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ESAERA ZAHARRAK

1. Ez da ogirik neke gaberik
- Zuk nahi duzun guztia lortzeko lan egin beharra daukazu.
2. Gogoa den tokian aldaparik ez
- Gogoa dagoen tokian gauzak errazago egiten dira.
3. Aditzaile onari hitz gutxi
- Hitz edo Keinu batekin aurrean duzun pertsona ulertzen du esan
nahi duzuna
4. Egizu beti on ez jakin arren non
- Beti jator portatu zarela edozein tokietan.
5. Agindu zorra.
- Emandako hitza bete egin behar da.

Egilea: ANER REKONDO



AMETSA

Egun batean amestu nuen ikastolan nengoela eta gelan

sartu nintzenean ez zegoen inor. Gela guztietan sartu nintzen

eta ez zegoen inor. Ikastola guztian begiratu nuen eta hala ere

ez zegoen inor, ikastola hutsik zegoen.

Bat batean, zulo moduko gauza beltz bat ikusi nuen eta

konturatu nintzen zulo horretatik ikastola desagertzen ari zela.

Korrika hasi nintzen eta bapatean esnatu nintzenean, amets bat

zela konturatu nintzen.

Egilea: Manex Sarasola 5.A
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GAZTA TARTA

Osagaiak hauek dira:

- 25 gaileta “Maria”
- 100g mantekila
- Philadelphia gazta pote bat
- 200g gazta freskoa
- 100g nata likidoa
- Limoi baten zukua
- 2 goilarakada azukrea
- Limoizko gelatina bat
- Mermelada, edozein zaporekoa

Egiteko era honako hau da:

Lehenik, gailetak txikitu irin itxura hartu arte. Gero, mantekilarekin nahastu masa egin arte. Jarraian, Phila-
delphia gazta, gazta freskoa, azukrea eta jelatina ondo nahastu batidorarekin.
Lortzen dugun masa hau lehen txigortutako masaren gainean bota.
Ondoren, izozgailuan sartu.
Bukatzeko, jateko ordua baino ordu bat eta erdi lehenago atera, gustuko mermelada gainean jarri eta jan.

On egin!!!!!

Egilea: Danel Manterola Miranda

L. I.A.



ALBISTEAK
Euskal Herrian zehar urtea korrika amaitzen dute askok ehundik gora joka-
tzen diren San Silbestretan, baina Hernanikoa izan da denetan solidarioena
eta berezienetakoena nahiz eta zazpi edizio bakarrik izan.

Seigarren urtez jarraian Hernaniarrek bere solidaritatea erakutsi zuten urte
zahar egunean ospatu eta jokatzen den San Silbestrean. Wukroren alde adin
guz etako ehundaka Hernaniar eta ez Hernaniar bildu ziren urtea korrika
amaitzeko.

Lasterketako irabazlea Peru Ruiz izan zen, bigarrena, Vicent Pastor eta azke-
nik, hirugarrena, Xabat Pastor. Lasterketako lehen emakumea, Maitane Gue-
rrero izan zen, bigarrena berriz, Ainara Errazkin eta hirugarrena, June Mon-
tero.

Realak eta Imanol Alguacilek beste urtebetez luzatu dute entrenatzailearen
kontratua. Oriotarrak urtarrilak 3an sinatu zuen luzapena, Jokin Aperrabai
presidentearekin batera``Oso pozik nago kontratuaren luzapenarekin. Kluba-
ren konfiantza eta jendearen maitasuna ikusteak oso errespetatua eta balo-
ratua sen tzen nau erran du taldeak argitaratu duen mezu batean.

.



BIOGRAFIA
Martin Zabaleta 1949.urtean jaio zen Hernanin, beraz, gaur egun 71 urte ditu baina
ez da Hernanin bizi Estatu batuetan baizik.

Martin Zabaletari betidanik gustatu zaio mendia eta 1980.urtean “Euskal Espedizio-
an” hartu zuen parte.

”Euskal Espedizioa” Everestera igotzeko asmoz antolatu zen espedizioa zen. Taldea
12 pertsonaz osatua zegoen baina Martin Zabaleta Pasang Temba xerparekin batera
izan ziren Everestera igotzen bakarrak.Horrela,1980ko maiatzaren 15ean ikurrina
jarri zen Everesteko  gailurrean.Ikurrinarekin batera, Nepalgo bandera, energia nu-
klearraren aurkako bandera eta E.T.A.ren anagrama ere jarri zuen Martin Zabale-
tak.

Martin Zabaleta hernaniarra izan zen beraz, Everestera igo zen lehen euskalduna,
eta España mailan ere lehenengoa izan zen.

Egilea: Axel Elizegi



ZALDI HEROIA

Zaldi batek beste  bi zaldi salbatu zituen sute batetik Californian.
Gertakizun harrigarri hau urriaren 30ean gertatu zen.
Badago sare sozialetan birala bihurtu den bideo bat. Zuek ere ikus
dezakezue Googlen “Noticias sobre caballos EL PAIS” jarri ezkero.
Bideoan ikus dezakegun bezala, zaldi heroia kez inguraturik errepi-
de batetik  doa bi zaldiak salbatzera.(Bi horietako bat zaldikumea
da).
Azkenik, bi zaldiak toki seguru batera eraman zituen.

Egilea: Hize Andueza



IKASTOLAKO ALBISTEA

Badatoz Gabonetako oporrak!!!!!!!

Gogoratu denoi opor hauek urtarrilak 7arte direla, baita ere

abenduaren 20an, ostirala, klaseak goizez bakarrik izango dira, 13:00ak ar-
te Laubidietan.

Egun horretan jangela-erabilerak 14:30ak arte izango dira.      Abenduaren
16ean baino lehen jangelako arduradunari abisatu behar zaio betiko bideak
jarraituz.

Ondo pasa oporrak!!!!! Txintxo portatu eta gozatu!!!!!!

.

Egilea: Izar Del Valle De Lersundi



AMETSA

Egun batean amestu nuen ikastolan nengoela eta gelan sartu nintzenean ez zegoen inor. Gela

guztietan sartu nintzen eta ez zegoen inor. Ikastola guztian begiratu nuen eta hala ere ez zegoen inor,

ikastola hutsik zegoen.

Bat batean, zulo moduko gauza beltza bat ikusi nuen eta konturatu nintzen zulo horretatik ikastola

desager arazten ari zela. Korrika hasi nintzen eta orduan esnatu egin nintzen eta amets bat zela konturatu

nintzen.

Egilea: Manex Sarasola

L. I.A.



MUNDUKO ITXUSIENAK

Italiako herrian bizi den jendea munduko itsusiena da .

Duela 140  urte Piobbikon ospatzen da bertako biztanleak oso goapoak ez iztea .

Piobbiko Italiako zentroan dagoen erdi aroko hiria da eta,

1879. urte k “itsusien klubaren bizi lekua” da hiri hau.

Iraileko lehenengo igandean ospatzen da itsusien urteko jaia klubeko tabernan eta,

egun horretan nolako itsusiak direnaren arabera sartzen dira klubean.

Egilea: UNAI  VILLALBA

L. I.A.



INFORMAZIO BITXIA

Marie Kondo 35 urteko emakume japoniar, antolatzaile eta idazle bat da.
Lau liburu idatzi ditu gauzak antolatzeari buruz, eta itzulpenak ditu mun-
duko hizkuntza askotara. Etxea antolatu eta garbitzeko japoniar teknikari
buruzko 2011ko liburu batek 30 hizkuntzatan du itzulpena.

2014an Japonia eta Europa best-sellerra izan zen, eta Time aldizkariaren
arabera mnduko 100 pertsona influenteenetako bat izan zen 2015ean.

Sistema honek etxea antolatzeko modu egokia azaltzen du, beharrezkoa
dena eta jabeari zorionak emateko joeraren ondoriozko metaketa saihes-
tuz, eta Kondoko metodoa joera bihurtu da.

Egilea: Mara Perez



IRRATIA
Gaia: Langile ikastola

Doinua:Maritxu nora zoaz

Orain dela urte batzuk
umore onekin

lanean hasi ziren
hainbat ikaslekin

ikastola osatu
baita familiekin

gustura egoten ziren
denak elkarrekin.

Langileren asmoa
gu euskalduntzea

ametsa lortu du bai
ongi betetzea

Berrogei ta hamar urte
gure ikastetxea

Orain ospatzen dugu
Urtebetetzea

Egilea: Nagore Fraga
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AMETSA
Egun batean nire familiarekin Donostiara joan nintzen. Udara zen eta eguraldi zoraga-

rria zegoen. Boulebarrera joan ginen txokolatezko izozki bat jatera. Gero, hondartzara joan
ginen. Eguna ederki zihoan baina, bat-batean, jende guztia flotatzen hasi zen eta ni ere. Itsa-
soko ura zerura atera zen eraikinekin batera. Azkenean, espazioraino iritsi ginen eta han goi-
tik lurra ikusten zen: urik gabe, landarerik gabe.. ez zegoen ezer, lurra bakarrik.

Atzera begiratu nuen eta eguzkia handitzen ari zela ikusi nuen. Lehenik Merkurio jan
zuen, gero Artizarra, Marte eta azkenik niregana iristera zihoala urrutiratzen saiatu nintzen
baina ezin nuen eta, eguzkiak harrapatu egin ninduen. Orduan esnatu egin nintzen.

Amets honek zerbait gogorarazi zidan. Dakizuen bezala, aldaketa klimatikoa oso in-
dartsu gertatzen ari da urte hauetan: Uholde handiak, tenperatura aldaketa azkarrak, uraka-
nak etab. Horregatik ez badugu ezer egiten laster pikutara joango garela gogoratzen dizuet.

Orain zerbait kontatu nahi dizuet. Aldaketa klimatikoa gutxitzen saiatzeko ideia hauek
dira entzuten direnetako bi:

→ Lehenengo hau berria da. Gure jateko moduarekin du zerikusia. Badakizue animaliek,
behiek eta txerriek batez ere, metanoa sortzen dutela. Metanoa berotegi efektua eragiten
duen gas bat da eta horrek mundua berotzen du. Eta  zer egin dezakegu guk?  Ba … haragi
gutxiago eta fruta eta barazki gehiago jaten saiatu.

→ Energia aurreztea ere ona da. Baina zergatik? Ba energia sortzen duten zentralak karbo-
no dioxido asko sortzen dutelako  eta karbono dioxidoa berotegi efektua sortzen duen gas
bat da. Baina esango duzue, ``energia berriztagarria ere bada ´´  bai baina ,Espainian %34
da berriztagarria eta Pariseko akorduan %84 izan behar zela hitz egin zen herrialde berde
bat izateko. Eta gainera energia berriztagarria oso garestia da eta gobernuak dirua bakarrik
nahi du. Horregatik, ez dituzte eraikitzen.

Egilea: Unai Muñoz Zabaleta
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LANGILEREN 50. URTEURRENEKO BERRIAK

 Urteurrenerako egin diren kamiseten salmentak arrakasta handia izan duenez, gaztetxo-
en kamisetak agortu dira. Ale gehiago eskatu dira baina, oraindik ez dira iritsi. Jaso be-
zain laster, kale Nagusiko Ikusi- Makusi dendan erosi ahalko dira. Esango dizuegu noiz
eros daitezkeen.

 Bihar, abenduaren 14an,goizeko hamaiketatik ordu-bietara Santo Tomas dela eta, txori-
xo pintxoak eta ogitartekoak saltzeko postu bat jarriko dugu Langile ikastolakoak Plaza
Berrin.

 Abenduko azken asteko asteartean, kanta berria aurkezteko egin behar den  Bideo Klip-
arako grabazioak egin ziren hiru zentroetan. Goizez Meabe eta Bidebietan egin ziren
eta, arratsaldez Laubidietan. Polita izan zen kameraren aurrean abestea eta dantzatzea,
horrela  pixkanaka kanta ikasten ari gara. Kanta berriaren letra Unai Agirrek asmatu du
eta doinua berriz Joxan Goikoetxeak.

Eskerrik asko zuei egin duzuen lan bikainagatik.

AZKEN BERRIA

Laster, etxe guztietara helarazteko, egitarauaren “triptikoa” banatuko zaigu. Bertan, egin diren
ekintzak aipatzeaz gain, hemendik aurrera ikasturtea bukatu bitartean egingo diren denen
berri emango zaigu.

Esan digutenez, ekintzen ugari eta interesgarri geratzen zaizkigu oraindik. Horregatik, bana-
tzen digutenean egitaraua, guk etxera eraman eta etxekoak parte hartzera animatu behar di-
tugu. 50 urteak ez dira erraz betetzen eta gure ikastolarenak ongi ospatu behar ditugu.

Laubidietako eraikinari iritsi zaio jantzi berria, ikus ezazue zein elegante geratu den!
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