zati txikietan moztu eta bol batean jarri. Gero, gurina bota eta berotu mikrohondasean minutu bat. 

Berotzen den bitartean, arrautzak autxi bol batean eta nahastu. Ondo nahastuta dagoenean, azukrea bota. Bukatzen dezu-

nean,mikrohondasean sartutakoa atera eta nahastu. Ondoren, beste nahasketara bota eta berriro ondo nahastu. Hau egin 

eta gero, irina eta lebadura bota. Gero, beirazko otzi bat hartu eta gurina zabaldu. Hau egiten bukatzen dezunean, ontzian 

nahasketa isuri. Ondoren labea 250º etara berotu eta nahasketa sartu 20 minutu. Bukatzeko, berotzen danean plater bate-

ra pasa. ON EGIN!!!!!! 

GALDERA: Gurina bota eta gero, zer egin behar da? 

ERANTZUNA: Mikrohondasean minutu bat sartu. 

                                                                                                                PAULA MORENO 
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ARROZ ESNEA                                      

Osagaiak:                                                                     

Litro bat esne 

100 gr arroz                                                                                                  

250 gr azukre 

Limoi azala eta banilla 

Kanela-zotza 

 

Egiteko era: 

Ipini lapiko esnea, banilla, limoi azala eta kanela-zotza. 

Irakiten duenean, bota arroza eta koilara batekin bueltak eman ez itsasteko. 

Arrozak 20 bat minutu beharko ditu egiteko. Gero, sua moteldu. Orduan gehitu 

azukrea eta etengabe eraginez, utzi irakiten. 

Atera sutatik, kendu kanela-zotza eta lomoi azala. 

Zerbitzatu bol batean eta nahi baduzu bota gainean kanela hautsa. 

On egin!!! 

 

 

Unax Godinez 6.C 
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JONY SEXTON 

 

Jonathan Jeremiah Sexton 1985ko uztailaren 11an jaio zen Dublinen. 

Irlandako errugbi jokalaria da. Bere postua apertura da. Orain Leinster taldean jokatzen du. 

2005.urtean Leinster taldearekin debutatu zuen. 

2007/08 denboraldian Celtic League irabazi zuen Leinsterrekin. 

2011. urtean Northamplonen aurka jolastu zuten finala, eta finalean partiduko jokalari onena izendatu zuten. 

2012.urtean Norirlandesesen kontra irabazi zuten finala. 

2012/13denboraldian Celtic League irabazi zuten. 

2013 urtean Racing Métro 92 joaten da. Top 14 ligara eta han jokalari gehien ordainduena Europan egiten da. 

2015/16 denboraldian Leinsterren taldera joaten da. 

2017/18 denboraldian Champions Cup txapelduna izendatzen da. 

2017/18 denboraldian Jokalari onena izan zen. 

 

 

                                                           

 

USAIN BOLT 

Atleta hau 1986ko abuztuaren 21ean jaio zen Jamaikan. Tximista deitzen diote bere azkartasunagatik. 

 Bere probak abiadurazkoak dira, gehien bat 100 eta 200 metroko lasterketak egiten ditu. Atentzioa deitzen du bere altueraga-

tik 1,96 m neurtzen baititu eta 86 kg pisatzen du. 100 metrotan 9,69 segundoko denbora lortu zuen, munduko marka ezarriz. 

Urte berean 200 metrotan 19,30 segundoko denborarekin erakutsi zuen bere bizkortasuna. 400 metroko erreleboetan ere 

munduko marka egin zuen. Hauek guztiak Pekinen ospatu ziren Joko Olinpikoetan lortu zituen  emaitzak dira.  

Munduko lehenengo atleta da hiru plus-markak gainditzen dituena txapelketa batean eta munduan dagoen gizakirik azkarrena 

da historia guztian zehar gaur egun arte.  

Egileak: Unax Goikoetxea eta Eki Jimeno 
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ZERBAK 

JAN   LASAI   ZERBAK! 

Zerba hosto berdeko barazkia da eta osasunerako  oso onuragarriak 
diren hainbat ezaugarri elikagarri ditu.  

Bere zaporea atsegina eta azukreduna da, baina zati batzuk mikatz sa-
marrak direla esan beharra dago. 

Bi urteko landarea da, ziklo luzekoa , eta ez du sustraia edo fruitu jan-
garririk eratzen. Hain zuzen ere,erdialdetik zurtoinera nerbio nabariak di-
tuzten hosto obalak jaten dira. Klima epelekoa da,eta ez ditu bat-bateko 
tenperatura aldaketak jasaten.  

Urte osoan landatu baliteke ere, udaberrian landatzea da egokiena. 
Hostoak heldutakoan edo oraindik ere gazteak direnean biltzen dira. 

Ur asko dute. Proteina, karbohidratoak eta kaloria gutxi ditu, hau da, 
19 kaloria 100 gramoko. Horrez gain, era guztietako mineralak ere baditu, 
magnesioa, potasioa eta burdina; baita A, C eta K bitaminak ere.  Oso osa-
sungarriak dira zerbak. 

NIK  OSO  GUSTORA  JATEN  DITUT!     JAN  ZUEK  ERE! 

 

 

 

 

                                                 

 

Egilea: Oihan Llamazares 
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AHOLKUA 

Nik gomendatzen dizuet “Los vengadores” pelikula ikustea, oso polita delako. 

Pelikula honetan emozioa dago, susto batzuk ere bai, baita pena ere. 

Nire ustez pelikula ona da. 

4 pelikula daude “los vengadores” sailekoak eta laurak oso politak dira. Egia esan, 

hobe da ordenan ikustea, hobeto ulertzen delako. 

Orain “los vengadores” pelikulako txintxo eta gaizto batzuk esango ditut : Tor, Hulk, 

Capitan america, Airoman eta Ojo de Alcon txintxoak, Tanos, Loki eta beste batzuk 

gaiztoak. 

Espero dut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egilea:Aner Etxabe 
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ALBISTE BITXIAK 

Bidaiari batzuk Kabartzenora joan omen ziren behin bisita bat egitera. 

Haietatik hiru erietxera eraman behar izan zituzten hipopotamo bat ikusten ari zire-

la. Ikusten denez, hipopotamoak puzker erraldoi bat bota zuelako gaixotu omen zi-

ren.  

                        

Bigarren albiste bitxia 

Orain dela hiru egun zazpi urteko txakur bat bost egun galdua zegoela aurkitu egin 

zuten bere etxetik sei kilometrotara hanka hautsita. Txakurrarekin untxi bat ere aur-

kitu zuten. 

 

Internet bidez jakin ditut.  EGIAK  OTE? 

 

 

 

Egilea: Aner Maiza 
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KREPAK 

Osagaiak: 

4-goiara handi irina. 

2-goilara eta erdi azukre 

Arratza bat 

Gurina 

 

Egiteko era: 

Lehenik, irina botatzen da eta gero, azukrea. Bi osagaiak ondo nahaistu eta ondoren, 

arrautza botatzen zaio. (likidoa ggertu arte). 

Ondoren, zartagia berotzen jarri eta zaratagian gurina botatzen da. Geroago, krepen 

masa zartagira bota. Krepa egiten denean, zartagitik atera eta bukatzeko, txokolatea, 

nata, edo nahi dezutena bota daiteke eta on egin! 

Hala ere azukrearen ordez gatza botatzen badiozu, krepa gazia egin dezakezute. 

 

Egilea: Elene Rodriguez 
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TOTI MARTINEZ DE LEZEA 

Toti Martínez de Lezea, Gasteizen jaiotako idazle eta itzultzaile 

arabarra da. Bere berezko izena, Esperanza Martínez de Lezea 

García da. 1949. Urtean jaio zen eta orain 70 urte ditu. Ingeles, 

Frantses eta Alemanetiko itzulpengintzako ikasketak egin zituen. 

Berak, euskaraz eta gaztelaniaz idazten du. Horretaz gain, beste 

zenbait gauza egiten ditu. Telebistako aktorea izan, gidoilaria 

izan eta Kukubiltxo antzerki taldeko sortzaileetako bat izan. Gaur 

egun, Bizkaiako Larrabetzu herrian bizi da. 1980ko hamarkadan, 

haurrei zuzendutako bideo eta telesailak idatzi zituen eta aldi be-

rean Euskal kondairak. Aurrerago, itzulpen lanetan murgildu zen. 

1998an, eleberriak idazten hasi zen, hona hemen batzuk: La ca-

lle de la Judería, Las torres de Sancho, La herbolera, Señor de 

la guerra, La abadesa, Los hijos de Ogaiz, La voz de Lug etab. 

Eleberri hauekin arrakasta handia lortu zuen. Gerora, gazte lite-

ratura ere landu du liburu hauek idatziz: El mensajero del rey, La 

hija de la luna, Baskoien errege handia eta Nur eta irlandar no-

moa. 

 

 

 

 

 

 

Egilea: Enaitz Pagola. 
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  IKUSI -MAKUSI KOSMIKOA             

Lehen aldiz , gizateriak zulo beltz baten benetako irudia ikusi du. Planeta osoko 

zortzi irrati teleskopioz osaturiko sare bat erabili dute begi erraldoi bat osa-

tzeko.Urrats historiko bat egin dute unibertsoaren izaera ulertzeko bide mal-

kartsuan, baina,zientzialariek esan dute hasiera besterik ez dela. 

Silbia Bonoli astrofisikariak gogoratzen du ikasle zenean irakasle batek esan zio-

la behin:<<Zulo beltz?Hobe halakoei objetu ilun deitzen badiegu, oraindik ez 

gaudelako ziur zulo beltzak badiren>>.Orain,zalantza haiek isildu egin dira,zulo 

beltzen froga zuzena erakutsi dutelako,apirilaren hamarrean munduko hainbat 

hiritan aldi berean eginiko sei prentsaurrekotan.Dagoeneko hasi dira plantea-

tzen esperimentu bera egin daitekeela espaziotik. Espazioan askoz gehiago al-

dendurik bi teleskopio erabil zitezkeen, eta, gainera,admosferaren traba eduki 

gabe. <<Irudiak askoz zorrotzagoak izan daitezke>>esan du Bonolik.Ikusi-

makusi kosmikoa hasi da. 

Messier 87 galaxiako zulo beltza lurretik 55milioi argi urtera dago, Virgo koste-

lazioan, baita, eguzki sistemaren tamaina du neptunoraino.9000 milioi kilome-

troko diametroa du eta 6.400-6.600 eguzkik adinako masa du. 

Zulo beltzak izarrak, gasa edo hautsa jaten duenean,partikulak eta erradiazio 

zurrustak ateratzen dira haren poloetatik, ia argiaren abiadan.Mende honetan 

orain arte eginiko aurkikuntzen artean historiara pasako den hirutako bat da 

hau. 

 

 

                                                                                                                                           EGILEA:Intza Lasa 5.B 
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                                                                SWEET CALIFORNIA 

Sweet  California  hiru neskez osatutako musika talde bat da. 2013ko Urtarrilaren 24ean sortu zen tal-

dea. Neska haietako bat  Sonia Gomez da, 1991ko Uztailaren 28an jaio zen Sevillan. Hurrengoa berriz 

Alba Reig da, 1992ko Maiatzaren 5ean jaio zen Alicanten. Azkenik Rocio Cabrera da, 1993ko Urtarrilaren 

23an jaio zen Alicanten. Baina, 2016ko Otsailaren 15ean desgraziz Rocio Cabrera taldetik joan zen. Zorio-

nez, 2016ko Otsailaren 18an Tamara Nsue Sweet California taldera sartu zen. Tamara Nsue Tamy bezala 

ezagutzen degu, 1993ko Uztailaren 8an jaio zen Madrilen. Denboraren poderioz blogak igotzen hasi 

ziren. Coca Cola Music experiancen  parte hartu dute hainbat urtetan. Sari ezberdinak irabazi dituzte, 

adibidez: MTV EMA 2015 Espainiako artista hoberenaren saria irabazi zuten. 

Bost diska dituzte: Break of day, Head for the stars, Head for the stars 2.0, 3 eta Origen. Horrez gain 

urrezko diska bat ere lortu dute “ Break of day “ diskarekin. 

Bideoklip asko dituzte, hauek dira beraien izenak: 

2013an: Infatued. 

2014an: This is the life, Compende it´s over, Somos monster high eta Inmortales. 

2015ean: Vuelvo a ser la rara, Hey Mickey, Bob esponja, Wonder Woman eta Down with ya. 

2016ean: Love yourself, Good lovin, Good life eta Vuelves. 

2017an: Hum eta Ay dios mio. 

2018an: Loca. 

2019an: Guay. 

 Artista ezberdinekin egin izan dituzte bideoklipak: Benjamin, Benji & Fede, CD9, Danny Romero, Madcon 

eta Juan Magán. 

Lau gira egin dituzte: Break of day, Wonder tour, Ladies´ tour eta Origen.Horrez gain beraien liburuak 

ere badaude: Sweet California edicion especial para sweeties, el despertar eta el amanecer de Sweet Ca-

lifornia. 

Orain dela hilabete bat Guay bideoklipa atera zuten eta arrakasta izan du.                            

 

Egilea: Jone Aguilar. 

 



 

19 

VENEZUELAKO EGOERA: 

Kaixo, ni Juan  naiz, hamaika urte ditut eta Venezuelakoa naiz baina  Hernanin bizi naiz. 

2018ko maiatzean etorri nintzen Hernanira Venezuelan bizitza oso zaila zelako. 

Venezuelan bizitzea nahiko arriskutsua da orain. Janaria lortzea zaila da eta lapurreta 

asko dago. Askotan argia joaten da, kaleetan, etxeetan, ospitaletan… 

Hau penagarria da. Venezuela oso lurralde polita da eta jendea handik alde egiten ari da. 

Juan Bautista Berrios 

Ikastolako zuzendariari elkarrizketa. 

 

Arratsaldeon, Rosa, eskerrik asko etortzeagatik. 

Txikitan zer izan nahi zenuen? 

Bidaiaria, eta auto-stop eginez Afrika ezagutu. 

Zenbat denbora daramazu Langile ikastolan lanean? 

Hamazazpi ikasturte.  

Zenbat denbora daramazu zuzendari bezala? 

Hau da bigarren ikasturtea. 

Zertan egin duzu lan zuzendari izan baino lehen? 

Ingeleseko irakaslea naiz. 

Nola ikusten duzu orokorrean Langile ikastola? 

Osasuntsu, talde handi bat osatzen dugu denon artean: ikasleak, gurasoak, langileak. Eta 

denon artean arazoei aurre egiten saiatzen gara. 

Zaila al da zuzendari izatea? 

Irakasle izatea baina zailagoa bai. Gauza askotaz arduratu behar da eta. 
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Nolatan izendatu zintuzten zuzendari? 

Irakasle arteko bozka bidez. Langilen zuzendaria eta ikasketa Burua hiru urtez 

behin izendatzen dira bozka bidez. Eta lehenesten da irakasleok txandaka 

lanpostu horietatik pasatzea. 

Gustatzen al zaizu zuzendari izatea? Zergatik? 

Ez gehiegi. Nik hautatutako lanbidea irakasle izatea da, eta zuzendariak irakasle 

lanak ez ditu egiten. 

Nola lortzen duzu langile ondo mantentzea? 

Lehen esan dudan bezala, Langile talde handi bat gara, eta denok elkarrekin lan 

eginda mantentzen dugu osasuntsu ikastola. 

 Zer moduz doa 2018/19 ikasturtea? 

Orokorrean ondo, eta osso azkarr….. 

 Datorren ikasturtean ikastolak nola ospatuko du bere 50 urteurrena? 

Helburu horrekin ikastolan dagoeneko 50 urteurreneko batzordea sortua dago, 

eta bertan ikasle ohiak, guraso ohiak , irakasle ohiak, eta gaur egungo gura-

so eta irakasleak ere ekintza pila antolatzen ari dira behar den bezala 50 ur-

teurrena ospatzeko. 

 Langile ikastolak beste berrogeita hamar urte ospatuko al ditu? 

Hori zuek esan beharko duzue … 

Oso ondo, Rosa, mila 

esker. 

Egilea: Irune Eizagirre. 
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TXOKOLATEZKO NAPOLITANAK 
 

Osagaiak: 

50 ml ur 
50 g azukre 
Mila hostoko lamina karratu bat 
Txokolatezko tableta bat  
Txokolatezko fideoak 

Egiteko era: 

Ontzi txiki batean ura eta azukrea jartzen dugu almibarra egiteko. Irakin 
duenean ateratzen dugu ontzia sutik eta epeltzen uzten dugu. 

Labea 180º tara berotzen dugu labearen bandejan mila hostoko lamina jar-
tzen dugu. Ondoren, moztu ezazu laban batekin mila hostoko lamina luze-
ra bi pusketetan eta zabalera beste bi zatitan, lamina sei zati eginez. Ba-
koitzaren gainean, jar ezazu txokolatezko ontza bat edo bi eta itxi mila 
hostoa txokolatea bilduz. Ondo itxita gera dadin busti almibarrarekin. 
Orain, eman iezaiezu buelta napolitanei eta almibarrarekin busti. Labean 
edukiko ditugu kolorea hartu arte. 

Labetik kanpo ditugunean, berriz almibarrarekin margotuko ditugu eta gai-
netik txokolatezko fideoak bota. 

 
                                                                   ON EGIN!!!! 

 

 

 

 

Egi- lea: Beñat 


