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Hernani izeneko herri batean bizi naiz

KAIXO LEILA: 

NIK ANARI DUT IZENA . HAMAIKA URTE DITUT . HERNANI IZENEKO HERRI BATEAN 

BIZI NAIZ, EUSKAL HERRIAN. 

ZUK ESAN DUZUN BEZALA, GURE BIZIMODUA ETA ZUENA OSO DESBERDINAK DIRA. 

HEMEN, ETXE GUZTIETARA IRISTEN ZAIGU URA NAHI ADINA. GEHIENETAN, EURIA 

EGITEN DU ETA BARATZAK ONGI MANTENTZEN DIRA. HERRI HONETAN URA GAUZA 

ASKOTARAKO ERABILTZEN DA: EDATEKO, JANARIA PRESTATZEKO, BAINATZEKO, 

baratzetarako… 

HERRITAR GUZTIEK PISKANAKA AURREZTEN BADUGU, URA GARBITZEKO MAKINA 

BAT EROSI ETA HORREAKA ERAMANGO GENUKE. URA GARBITU ETA EDATEKO, 

bainatzeko… 

HAU GUZTIAREKIN AGURTZEN ZAITUT MUXUAK !!!!! 

ANARI PUJOL 6A 

ITZAL MISTERIOTSUA 

Argia piztu eta eskailerak igotzen hasi nintzenean, nire gelan itzal arraro eta 
misteriotsu bat ikusi nuen, nire gelatik ateratzen zena. Oso beldurtuta negoen. Ez 
nekien zer egin eta orduan, nire amari deitzea okurritu zitzaidan, baina, nire mugikorra 
nire gela barruan zegoen eta hara sartzeko beldurra nuen. Orduan, eskaileretan eserita 
gelditzea erabaki nuen, denbora batez. 

Geroago, eskaileretatik altxa eta beldurrari aurre egiten saiatu nintzen. Gelara 
hurbiltzen  hasi nintzen heinean, itzalak forma ezberdinak hartzen zituela konturatu 
nintzen. Hasieran, gizon baten itzala zela iruditu zitzaidan. Ondoren, animalia baten 
antza hartu nion. Azkenik, gelara sartzeko ordua iritsi zitzaidan. 

Begiak itxi nituen eta gelara sartzea erabaki nuen. Argia piztu, begiak ireki eta 
itzala nire hartz panpinarena zela ikusi eta lasaitu egin nintzen. Egun hartan, beldurrari 
nik bakarrik aurre egiten ikasi nuen. 

INTZA ARREGI 6.B 
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MIREN URTEBETETZE EGUNEAN 
 

Bazen behin, Miren izeneko neska bat. Mirenek 10 urte zituen. Oso baxua, argala eta ile 
kizkurra zuen. Egun hartan bere urtebetetzea zen eta kasko batzuk, pilota bat, 
tximeletak harrapatzeko sarea eta hondarretan jolasteko pala bat oparitu zizkioten. 
Miren pilotarekin jolasten ari zela, erori egin zitzaion eta bote arraro bat eginez pilota 
galdu egin zen. Miren bila joan zen eta bidegurutze batekin topo egin zuen. Ez zekien zein 
bide hartu pilota berreskuratzeko eta azkenean ezkerreko bidea hartu zuen. 
Orduan, bere pilota aurkitu eta sutan zegoela ikusterakoan ziztu bizian etxera joan zen ur 
baso baten bila.Oso baxua zenez ez zen ur basoarengana iristen eta bere amari eskatu 
zion laguntza. Ur basoa hartu ondoren, korrika joan zen sua itzaltzera. Sua itzali ondoren, 
baloia berreskuratu,  etxera bueltatu eta lo egitera joan zen.  
Hala bazan edo ez bazan sar dadila Hernaniko plazan.  
 
NAGORE, LUR, MANEX.P ETA IRENE. 

 

MIKELEN EGOERA 
Bazen behin, Mikel izeneko mutil bat oso  argia eta ederra zena. Neska guztiak bere atzetik ibiltzen 
ziren eta horregatik hiru mutil inbidiaz beteta zeuden.Ikastolara joaten zenean estutxea, agenda eta 
liburuak… lapurtzen zizkioten eta jotzen edo bultzatzen… hasten ziren 

Egun batean, jolas garaira atera zenean, hiru mutiltxoak berarengana joan ziren eta  biraoak esaten 
hasi zitzaizkion. Orduan,  andereinoak  entzun zien, eta hiru mutikoengana hurbilduz beraiekin hitz 
egin zuen. 

Mikel etxera joan zenean amari esan zion:  

- Ama beste ikastola batera joan nahi dut! mesedez! 

Amak galdetu  zion: 

- Baina zergatik? 

- Nirekin sartzen direlako. Ez naute pakean uzten!!!. 

 Amak baietz esan zion eta orduan beste ikastola batera joan zen pozik. 

 

Aimar, Gorka, Nahia,Uxue 
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GAU LUZEA 
 

Argia piztu eta eskailerak igotzen hasi nintzenean, nire amak 
nire gela jasotzeko oihukatu zidan eta ni korrika igo, eta gela 
txukuntzen jarri nintzen. Gela hankaz gora zegoen, zapatak 
alfonbran, arropa ohean, etxeko-lan guztiak mahaiaren gainean … 
Hortik 5 minututara, amak afaltzera jaisteko agindu zidan, 
lehenengoan ez nuen kasurik egin eta bigarrenean aitak 
zorrotzago esan zidan. Orduan bai jaitsi nintzela. 
 

Afaldu eta telebista ikusten jarri nintzenean, amak etxeko 
lanak eginak nituen galdetu zidan eta nik erdia bakarrik egina 
nuela esan nioenean, amak aitari deitu eta biak salara jaitsi ziren 
korrika. Gurasoek telebista uzteko eta etxeko lanak bukatzeko 
esan zidaten. 

 
23:30ak ziren eta oraindik ez nituen etxeko lanak bukatuak. 

0:00ak eta azkenean, amak esan zidan hortzak garbitu eta ohera 
joateko. Nik esan nion behintzat etxeko lanak bukatuak nituela. 

 
Espero nuen hurrengo egunean etxeko lanak ondo edukitzea, 

bezperan berandu arte geratu nintzen eta. 
 
 
 

Elene Rodriguez Ortiz 
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MAITE HIL DA 
Baziren behin lau lagun: Mikel, Maite, Ander eta Leire. Ander eta Leire nobioak ziren 
eta katu bat zuten Pitxina izenekoa, emea zen. Mikel eta Maite lagun minak ziren eta 
Ander eta Leireri bisita egitea erabaki zuten. Maiteri ez zitzaizkion katuak gustatzen eta 
ez zekien katu bat zutela. Etxera sartu eta katua ikustean sekulako sustoa hartu zuen 
eta etxetik joan zen korrika oso haserre, Ander eta Leirek bazekitelako Maiteri ez 
zitzaizkiola katuak gustatzen. Orduan Maitek erabaki zuen Ander eta Leiretaz 
mendekatzea. Ander eta Leire gaizki sentitu ziren eta barkamena eskatzera joan ziren, 
baina beranduegi zen, Maite ordurako joanda zegoen. 

Maitek katua hiltzea erabaki zuen eta gau hartan hiltzen saiatu zen, baina Ander eta 
Leirek harrapatu egin zuten eta galdetu zioten ea zer ari zen hor eta Maitek erantzun 
zien:  

- Katu mierda hau hiltzera nator!-. Leire eta Ander harritu egin ziren eta halako batean 
Leirek esan zuen: 

- Ez hil gure katua, bestela zu hilko zaitut! – eta labana atera zuen. Maite beldurtu egin 
zen eta alde egin zuen. 

Hortik egun batzuetara Mikel Maiteren etxera joan zen ateratzeko eskatzera eta 
Maitek ezetz esatearekin batera katua hilko zuela esan zion. Mikelek haserre, Leire eta 
Anderri kontatu zien katua hilko zuela eta Maite etxera sartzerakoan hil egin zuten. 
Hortik egun batzuetara Anderrek eta Leirek tristuraz ume bat eduki zuten. Umeak Patxi 
izena zuen eta gaixotasunarekin jaio zen eta bere biziko bigarren egunean hil zen eta 
Ander eta Leire suizidatu egin ziren. Orduan Mikelek ere bere buruaz beste egin zuen. 

 

EGILEAK: 

ANER 

ETXAHUN 

AIERT 

EKHI 
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ALBISTE EROAK 
 

OMA BASOA 
 

Egun batean familia bat Oma basora bisita bat egitera joan zen.Umea zuhaitz bat ikustera gelditu eta 
bere familia desagertu egin zen. Umeak beldurturik argi bat ikusi zuen. Agertu, kendu, agertu, 
kendu eta flahss!!!!!  
Zerbait txuria, koloretazko ilea eta zerbait buruan ikusi zuen!.UNICORNIO BAT ZEN!!!!!!!!!. 

 
METEORITOA 

 
Larunbatean meteorito bat erori zen Urumea ikastolan eta oso handia zen. Momentu batean ikastola 
erre egin zen. Suhiltzaileak korrika etorri ziren sua itzaltzera.   

 

 
HERNANIKO TXUNAMIA 

 
Hernanin txunami bat egon da, eta oso, oso, oso fuertea izan da. Atzo eguerdiko 12:00 etan jendea 
erosketak egiten, umeak ikastolan eta beste batzuk lanean zeudenean zerbait arraro ikusi zuten 
TXUNAMI BAT ZEN!!!!!! Jendea korrika atera eta Lasarteraino iritsi zen. 
 
 
 

 
 
 
 
EGILEAK: NAROA MORRAS, IBAI HERNANDEZ, AIZPEA OTAEGI, ALEXEI MAJER ETA 
CASANDRA DASILVA 



Jakin nahi al duzue? 7 

Añarbeko Urtegia 

Añarbe , Nafarroa eta Gipuzkoa  artean dagoen urtegia da. 

Aranoko lurraldeetan  dago eta Errenteria, Donostia eta Oiartzungo udalerriek 
kudeatzen dute. 1976. urtean martxan jarri zen, Jose Zuazolak diseinatu zuen urtegia. 

Añarbeko urtegian, 44 mila milioi litro ur sartzen dira 1,5 litroko 29.333 milioi botila. 
64 metroko altuera du eta gehienean, 50 metroko zabalera. 

Urtegiaren emaria, bi multzotan banatzen da: Zati bat errekara doa eta beste zatia 
araztegira. Errekara, 325 litro  erortzen dira segundoko eta araztegira, 900 litro. 

Urtegiko ura, Gipuzkoako 10 herritan banatzen da: Hernani, Donostia, Astigarraga, 
Usurbil, Lasarte, Urnieta, Errenteria, Oiartzun, Pasaia eta Lezo. 

Petritegiko Edateko Uren Araztegia 

Petritegiko araztegia, 1989ko azaroan jarri zen martxan. 

Añarbeko urtegitik datorren urak garbitzen ditu araztegi honek. 

Egunean, 142.5 milioi litro ur garbitzen dituzte eta1.650 litro tratatzen segunduko. 

 

June San Emeterio, Elene Rodriguez, Enaitz Pagola eta Ekaitz Devesa. 

Oier Arruti, Aiur Usarralde, Maddi Etxaide eta Andrea Betanco. 
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SENDABELARRAK 
ILENA 
- 30-70cm bitarteko landarea da.  
- Antzina, propietate magikoak zituela uste zen. 
 
 
 INTSUSA 
- Zuhaixka honek 6-8 metroko altuera izaten du. 
- Hosto konposatua da. 
- Lore zuriak ditu, fruituak leka beltzak dira eta udazkenean  
  ateratzen dira. Mermelada egiteko balio dute. 
- Azalaren arazoak sendatzen ditu. 
 
 
 IZPILIKUA 
- Zuhaixka txikia da. 
- Loreak kolore lila argia dute eta usain handia. 
- Perfumeak eta koloniak egiteko erabiltzen da. 
- Oso erabilgarria da buruko mina baretzeko, asma, eztula, katarroa sendatzeko… 
 
  SANTIO-BELARRA 
- 40cm inguruko landare txikia da. 
- Lore hori bat da. 
- San Juanetan loratzen da.  
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
EGILEAK: Zuhatz, Eneko G., Ekiñe eta Enaitz 
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                    SANTIO-BELARRA 
 
Santio-belarra 40cm inguruko landare txikia da. San Juan inguruan 

loratzen da eta lore hori biziak ditu.                                     
 
SANTIO-BELARRAREN PROPIETATEAK: Zauriak ixten 

laguntzeko oso ona da, orbainak ondo sendatzen ditu. Landare honekin 
depresioaren kontrako botika batzuk egiten dira. Baina kontuz, gaizki 
erabiliz gero toxikoa izan daiteke.                   

 
 

 
 
 Egileak: Eunate Nieto, Aitana Silva, Mikel Berasarte eta 

Silvana Blanco. 
 
                     

                                         SENDABELLARRAK: INTSUSA           
 

Zuhaixka honek 6-8 metroko altuera du. Hosto konposatua da eta       
lore zuriak ditu eta sortatxo batean bilduta. Fruituak dituzte, udazkenean 
ateratzen diren baia beltz batzuk dira. 
 
INTSUSAREN PROPIETATEAK: Azaleko arazoak sendatzeko 
erabiltzen da: zauriak, erredurak, kolpeak, herpesa...  
 
Egilea: Deylan Narro 
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IZPILIKUA 
 
Zuhaixka txikia da. Loreek kolore lila argia dute eta usain asko. 
Perfumeak eta koloniak egiteko erabili izan da. 
 

 
 
IZPILIKU OLIOAREN PROPIETATEAK azaleko gaitzak konpontzeko 
erabiltzen da: zauriak, erredurak, kolpeak, psoriasia, belarriko mina… 
Izpilikuarekin infusioak ere egin daitezke. Oso erabilgarria da 
erreumaren kontra, buruko mina baretzeko, asma, eztula, katarro eta 
bronkitisak sendatzeko, lokartzen laguntzeko, digestioa hobeto 
egiteko… 
 
Egileak: Alain Montemayor, Ethan Villar, Galy Garcia 
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ERREDURAK SENDATZEKO 
UKENDUA 

 
OSAGAIAK: 
 
- Litro erdia olio.  
- Izpilikua.  
- Argizaria 2 zati. 
- Intsusa. 
 
EGITEKO ERA: 
 
Lehendabizi olioa lapikora botatzen da. Ondoren, 2 zati 
argizari botatzen dira eta nahastu egiten da urtu arte. 
Urtuta dagoenean, izpilikua eta intsusa botatzen da eta 
nahastu egiten da. 
Azkenik, bote batera botatzen da eta hozten uzaten da 
gogortu arte. 
 

 
 
 
 
 
 
Intsusa                              Izpilikua 
 
 
 
 
Egileak: Nahia, Laila, Peru eta Mikel 
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RIHANNA 

Robyn  Rihanna Fenty Saint Michael, Barbadosekoa da eta 1988ko 
otsailaren 20ean jaio zen. Mundu guztian “Riahanna “ bezala 
ezagutzen da. 

Abeslari, aktore, modelo, enpresari eta diseinatzailea da. Saint 
Michael parrokian jaio zen eta Bridgetownen hazi. Han egin zituen 
bere lehenengo ikasketak.  

2003. urtean eskolako lagun batzuekin hirukote musikal bat sortu zuen eta Evan 
Rogers produktorea harrituta utzi zuen entzunaldi batean. 

Orduan, produktoreak Rihanna Estatu batuetara eramatea erabaki zuen egin zituen 
kanta batzuk grabatzeko. Geroago, Jay  produktorearentzako entzunaldi bat  egin 
zuen eta sei diskoren grabaketa garantizatzen zuen kontratu bat sinatu zuen. 

Egileak: Intza G, Markel, Elaia eta Axel 

 
MARC MÁRQUEZ ALENTÁ 

 
Marc Márquez Alentá Cerveran, jaio zen  1993ko otsailaren 17an, orain 25 urte. 
Bere anaia Alex , 22  urte ditu eta moto 2ko pilotua da, bere ama Rosed Alentá eta  aita 
Julián Márquez. Marc txikia da, bere altuera 1,58koa da eta oso argala. 
 
Hitz egiten dituen hizkuntzak katalana,gaztelania eta ingelesa 
dira. 
Bere izengoitia “El tro de Cervera” da. 
Txikitatik motoak gustatu zaizkio .3 urterekin eduki zuen bere 
lehenengo motoa. 
Bizikletan ibiltzea gustatzen zaio. 
Nahiz eta motoziklista ezaguna  izan, motocros -ean ere ibiltzen da. 
 
2008an iritsi zen motoziklismoaren  mundura. Marquez,  1Moto GPen irabazi duen  
piloturik gazteena da.  Munduko motoziklismo txapelketa 6 bider kategoria 
ezberdinetan irabazi du:125cc (2010), Moto2 (2012) eta MotoGP (2013, 2014, 2016 eta 
2017). Hauez gain, lortu dituen beste sariak hauek dira:Laureus World Sport Awar for 
Breakthrough of the World. (2014) eta hijo predilecto de Cervera. 
 
Egileak: Aroa, Hodei, June eta Amets 
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CRISTIANO RONALDO 
 

Cristiano Ronaldo Madeiran jaio zen 1985ko otsailaren 5ean. Portugalen 

jolasten hasi zen eta lehenengo partida 2002ko abuztuaren 14an jolastu zuen 

Portugalekin. 15 urte zituenean, erretiratzeko arriskua izan zuen bihotza gaizki 

zeukalako. Ebakuntza egin zioten, dena ondo atera zen eta ez zuen arazorik 

izan futbolean aritzeko. 2003an bere ordezkariak deitu zion eskaintzak esateko. 

Galdetu zion ea zein talde nahiago zuen: Manchester United, PSG edo 

Bartzelona. Cristianok Manchester United aukeratu zuen, esaten zuelako talde 

horretan asko jolastuko zuela. Manchesterrera iritsi zenean, bere argazkiak, 

posterrak eta kamixetak ikusi zituen leku guztietan. Bere lagunei esaten zien 

egunen batean jokalaririk onena izango zela eta urrezko baloia eta Champions 

Leage irabaziko zuela. Azkenean, 2007an leihaketa hau irabazi zuen, baita 

Premier Leage ere. 2009an, Real Madrilera joan zen eta urrezko bota irabazi 

zuen. Orain 5 Champions, 5 urrezko bota eta 5 urrezko baloi ditu. 2018an 

Juventusera joan zen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ovidiu Peter 
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GRANT GUSTIN  
 

Grant Gustin aktorea eta abeslaria da. 1990eko urtarilaren 

14an jaio zen, Norflok, Virginia, Estatu Batuetan. Txikitatik gustatu 

izan zaio abestea eta dantzatzea. Bere nerabezaroan Gobernor 

School-era joan zen. 2008an unibertsitatean antzerkigintza egin 

zuen. Eskola utzi zuen Broadwayera joateko. 2011. urtean Glee 

telesailean agertu zen. 2012an CSI telesailean agertu zen. 2013an 

The Flashen protagonista izan zen. Kasting bat egin zuen eta Arrow 

telesairean hartu zuten. Superman asko gustatzen zaio, bere aktore 

gustokoena Joseph Gordon Levitt da. Ahal duen bakoitzean 

Virginiara joaten da bere familiarekin egotera. Aktore izango ez 

balitz, arkitektura ikasiko luke. 
 

 
 

Josu Xabier 
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KATY PERRY  
 

Katy perry abeslaria da eta (Santa Barbara, California, 1984ko urriaren 
25ean jaio zen) abesti idazle estatu-batuarra da. 2007an arrakasta lortu zuen 
interneteko ”Ur so Gay” abestiarekin eta geroago, 2008an,”I kised a Girl” eta 
“Hot N cold” abestiekin.  
 

2001ean bere lehen albuma kaleratu zuen, bere jaiotzaren izenarekin: 
Katy Hudson. 2004an Island Def Jam Records diskografikarekin sinatu zuen. 
Katy Glend Ballardekin elkartu zen eta ulbum berri bat idatzi zuten, eta Katy 
bakarlari bezala agertzen zen; Katy Perry deitu zioten. Urte bat geroago, 
Columbia Recordsekin sinatu zuen eta the Matrix albuma grabatzen hasi zen. 
Haiek Britney Spearsekin, Avril Lavignerekin eta Korn taldearekin lan egin 
zuten. ”Broken”abestiaren bideoa atera zuten, baina albuma ez zuten 
argitaratu. Azkenik, Let`s Hear It diskografikak 2009an atera zuen albuma. 

 
Bere musika ibilbidearen arrakasta 2007an hasi sen Capitol recordsekin 

kontatu bat sinatzean. Katy bera albuma grabatzen eta idazten hasi zen, bere 
lehen LPa atera baino lehen. Geroago, 2008an, ospetsua egin zen bere 
bigarren abestia ateratzean, I kissed a girl deitua. Urte berdinean, bere lehen 
albuma, One of the boys, merkatura atera zuen. 
 

2009a eta 2010aren artean, bere bigarren estudioko albumean egon zen 
lan egiten, Teenage dream deitua izan zen, eta 2010eko abuztuaren 30ean 
atera zen. Albuma arrakasta handia izan da, lehen postua irabaziz Billboarden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natalia Mihai 
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 KRISTOBAL KOLON 
 

 
Kristobal Kolon, Genovan jaio zen 1451ean. 1492ko urriaren 12an 

Amerika aurkitu zuen, Kolonbiako Errepublikak Kolonen omenez hartu zuen 

izen hori. 

Jatorriari buruzko zalantzak daude, Genovan jaio zela onartu bada 

hainbat iritzi daude: Kataluinakoa zela frantsesa...  

 Kristobali txikitan hasi zitzaion nabigazioan ibiltzeko gogoa eta bere 

aitarekin eta lagunekin jolasten zuen eta Matematika eta Geografia oso gustoko 

zituen, Koloni geografia gustatzen zaio mapa ikusi zuelako eta hor Indiara nola 

iritsi ikusi zuelako. 1480an ezkondu zen Portugalen. Bere lehenengo semea 

jaio zen: Diego Kolon. 

Urriaren 12an San Salvador uhartera iritsi zen lehenengo aldiz berak 

jakin gabe, Mundu berria aurkitu zen. 

Triste eta gaixo, 1506ko maiatzaren 20an hil zen Valladoliden. 1796tik 

aurrera, Habanako katedralean egon zen. 

 

 
 
 

Aitor Valle 
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LEONARDO DA VINCI 
 

Leonardo da Vinci 1452ko apirilaren 15an jaio zen. Italiar familia dirudun 

baten semea izan zen. Anchiano herrixkan pasa zituen bere lehenengo urteak 

eta sugandilekin, kilkerrekin, ipurtargiekin...jolasten zuen. 

Amarekin pasa zituen lehenengo urteak, baina Antoni di Piero Buti del 

Vacca, da Vincci-rekin ezkondutakoan, aitaren familiaren etxea hartu zuten. 

Aita Albiera Degli Amadori, Florentziako familia alabarekin ezkonduta zegoen 

eta beste pertsona gehiagorekin ezkonduta egon zen. Leonardo da Vinci 

ospetsua zen koadro asko egiten zituelako baina hoberena La Mona LIsa izan 

zen, horregatik oso ezagutua zen. Margolaria, anatomista, arkitektoa, 

paleontologoa, artista, botanikoa, zientzalaria, idazlea…izan zen. Marrazkiak 

egiten laguntzen zion lagun bat zeukan, Francesco Melzi zuen izena. Bere 

lehenengo jarduera garrantzitsuak Milanen hasi zen egiten, Ludovico Sforzaren 

zerbitzura. Bolonian, Roman eta Venezian egon zen, baina bere bizitzako 

azken urteak Frantzian pasa zituen. Francisco I gonbidapenarekin, Leonardok 

oso ideia aurreratuak garatu zituen, adibidez, helikopteroa, autoa eta 

itsaspekoa. 

Leonardoren ideietatik oso gutxi sortu ziren, garai horretan ezin zituzten 

gauza horiek egin eta. Hoberen egiten zuen gauza, marraztea zen. 1519ko 

maiatzaren 2an hil zen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adrian Romero 
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MARCO  POLO 
 

  
 
 Marco Polo 1254ko irailaren 15ean jaio zen, Venezian. 

Merkatari eta Veneziar bidaiaria izan zen. Batzuek diote Marco 

Polok ekarri zuela bolbora Europara. 

Bere familia kideak merkatariak izan ziren. Hamabost edo 

hamasei urte zituenean ezagutu zituen aita eta osoba eta beraiekin 

joan zen bidaiatzera, Asiara. Marco Polo 23 urte egon zen Kublai 

Kanen (China eta Mongoliako enperadorea) zerbitzupean, eta 

azkenean, 3 urtez Txinako herrialde bateko gobernadore izan zen. 

Baina 1295. urtean Veneziara itzuli zen. Venezia gerran zegoen eta 

Marco Polo berrogeita lau urte zituenean kartzelan sartu zuten. Han 

Rustichelo ezagutu zuen, idazkaria zen eta Marco Polok egindako 

bidai guztiak idatzi zituen. 1299an kartzelatik atera zen eta 1324an 

hil zen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esther Teixeira 
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Marie Curie 
 

 
Marie Curiren izen osoa Marya Salomea Sklodowska da. Varsovian jaio zen, 

bere ama eta bere ahizpa bat hil ziren eta bere aitak ikasketetan jarraitzeko esan zion. 

Bere aita fisika eta matematikako irakaslea izan zen eta bere ama irakaslea, pianista eta 

abeslaria. Polonian debekatua zegoen emakumeak unibertsitatera joatea, beraz, 1891. 

urtean bere ahizparekin Pariseko unibertsitatera joan behar izan zuen. 1903. urtean, 

Fisikako nobel saria eman zioten bere senarra Pierre Curierekin batera. 1911. urtean 

Kimikako saria irabazi zuen. Bi elementu hauek aurkitu zituen, POLONIOA eta 

RADIOA.  Bere senarra 1906ko apirilaren 19an hil zen. 1921. urtean, Estatu Batuetara 

joan zen. 1934. urtean hil zen 66 urte zituela Passyko Sancellemoz sanatorioan, anemia 

aplastika baten ondorioz, erradiazioaren kulpagatik, izan ere, urte askoz elementu 

honekin lan egiten egon zen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ARAITZ MORENO 
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SELENA GOMEZ  
 

Selena Gomezek 26 urte ditu: abeslaria, aktoresa, dantzaria 
eta  konpositorea da. 1992ko uztailaren 22an jaio zen Grand Prairie, 
Texasen. 5 urte zituela bere ama eta aita banandu ziren eta bere 
amak hezitu zuen. 7 urterekin lehenengo telesailean atera zen. 
Filme desberdinak egin zituen. 2007an Wizards of Waverly Place 
telesailean atera zen. Telesail honek harrera ona izan zuen eta 
Emmy sariak hiru aldiz irabazi zituen.  

2009an Selena Gomez and The Scene izeneko musika talde 
bat osatu zuen. 2010ean zineman atera zen bere lehenengo filmea 
egin zuen, Ramona and Beezus izenekoa. Orduztik aurrera, telesail 
askotan atera da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Isail Mendoza 
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Shakira 
 
 

Shakira 1977ko otsailaren 2an  jaio zen Barrankillan. Alaba bakarra da. Bere 

aitak aurreko bikotearekin 8 seme-alaba izan zituen, beraz, Shakirak 8 anai ditu.  Bere 

izena arabez “esker onekoa” esan nahi du. 

Shakirak txikitatik olerkiak idazten zituen, marrazten zuen eta abesten zuen. 4 

urtekin sabel-dantza ikasi zuen. 8 urtekin bere lehengo abestia atera zuen bere 

aitarentzako. 10 urtekin abestiak idazten zituen eta lehiaketetan izena ematen hasi 

zen.13 urtekin ordezkari bat ezagutu eta bere lehenengo diska egin zuen.  

1991an, 14 urte zituenean, “Magia” izeneko bere lehenengo albuma atera zuen 

Colombian baina ez zuen osperik izan. 1993an “Peligro” izeneko 2. albumna atera 

zuen baina honek ezta ez zuen osperik izan. 1994. urtean “Oasis” izeneko antzerki bat 

egin zuen eta honen protagonista izan zen. 1995. urtean “Pies descalzos” albuma 

atera zuen eta 5.000.000 kopia baino gehiago saldu zituen. 2010an futboleko abesti 

bat egiteko hautatua izan zen eta “Waka-Wakari” esker Piqué (futbolari bat) ezagutu 

zuen. 2 seme izan dituzte, Milan 3 urtekoa, eta Shasha, urte batekoa. 2014an “The 

Voice” programan parte hartu du “coach” bezala. 2018an bere 3. Grammya irabazi du. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samara Valdes 
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TAYLOR SWIFT 
 

  
 Taylor Swift 1989ko abenduaren 13an jaio zen Pennsylvanian. 
Bere ama Andrea Swift da eta bere aita Scott Swift. Taylor Swiftek 
anai bat dauka Austin izenekoa, bera baino zaharragoa da. 
 
 10 urtekin abestiak idazten zituen eta leihaketa batean parte 
hartu zuen. 12 urtekin Pennsylvaniako konpositore batzuekin 
abestiak sortzen hasi zen. 
 
 2009an bigarren albuma argitaratu zuen eta albumak lau 
Grammy sari irabazi zituen, Swift ere abeslari gazteena bilakatu 
zen. 
 

Swift ezaguna da abesti narratiboak idazteagatik, bere 
bizipenak kontatzen zituelako. Konpositore bezala sari asko eman 
zizkioten eta bere ibilbide musikalaz gain, aktoresa gonbidatu 
bezala agertu zen telebista saio batean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inés Losa 
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BIZIDUNEN EBOLUZIOA 
Orain dela 3900 milioi urte inguru , lehenengo zelula biziak agertu ziren ozeanoan.  

Duela 1000 milioi urte bizidun mota gehiago agertu ziren itsasoan: lehenengo landareak, 
marmokak, koralak…  

Orain dela 600 milioi urte, beste zenbait ornagabe eta animalia maskordunak ere agertu ziren. 

Duela 480 milioi urte lehenengo ornodunak sortu ziren. Arrainak ornogabetik eboluzionatu 
zutela uste dugu. 

Duela 280 milioi urte lehenengo narrastiak sortu ziren, baita lehenengo narrasti hegalariak 
ere. 

Orain dela 200 milioi urte izotzaldi batek narrasti  gehienak desagerrarazi  zituen. Frogen 
arabera hegaztiak eta ugaztunak agertu ziren. 

Orain dela 65000 milioi urte bat patean dinosauroak desagertu ziren eta hegaztiak ugaritzen 
hasi ziren. 

Orain dela 3 milioi urte Australopithecus izeneko primate aurreratuak agertu zen zutik eta 
tente ibiltzeko ahalmena zutenak. 

Eboluzioaren eraginez gaur egungo gizakien itxura hartzen joan zen poliki-poliki. 

 

 

Egileak: 
Sara, Nahia, Ekhi eta Unax Pascual – LH6A 
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                                  ELEFANTEA      
 
 
 
Elefanteak elephantide familiako ugaztun lurtar handienak dira. 
Familia honetako hiru espezie bizi dira gaur egun: 

- Sabanako elefante Afrikarra. 
- Oihaneko elefante afrikarra. 
- Elefante Asiarra (edo elefante idiarra). 

Gainerako espezieak, mamuta barne, iraungi egin ziren azken 
glaziazioaren ondoren. 
Elefanteak lurreko animaliarik handienak dira. 
Beren ernaldia 22 hilabetekoa da, animalia lurtarren artean 
luzeena. Jaiotzean elefante-kumeak 120Kg inguru eduki ohi ditu. 
Normalean 50 eta 70 urte artean bizi dira. Elefanteak belarjaleak 
dira,egunean zehar 225 kg jaten eta 190 litro ur edaten dute. 
Animalia honek, eguerdian jasandako eguzki beroa kentzeko bere 
belarriak abaniko bihurtzen ditu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egileak: 
SAMANTA,OINATZ, EKAIN, OIHAN 
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ESPERIMENTUA:    UR SUMENDIA 

Helburua: 

Pastilaren ondorioz, urak sumendi baten antza hartzea. 

Materiala: 

1-Ura. 

2-Olioa. 

3-Enbudoa. 

4- Kolorante jangarria. 

5- Bi baso txiki. 

6-Baso handi bat (barruan bi baso txikiak sartzeko modukoa). 

7- Pastila efermeszentea. 

Egiteko era: 

Hasieran, bi baso txikietan, ura hiru laurden bete. 

Ondoren, baso handian sartu. Jarraian, enbudoa baso handiaren iskin batean jarri eta olioa 
bota baso txikian baino pixka bat gorago. 

Gero, kolorantea bi basoetan bina ttantta bota. Pastila bat hartu eta erdi-erditik zatitu. 

Bukatzeko, bota zati bakoitza baso txiki bakoitzean eta ikusi zer nolako erreakzioa egiten duen, 
BUM!! 

Ondorioa: 

1-.Olioa eta ura ez dira nahasten, dentsitate desberdinak dituztelako. 

2-. Kolorentea berdin, ez da nahasten olioan, bai uretan. 

3-. Pastila uretan urtzen da eta ondoren erreakzio kimiko baten bidez, burbuilak igo egiten dira 
ura zeharkatzeko. 

Egileak: Leire, Nora, Ibai R. eta Ahetz 6.A 
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LOS GOONIES 

Fitxa teknikoa: 

-Jatorria: Ingelesez (The Goonies) 

-Jeneroa: Abentura 

-Zuzendaria: Richard Donner 

-Urtea: 1985 

-Gidoigilea: Chris Columbus 

-Musika edo soinu-banda: Dave Grusin 

-Pertsonaiak: Gordi, Slot, Mikey, Brand, Data, Bocazas, Andy eta Stef. 

Argumentua: 

Bazen behin Los Goonies izeneko talde bat. Oso abentura zaleak ziren. Egun batean, 
Mikey eta Branden etxera joan ziren eta ganbaran altxor bat aurkitzeko mapa eta 
pistak aurkitu zituzten. Beren herriko jatetxe batera eraman zieten pistek eta jatetxe 
hartan altxorraren bila hasi ziren. Jatetxe hartako langileak beraien etsaiak ziren eta 
haien atzetik joan ziren. 

Kritika: 

Ekintza egoerak abenturazkoak dira. Hala ere, batzuetan sustoak ere egoten dira. 
Arriskuan ere egoten dira pelikulako protagonistak. Efektu bereziak politak dira. 
Dibertigarria eta alaia da, baita erakargarria ere; izan ere, istoroiak interesa pizten du. 
Pertsonaiak ondo karakterizatuta daude eta dekoratuak eta paisaiak erabat 
sinesgarriak dira. Musika ere badu, pelikularako oso aproposa dena eta pelikulako 
abenturetan asko laguntzen du. 

Ondorioa: 

Filma gomendagarria da, batez ere, abenturazko filmak gustatzen zaizkien denentzat. 

                                                      

 

 

                                                                                           Egilea: Jone Aguilar Errazkin 6.C 
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txokolatea 

 
 
 
 
Txokolatea kakao hazietatik ateratako janaria da. Gehiengoak dugu gustuko baina, ba 
ahal zenekien batzuetan arriskutsua dela? Izan ere, txokolateak duen teobrominak 
animalia batzuk intoxikatu ditzake. 
 
Txokolatearen  dosia nahikoa handia bada, toxikoa da zenbait animaliarentzat, hala nola, 
zaldientzat, txakurrentzat, loroentzat edo katuentzat (bereziki kumeentzat). Animalia 
hauek ez dute teobromina metabolizatzen eta txokolatea ematen bazaie, 20 ordu baino 
gehiagoz iraungo du honek odolean.  
 
Ondorioz, atake epileptikoak, bihotzekoak eta barne-hemorragiak jasan ditzakete 
zenbaitetan, baita heriotza ere.  
 
Tratamendua intoxikazioa gertatu ondorengo bi orduetan oka eginaraztean datza eta 
beharrezkoa izanez gero, albaitariarengana jotzea. 
 
 
Aholku txiki bat: animaliei txokolaterik ez eman. 
 
 
 

 
 
 

 
Egilea: Unax Goikoetxea Aizpurua. 
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ZUMAIAKO FLYSCH-AK 

Flysch-ak, naturan dauden formazio geologikoak dira. Kostaldean dauden bi 
geruzen arteko sailkapenak dira. Deban, zaharrenak daude 100.000.000 
urtekoak eta Zumaian gazteenak 50.000.000urteakoak. 

Lehen,  iberiar penintsula irla bat zen eta geruzak ur azpian zeuden. Gero, talka 
baten ondorioz Pirineoak sortu ziren eta Iberiar penintsula irla bat izateari utzi 
zion. 

Flysch-ak bi harri motaz eginda daude : Kare –harria eta Tupa- harria. Kare –
harria klima lehorrarekin  sortzen zen eta Tupa harria klima euritsuarekin. 

Bi fosil mota aurkitu dira: Mikro fosila eta Makro fosila. Aurkitu diren fosilei 
esker jakin da lehen Flysch-ak urpean zeudela,fosil hauek uretako animaliak eta 
landareak zirelako. 

Gaur egun, San telmo baseliza flyschen gainean dago,urtero zentimetro bat 
atzerago doa. Flysch-ak  higatuz joan ahala 300 urte barru flyschekin batera 
eroriko da. 

 

Testuaren egileak: LOREA GARCIA, NAHIA ETXARRI, NAHIA CIGARAN  ETA MIKEL 
FERNANDEZ 

Irudiaren egileak: UNAX GOIKOETXEA, IRANE MAIZA, INTZA ARREGI ETA EKHI GARTZIA 
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KIROLAK 
IKER,MANEX,UNAX. 

ESKUBALOIA 
 

MATERIALAK ETA 
PARTAIDEAK 

 Taldeka jokatzen da. 
 Talde bakoitzean 7 jokalari daude. 
 Eskubaloiko baloia behar da. 
 Eskubaloiko pistan jokatzen da, 

pistak lauki zuzen forma dauka, bi 
porteria eta bi area daude,erdian 
sakatzeko puntua dago. 

 

NOLA PRAKTIKATZEN DA: 
 Kirol  honen helburua kontrakoen 

porterian  baloia sartzea da.  
 Epaileak baloia gora botatzen du eta 

hartzen  duen taldearentzat da sakea. 
 Baloia eskuarekin bakarrik hartu daiteke. 

 

ARAUAK: 
 Eskubaloian ezin da baloia hankarekin 

ukitu. 
 Hiru pausu ahal dira egin boterik gabe. 
 Atezainak  bakarrik ahal du hankarekin 

ukitu baloia. 
 Jokalariek ezin dute area ukitu. 
 Jokalariek ezin dute denbora asko 

baloiarekin egon. 
 Denbora guztian paseak egin behar  dira . 
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MATTIN   EÑAUT MIKEL 

FUTBOLA 
MATERIALAK ETA PARTAIDEAK: 

-22 Jokalari eta epaileak behar dira. 

- Taldeka jolasten da eta talde bakoitzean 11 jokalari daude. 

- Baloia, ekipamendua, porteria, porteriako sarea eta 
pintura futbol zelaiko marrak egiteko behar dira. 

-Futbol zelai bat behar da. 

NOLA PRAKTIKATZEN DA. 
-Txanpon bat botatzen da eta bat da aurpegi eta 
bestea gurutzea. Tokatzen zaionari zelaia edo sakea 
aukeratzen du.  

-Aurkako porterian hankarekin golak sartzea da  
helburua. 

-Gorputzeko atal guztiekin ukitu ahal da  baloia 
eskuekin izan ezik. 

ARAUAK: 

 Ezin da eskuarekin ukitu bakarrik atezainak ukitu dezake eskuarekin. 
 Sake de bandan buruaren gainetik bota behar da eskuekin. 
 Kornerra hankarekin bota behar da. 
 Jokoz kanpo ez egiteko atzelariaren atzean egin behar da pasea. Epaileak 

akatsa egitean teknologia berri bat dago zuzentzeko.  
 Ezin da kamiseta kendu bestela txartel  horia aterako dizute. 
 Area barruan   falta egitea penalti da .Area kanpoan  falta 

egitea falta da. Kamisetatik eltzea txartel horia da. 
 Baloia ezin da zelaitik atera.  
 Hiru aldaketa bakarrik al dira egin partiduan zehar.  
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ENARA, NAHIA ETA  LUR 

PALA 
1. MATERIALA ETA PARTAIDEAK 

 Banaka edo binaka jokatzen da. 
 Pala eta pilota behar dira. 
 Frontoian praktikatzen da. 

 

  
 
 

2. NOLA PRAKTIKATZEN DA? 
 Talde bakoitzak kolore bat du: urdina edo 

gorria. 
 Koloretako txapa bat botatzen dute alde batetik 

urdina eta bestetik gorria dena, partiduari 
hasiera emateko. 

 Helburua 22 edo 25 puntura iristea da. 

 
 
 

3. ARAUAK 
 Pilota palarekin jo behar da eta frontisa jo 

behar du. 
 Gero botea eman dezake eta beste taldeak jo 

behar du. 
 Talde bakoitzak txandaka jo behar du. 
 Binaka jokatuz gero bikoteko jokalari bat 

aurrean arituko da (aurrelaria) eta bestea 
atzean  (atzelaria).  
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ORHI  ETA JUSTYN 

ESKU PILOTA 
 

MATERIALAK ETA PARTAIDEAK 

-Banaka edo binaka jolasten da. 

-Pilota bat  behar da.  

-Frontoi batean jolasten da. 

-Kamiseta urdina edo gorria behar da eta galtza txuriak. 

-Txapa bat behar da alde batetik urdina eta bestetik gorria. 

 

NOLA PRAKTIKATZEN DA 
- Entrenatzailearekin praktikatzen da. 

-Txapa bat botatzen da hasieran zeinek sakatzen duen 
adosteko txapa hori urdina eta gorria da. 

- Eskuetan takoekin   jolasten da. 

 

ARAUAK 
- Eskuekin  bakarrik jolasten da.  

- Ezin da talde bat zeroan utzi. 

- Sakean 4a  pasa behar du  eta 7a ez.  

- Txaparen gainean jo behar du.  

- Pelotari txandaka jo behar zaio.  
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 U X U N E ,  SAIOA ETA XABAT 

TX IRRI NDU LAR ITZA 
MATERIALAK ETA PARTAIDEAK 
 Banaka eta taldeka egiten da. 
 Bizikleta eta kaskoa behar dira. 
 200 bat partaidek parte hartzen dute lehiaketa 

bakoitzean. 
 Errepide desberdinetan edo belodromoetan praktikatzen da. 

 

 

NOLA PRAKTIKATZEN DA? 
 Erlojuaren kontra bakoitzean ordena bat egoten 

da. 
 Karrera hasten da epaileak bandera altxatzen 

duenean. 
 Helburua helmugara lehena iristea da. 
 Hankak eta eskuak  erabiltzen dituzte: hankak 

pedalei emateko eta eskuak kanbioak aldatzeko. 

 

ARAUAK 
 Ezin da epaileak bandera altxatu baino 

lehen atera. 
 Ezin da beste txirrindulari bat bultza. 
 Esandako bidetik joan behar da. 
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MICHAEL JACKSON 
 
 

Michael Jackson 1958ko abuztuaren 29an jaio zen Estatu 
Batuetan.  

1979An Michael Jacksonek “OF THE WALL” albun berria atera 
zuen. 

2001 urtean Michael Jacksonek abesti berria atera zuen `WATH 
MORE CAN I GIVE´ 

2001 Urtean Michael Jacksonek bere 30 urte ospatu zuen. 
Michael Jackson 1964an hasi zen abesten. Bere aita Joseph 

Jacksonek metalurgia lantegi batean lan egiten zuen. 
Bost urtekin anaiekin batera “THE JACKSON BROTHERS” taldea 

osatu zuen, geroago `THE JACKSON FIVE´ izango zena. Bakarlari 
moduan ibilbide arrakastatsua eduki zuen eta `THILLER´ 
(1982)diskoa atera zuen. 

Pepsiren iragarki bat grabatzen ari zen bitartean, Michael 
Jacksonek hirugarren mailako erredurak jasan zituen ilean eta 
gorputzeko beste zenbait ataletan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EGILEAK: ANIA, OIER, AIMAR, LUCIA ETA ALISON 
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Ozuna 
 

Ozuna 1992ko Martxoaren 13an Puerto Ricon jaio zen. 
Bere benetazko izena Juan Carlos Ozuna Rosado da, eta bi seme-alaba 
ditu: Sofia Ozuna 2014an jaio zen, eta Juan Andres Ozuna 2016an jaioa. 
Ozunaren goitizena "el negrito de hojos claros" da, eta Sonic Music 
Latinen lan egiten du. Ozuna 12 urtekin hasi zen abesten. 2014ean 
famatu bihurtu zen. 2015ean toki guztietan abesten ziren bere abestiak 
eta kontzertu batzuk eman zituen Hego Amerikan. 2016an 100.000.000 
jarraitzaile lortu zituen youtubetik, eta abesti asko asmatu zituen 
adibidez: "No quiere enamorarse", "Si no te quiere", "Dile que tu me 
quieres", "Si no te quiere”, “Se preparó”, “Taki taki”, “Criminal”, “Tu 
foto”, eta ezagunena “Te vas” izan da, 250.000.000 jarraitzaile izan 
dituelarik. 

 

 
 
Egileak:Josu Labayen, Maria Cabrera, Sarah Omozee, 
Aroa Gonzalez eta Joseba Ruiz. 
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 EUSKARAREN EGUNA 
 

Euskararen Nazioarteko Eguna abenduaren 3an izaten da, Frantzisko 
Xabierkoaren egunean. Frantzisko 1552ko abenduaren 3an hil zen, eta, kondairak 
dioenez, hil aurreko azken hitzak bere ama-hizkuntzan izan zirela, euskaraz. 

1945 Eusko Ikaskuntzak ezarri zuen egun hau euskararen nazioarteko egun 
gisara. 1995ean Eusko Jaurlantziaketa euskaldintzak bat eginik, Euskararen 
Nazioarteko Eguna instituzionalizatu zuten. 

Abenduaren 3 an euskararen eguna ospatzen dugu gure ikastolan.Dantzak 
eta bertsoak asmatzen ditugu.Txikiei laguntzen diegu bai dantza,bai abestia 
ikasten.Abenduaren 3an ikastolan jai daukagu . Baina bezperan ospatzen 
dugu,dantzak,jolasak....eginez. 
Lelo lehiaketa egiten dugu.Irabazlearen leloa ikastolako paretetan jartzen da eta  
logo bat ere egiten da, hau da marrazki bat jartzen zaio. 

Denak oso ondo pasatzen dugu. 

Aurten irabazi duen leloa hauxe da: AHO ZEIN BELARRI EUSKARAZ SARRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EGILEAK: Naia, Eneko, Ruben, Naroa A. eta Naroa I. 
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BERTSOLARITZA 
  

Aurten hasi gara bertsolaritzarekin, lehengo egunetan oso urduri geuden, ez genekielako zer egingo 
genuen. Asko gustatu zaigu bertsolarien mundua horregatik pentsatu dugu zenbait bertsolariei buruz 
hitz-egitea.  
Unai Muñoari buruz  eta Txirritari buruz hitz egingo dizuegu. 
 

UNAI MUÑOA 
 

Tolosan jaio eta Berrrobin pasa zituen bizitzako lehen urteak. Lasarten bizi da sei urte zituenetik. 
Oñarrizko ikasketak egin eta oso gazte hasi zen lanean. Besteak beste,sukaldaria, harakin, tabernari 
izan da. Bertsozale elkarteko ikasleak da hezkuntza arautan etxetik datorkio bertsozaletasuna eta 
bertsolari moduan Lasarteko bertso eskolan trebatuta da.Txapelketa eta sariketa ugaritan ibilia da, 
eta hamaika bertute ekimenaren sortzailetakoa da. 
 
Lehen Plaza:Gipuzkoako eskolarteko txapelketa 1999 
Bat bateko sariketak: Erniaraitz saria 2006: finalista 
    Lisardi saria 2005 : 2. 
    Osinalde 2005: finalista 
    Xenpelan saria 2006: finalista 
 
 
 
 
 
 
 

TXIRRITA: 
 

JOSE MANUEL LUJANBIO RETEGI da bere benetazko  izena eta bere goitizenaTtxirrita da. 
Txirrita 1890 abuztuaren 14an jaio zen. 
Txirrita Hernaniko bertsolaria zen. Bertsolaria hau mingain zorrotz eta bizkorreko bertsolaritza 
nabarmendu zen eta haren ateraldi humoretsuak herriaren gogoan gorde ziren. 
 
 
 
 

 
EGILEAK: AITANA, ARIANE, JON ETA LAIA 
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ELKARRIZKETA  Hernaniko udaltzaingoari (Jon)  
  
 
 
 
GALDERAK: 
 

1- Zenbat urterekin hasi zinen udaltzain bezala? 
25 urterekin hasi nintzen. 

2- Istripu asko egoten al dira? 
Istripu asko egoten dira baina geroz eta arinagoak. 

3- Gustatzen al zaizu udaltzaingo lana? 
Gaur egun bai,  baina bide heziketa ematen dudalako bakarrik. 

4- Jendeak arauak errespetatzen ditu? 
Orokorrean bai. 

5- Normalean zer egiten duzu lanean? 
Mugikortasun segurua egiten dut normalean. 

6- Trafiko asko egoten al da Hernanin? 
Bai,trafiko handia egoten da normalean 

7- Lankideekin ondo moldatzen zara? 
Bai, oso ondo eramaten naiz lankideekin. 

8- Normalean zein lekutan egiten duzu lan?  
Hernaniko bide gurutzetan eta ikastetxetan egiten dut lan. 

9- Zerbait bitxia gertatu al da noizbait lanean? 
Orain dela urte asko Izpizua kalean gehienez 2 kotxe pasatzen 
ziren lekutik 3 kotxe pasa ziren eta kotxe majikao deitu genion. 
   10-Zergatik aukeratu zenuen udaltzaingo lana? 
Momentu horretan ez nituelako lan aukera gehiago. 

 
AUPA JON ETA KUADRILA!!! 
 
EGILEAK: ANE ,EGOITZ ,IRUNE ETA ITXASO. 
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ASIER LABAKAREKIN BERRIKETAN 

 

Asier Labaka, gure gelako Aratzen aita da. Bere zaletasunetako bat basurdeak 
ehizatzen ibiltzea da, eta gure gelaren izena “Basapiztiak” izanik, ehizari buruz hitz 
egitera etortzeko gonbitea luzatu genion. 

 

1. Noiz piztu zitzaizun ehizatzeko grina? 
Aita ikusten nuen ehizatzera joaten eta 

txikitatik izan dut gogoa. 
2. Zeinek erakutsi zizun ehizatzen? 

Helduei begira ikasi nuen. 

3. Nola sentitzen zara ehizatzera joan baino 
lehen? Gaztetan urduri sentitzen nintzen 

baina orain lasaiago sentitzen naiz. 
4. Zer sentsazio izan zenuen 1. basurdea bota zenuenean? Poz handia 

sentitu nuen. 
5. Zenbat basurde ehizatzen dituzu denboraldi bakoitzean, gutxi gora 

behera? Urte batean ez nuen bat ere bota, baina orokorrean 5-10 inguru 

botatzen ditut. 
Eta denen artean? Urtetik urtera basurdeak ugaritzen ari dira eta gero eta 

gehiago harrapatzen ditugu,100 inguru botatzen ditugu.  

6. Noiz hasi eta bukatzen da denboraldia? Abuztuaren 15ean hasi eta  

martxoaren bukaeran amaitzen dugu. 
7. Basurdeak bakarrik ehizatzen dituzu?  Ez, orkatzak ere ehizatzen ditut. 

Zergatik ez dituzu beste animaliak 
ehizatzen? Ehiza txikia eta handia egin 

daitezke, baina denetara iristen ez nintzenez, 

ehiza handia egitea erabaki nuen. 
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8. Kalterik egiten al dute basurdeek? Bai, lurra muturkatzen dute, baratzak eta 

belardiak hondatzen dituzte …  
9. Noiz hasi zinen ehizatzen? 14 urterekin  hasi  nintzen ehizatzera  joaten  

baina 18 urterekin hasi nintzen ehizatzen, nire lizentziak atera eta gero. 

    10.Ehizaz gain, beste afiziorik baduzu? 

Bai,  pilota, txirrindularitza … kirolak gustuko ditut. 

11.Zu bakarrik joaten  al zara ehizatzera? Ez, taldean joaten gara.  

Zenbat lagun joaten zarete? Zein? 44 lagunek osatzen dugu taldea baina 25 

inguru joaten gara: Andoni, Mikel, Pello … 

12.Asteko zein egunetan ehizatu daiteke? Osteguna, larunbata, igandea eta 

jaiegunetan ehizatu daiteke. 

13.Astero joaten al zara ehizatzera? Ahal 

dudan guztietan joaten naiz. 

14.Noiz duzu ehiza uzteko asmoa? 
Oraingoz inoiz ez. 

15.Zaila al da basurdea ehizatzea? Gertu 

badago erraza da baina urruti badago 

zailagoa. Orkatza harrapatzea errazagoa da. 

16.Zer ordutatik zer ordutara egiten duzu ehiza? Goizean argitzen duenetik 

eguerdira arte. 

17.Nora joaten zara ehizatzera? Hernani aldean,  Aiako Parke Naturalean eta 

Aranon ibiltzen gara: Hernani, Astigarraga, Orereta eta Aranon. 
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18.Zer da batida? Arrastoak jarraituz basurdeak lokalizatu eta inguratzen ditugu. 

Gero txakurrak askatzen ditugu eta taldeko guztien artean ehizatzen ditugu. 

Aplikazio bidez, Eusko Jaurlaritzari komunikatu behar diogu batida egingo dugun 

lekua eta ordua. 

Bukatzen dugunean komunikatu behar diegu harrapatutako animalia kopurua, 

zer pisu duten eta arrak edo emeak diren. 

19.Zenbat kilokoak izaten dira basurdeak?  

Handi batzuk 89-100 kilokoak dira eta txikiak 30 kilo ingurukoak. 

20.Zenbat kg pisatzen zituen zuk ehizatutako harrapakin handienak?  

84 kilokoa zen pisatu genuen handiena, baina behin handiagoa ehizatu nuen. 

21.Zenbat txakur eramaten dituzu ehizatzera? Taldean 24 txakur eramaten 

ditugu gutxi gora behera, nik 3 eramaten 

ditut. 

22.Nola antolatzen zarete ehizatzeko? 

Lehenengo denok elkartzen gara, eguna 

argitu baino lehen, eta nora joan 

erabakitzen dugu. 

23.Zer neurri daukate basurdeen letaginek? Basurdearen neurriaren arabera 

handiagoak edo txikiagoak izaten dituzte baina letagin handienak arrek dituzte. 

Kanpotik ikusten ditugunen neurria 7 zentimetro ingurukoa izan daiteke baina 

barrutik beste hainbeste edo gehiago izaten dute. Beheko letaginak goikoak 

baino luzeagoak izaten dituzte. 

24.Zer arma erabiltzen duzu ehizatzeko? Riflea erabiltzen dut. 

25.Zenbat bala eramaten dituzu egun bakoitzean? Hamar bat gutxi gora 

behera. 
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Eta zenbat gastatzen dituzu? Batzuetan bi edo …, baina askotan bat ere ez. 

26.Nola dakizue non dauden basurdeak? Oinatzak ikusten ditugu eta lurra 

harrotua egoten da. 

27.Badaukazu zuen ehizatzeko bideoren bat? Bai, badauzkat  bi bideo. 

28.Zer egiten duzue basurdearekin, ehizatu ondoren? Larrua kendu, puskatu 

eta egun horretan ehizatzera joan garenen artean banatzen dugu. 

29.Noizbait ikusi al duzu basurderik ehizatzera joan gabe? Bai, onddo bila 

joan naizenean ikusi izan dut. 

30.Gustatzen al zaizu basurdea jatea? Bai, 3 modutara jaten dut: gisatua, 

labean erreta edo xerratuta plantxan. 

 

Eskerrik asko Asier, zure bizipenak gurekin konpartitzeagatik. 

 

Basapiztien gela 
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ESKOLAKO  MATERIALA 
 

 
 
 
           HITZAK: 
 agenda,                                 

arkatza,                                   
goma,                                  
karpeta,                            
estutxea,                                      
koadernoa,                        
papera,                                 
kola,                                     
usb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

  EUSKAL HERRIKO ANIMALIAK 
 

HITZAK: 

Belea 
Katua 
Astoa 
Katagorria 
Ardia 
Azeria 
Txakurra 
Zapelatza 
 

 
 
 
 

 

EGILEAK : 
EKHI, IRATI, LANDER ETA AMAIA. 

 
 

X R H A G E N D A G B F 

T W N R F I H L Z Ñ V E 

L O L K U E S T U Y C S 

D N U A A Q L E I Z U T 

U A D T X R Y A U W H U 

Y M W Z O H P W O U A T 

L O U A S X O E A O H X 

I G E T A P E O T H O E 

Z C D I K O N B B A T A 

Q X U W V R T C G G L M 

U P A P E R A A T O P S 

E S C D J I S H K G J J 

Y F A Z G W W E S Z X H 

O O A Q S Z C Y U F S Z 

K S C F Q Y U A R U S B 

H J C R T U A P W S H K I L 

Ñ F A E L E B X Z K G J U I 

D L K R H Y P Ñ B A W O A T 

S A K Q W Z Y T G T I K S J 

A J B A A W R E Y A U O T P 

K R M E T Z U R Q G O P O J 

A H D D F U E R R O Y U A O 

P Z K I T X A K U R R A O I 

S L E B A 0 P D W R G T U Y 

Z D U R R Y Y E W I Q B L P 

B M D T I Y U I Ñ A R N D P 

Z A P E L A T Z A U I E Q A 

V C Q I P Z A H N O Z C S F 

EGILEAK : 
EKHI, IRATI, LANDER ETA AMAIA.  
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11/03/2018 

 

          

             ASMAKIZUNAK 

TOKI BAT DA. BERTAN NATURA ASKO DAGO, KIROLA EGITEKO 

BALIO DU, ANIMALI ASKO DAUDE ETA BISTA POLITAK DAUDE.                                        

ZER DA?? 

 

 

TXIKIA DA, BELARRI LUZEAK DITU, BASERRI ETA 

ZELAIETAN IBILTZEN DA ETA BELARJALEA DA.                                                                                                              

ZER DA?? 

 

ZERUAN ETA LURREAN DABIL, ITSASOA  GUSTATZEN ZAIO ETA  HARRIETAN  

KOBAZULOAK  EGITEN DITU       

ZER DA ??  

                                                                                                                                                                                                                   

MUSIKA ENTZUTEKO BALIO DU, BAITA GURE 

AHOTSAK ERE,  TELEBISTAN BOTATZEN DUTE ETA 

EGURALDIA BOTATZEN DUTE. 

                              ZER DA?? 

NON ZAUDEN JAKITEKO ERABILTZEN DA, LEKUETARA JOATEKO BALIO DU 

ETA AUTOAK ETA MUGIKOR GUZTIEK DAUKATE. 

                          ZER 

EGILEAK: Jone,Irati,Iare,Aner M. eta Alex 
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BOKALEKIN JOLASTEN 
 

Asmakizun, txiste eta testu hauetan bokal egokiak idazten 
badituzu, oso parregarriak irudituko zaizkizu. 

  

 

TXASTAA 

 

Zar asatan daa samafara batak bastaara? Az bagarata garraa 
jartzan naazala! 

Aratz, Aaart, Atxahan 

 

 

ESMEKEZENE  

 

Mendeke besepezte trebee, kebezeleeten beze de, 
eeleek jeten dete ete kelere lerenje ete txereek  dete. 
ZER DE? 

TXESTEE  

Zer eseten dee beregeele betek beste bete? Geezen espetelere 
sekerre deeket ete. 

Egeleek: Ener, Enge ete Nestee. 
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TXIST II 
JIITIN DIRI TINTI BIT ITI LISTI 
BIT BISIMIRTIRI ITI ISITIN DII 
TINTIIK LISTIIRI: 

- ZIR IKIRRI DIZI BIZIRIITIKI? 
- BI LITRI IR, ITI ZIK? 
- KITXI BITIN ITII, HIRRILI 

BIRII IGITIN DIINIIN LIHIITILI 
IRIKITZIKI.  

 

 
 

 

PRI 

 

IGILIIK: Ikhi, Middi iti Igiitz 
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OROÑOTZO   
 

Oz lorroto! 

Oso  jotorrok doro. Nok  oorkoztoko  dozkozoot  
Oroñotzoko  Txorroto oskoloko  logonok!  Odorko 
poso  oto  osko  okosoko  dogo! 

 

Ogolook: OXORO, OOHON oto JONO   

 

 

KUTUMUTZU 

Upur-kutumutzu Uurupu utu Suburuuku tumuunu urtuunuku 
busu kutu busutuu du.Uurupuku  fuluduruk hunduunu du utu 
hurrupuruutuku hurugurrun hunduunu  hurtzu utu utsuurun 
undurun. 

XIX.(humurutzu)munduurun urduulduru usu zubuldutu zuguun 
uspuzuu huu Uurupu usuun buinu guzukuun urugunuz usku 
murruztu du buruuun buztunluruu. Uuskul Hurruun uzkunukuu 
uspulduun uhuzutu zun utu guur ugunuun Purunuuutun bukurruk  
uurku duzukugu.      

 

Uguluuk: Urunu, Urkuu utu Uumur 
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TXOKOLATEZKO COULANT 

EGILEAK:   AIANE, IRAIA, GARAZI ETA SARAI 
 

 
 OSAGAIAK: 
 

 150gr txokolate beltza 
 50gr gurina 
 3 arrautza 
 kutxarila bat irin 
 80gr azukre 
 irina eta gurina moldeetarako 

Apaintzeko: marrubizko mermelada eta glas azukrea 
 
EGITEKO ERA: 

1. Labea berotu. 
2. Txokolatea eta gurina berotu urtu arte eta erre gabe. 
3. Arrautzak, irina eta azukrea nahastu lapiko batean. 
4. Lehenengo nahasketa bigarren nahasketarekin nahasi. 
5. Nahasketa labean sartu 10-12 minutuz goiko zatia gogortu arte.  
6. Labetik atera eta glas azukrearekin apaindu.  

ON EGIN!!  
 

SAGAR TARTA 
OSAGAIAK: 
                                                                
Masa egiteko 
- Irina 200gr 
- Gurina 100gr 
- Azukrea 175gr 
- Arrautza 1 
- Gatz pixka bat 
- Legamia sobre erdia 
                             

Krema egiteko 
- Potax sobre 1 
- Litro erdi bat esne 
- 2 goilarakada azukre 
- Sagar bat 
- Marmelada 
 
                   

EGITEKO ERA: 
Lehenbizi, gurina urtu behar da eta epela dagoenean azukrearekin nahastuko dugu. 
Gero, irina, arrautza, legamia eta gatza nahastuko dugu azukrea eta gurinarekin. 
Masa hau sagar tartaren ontzian jarriko dugu ondo luzatuta. 
Barruko krema egiteko, esnea berotzen jarriko dugu kanelarekin eta azukrearekin 
eta irakiten hasten denean, potaxa gehituko  dugu. Krema egiten denean, lehen egin 
dugun masaren gainean zabalduko dugu. 
Ondoren, sagarra fin-fina moztuta kremaren gainean jarriko dugu eta labean 
sartuko  dugu 20-25 minutu 200 gradutan. 
Bukatzeko, labetik atera eta marmeladaz igurtziko dugu.          ON EGIN!!! 
 
Egileak: Enara, Arane, Zineb, Manex A
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                                           HIRU TXOKOLATE TARTA 

OSAGAIAK: 

150gr txokolate beltza 
150gr txokolate marroia 
150gr txokolate zuria 
750ml esnegain likidoa 
750ml esnea 
3 poltsatxo mamia 
75gr azukrea (nahi duzuna) 

 
GAILETAREN OINARRIA: 
Gaileta pakete bat 
60gr gurina 
Esne zorrotada bat 
DEKORAZIOA: 
Sirope eta txokolatezko figurak … 

 

HIRU TXOKOLATEZKO TARTAREN PRESTAKETA: 

Oinarria egiteko, gailetak txikitu, bol batean bota eta esne txorrotada bat gehitzen zaio gurin 
urtuarekin batera. Ondo nahastu masa  homogeneoa gelditu arte. Ondoren, masa molde 
desmontablearen azpiko aldean jarri eta koilare batekin zapaldu berdinduta gelditu arte. Gero, 
oinarria gorde daiteke. 

Txokolate beltzaren krema 250ml esne eta 250ml esnegaina nahastuz egiten da. Nahasketa 
honetatik 100ml baztertuko da eta mami poltsatxo bat gehitu.  

Esnegaina eta esnearekin egindako nahasketa su baxuan jarri berotzen eta txokolate beltza eta 
50gr azukre gehitzen zaizkio. Irakitan hasten denean, nahastu egin behar da.  

Nahasketaren bereizi dugun beste erdia, mami poltsa urtuarekin nahastu duguna, suan 
dagoenarekin nahastuko da.   Irakiten hasten denean sutatik atera eta  poliki moldera gehitu, 
gaileten oinarriaren gainera bota. 

Txokolate marroiaren basea egiteko, errepikatu prozesua baina  50 gr azukre gehitu beharrean 
25 gr gehitu eta txokolate beltza beharrean, txokolate esneduna. Nahastu homogeneoa izan  
arte eta sutik kendu. Moldera gehitu eta ongi gogortzen utzi beste geruzekin ez nahasteko. 

Txokolate zuriaren prozesua berdin egiten da baina azukrerik gabe eta txokolate zuriarekin. 
Moldera bota nahasketa eta utzi hozten ongi gogortu arte geruzak ez nahasteko. 

Hoztu denean, frigorifikoan gorde 3-4 ordu(gauean gordetzen bada hobeto). Moldetik atera 
eta hiru txokolatezko tarta. Irrikaz bazaude, siropearekin apaindu daiteke, txokolatezko 
fideoarekin, txokolatezko irudiekin … 

 

Ekhi Garmendia, Asier Iturralde 
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