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AURKIBIDEA
IPUIN MOTZAK
ALBISTE BITXIAK—
DESKRIBAPENAK
ALBISTE ONAK—
AMETSAK
ESAERA
ZAHARRAK—
ERREZETAK

IBON MARTINEN LIBURUAK
Ibonek, hasieran, helduentzat besterik ez zituen egiten liburuak, baina
alaba eduki zuenean umeentzat liburuak egitea bururatu zitzaion:
Onin-en abenturak.
Oraingoz, 3 liburu besterik ez ditu atera:
- Onin eta altxorraren uhartea
- Onin eta basoko misterioa
- Onin eta baleen festa.
Ibonek oso liburu polit eta interesgarriak egiten ditu. Ibon martinen
liburuak aholkatzen dizkizuet.

Egilea : ANE BARRIO
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ZAMALTZAIN
Zuberoko inauteritako pertsonaiarik garrantzitsuena da.
Lepo+k zintzilikatuta zaldi burua du, jaka gorria eramaten du
bularralde zuria urrezko apaingarriekin, galtza beltzak
belaunetaraino eta zapa+la zuriak eramaten ditu, haien gainean
zongorro beltzak. Buruan buruko gorria darama kolore
desberdinetako lumekin apainduta.Gerrian zaldi gonadun baten
itxura eramaten du.
Dantzari trebeena izaten da.

Egilea: Juan Berrios
L.I.A.
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AMETSA
1999an, Urtezahar egunean, nire etxean nengoen familiarekin
afaltzen.
Hamabiak iritsi zirenean, mahatsak jaten ari ginela, nire familia
aterantz korrika hasi zen eta ni beraiekin batera atera nintzen.
Zer gertatzen zen galdetu nuen eta zonbi bat zegoela kontatu
zidaten. Eta urtea idazten zenuenean, hiru zero bakarrik agertzen
zirenean etortzen zela ere, kontatu zidaten.
Orduan, zonbia nire familia jaten ari zela konturatu nintzenean,
bere aurka borrokan hasi nintzen eta, galtzera nindoanean esnatu
egin nintzen. Eta dena amets bat besterik ez zela konturatu nintzen.

Egilea:Sarai Royo.
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BIOGRAFIA:
IÑAKI ESNAL AIZPURUA
Iñaki Esnal Aizpurua 1974ko
martxoaren 15ean jaio zen Hernanin,
45 urte ditu orain.
Hernaniko pilotari bat da. Hernanin
bizi izan da txikita+k, eta duela 12 urte
Larraulen bizi da. Bi ume ditu,
Maialen eta Eneko.
Pilotan 7 urteekin hasi zen par+dotan
jolasten.
1998-2006 urtera Besagain enpresan
2 garren mailan jokatu zuen. 2000
urtean bigarren mailako profesionalen
txapelduna izan zen. 2008 urtean Hernaniko klubean aﬁzionatu
bezala hasi zen 2014 urtera arte.
Gaur egun, umeen entrenatzailea da. Astean hiru egunetan
entrenatzen du. 7,8 urte+k 18 urtetarako ume eta gazteak
entrenatzen ditu.
Gaur egun bote luze eta pasakan jokatzen du Oiartzunen. Oso
gustura gainera. 70 txapel lortu ditu hasi zene+k txapelketetan.
Egilea: Nahia Rodriguez Cabañas
L.I.A.
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ALBISTE ONAK
♦

Euria egin duenez, Australiako suteen %80 itzali da. 140 sute
oraindik ez dira itzali. Suteak gertatu diren inguruetan
pertsonak daude eta anbulantzia batekin salbatuko dituzte.

♦

Berri onak hegazkinetan asko ibiltzen direnentzat: Hondarribiko
aireportuak Londreserako bidaia egingo du uztailaren 10e+k
aurrerako egunetan.

♦

Afrikako nazioetako emakumeei buruzko hainbat azterketa
labur egin dira. Saharaz hegoaldeko Afrikako emakumeen
historiaz ariko dira.

♦

Hitz egiteko gaitasunik ez dutenentzako aplikazio bat sortzen ari
dira beraiek idazten duten testua ahots pertsonalizatuarekin
erreproduzitzeko. Hau abantaila handia izango da pertsona
hauentzat.

Egilea: Nahia Aldasoro

ESAERA ZAHARRAK
Urru ko intxaurrak hamalau gerturatu eta lau
Ez daukaguna be hobeagoa ematen du eta lortzen dugunean ez da horrenbeste

Elur urte ogi urte
Urte lanetan elurra egiten badu, nekazaritzarako urte ona izango dela

Ezezagunik ez har lagunik
Ez zarela ﬁdatu behar ezezagunez hasiera batean

Adiskide honekin orduak labur
Lagunekin oso ondo pasatzen duzula eta denbora azkar pasatzen dela

Ez da ogi neke gabe
Gauza bat lortzeko esfortzua egin behar duzula

Eroriz eroriz oinez ikasten da
Lehenengo saiakeran gaizki egingo duzula baina askotan eginez lortu egingo duzula

L.I.A.
Egilea: Hodei Cobo

NOBITA
Nobita, marrazki bizi dunetako pertsonai bat da Doraemon izeneko telesail
batean agertzen dena. Nobita, Japonian bizi da Tokion hango hiriburuan bere
familiarekin: Aita, ama eta Doraemon bere lagun mina.
Izaeraz, oso jatorra da, eskuzabala eta lagun ona lagun asko ditu: Shizuka,
Erraldoi, Dekisugi, Doraemon, Suneo etab.
Erraldoi eta Suneok, Nobitaz barre egiten dute, asko zirikatzen dute eta
gainera Erraldoik bere gauzak kendu eta nahi duenean jo egiten du.
Nobita oso baldarra eta alferra da, be+ siesta egiten dago, kirol guz+etan oso
txarra da eta eskolan oso nota txarrak ateratzen ditu. Beldur+a ere bada oso,
iluntasunak, mamuak, gizotsoak, txakurrak zaunka ari zaizkionean eta batez
ere beldurrezko istorioak beldur ematen diote.
Bere janzteko modua hauxe da: Kamiseta bat gehienetan horia janzten du,
galtza urdin batzuk, galtzerdi zuriak eta oinetako urdin batzuk.
Itxuraz, ez da oso altua, bi begi beltz eta handi, bi belarri txiki eta lepoa ez
luzea eta ez da motxa.

Egilea: Amaiur Urabaien
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AMETSA
Goiz batean, ohean negoenean untxi bat aurkitu nuen nire hanken artean.
Untxia berarekin joateko esaten zidan eta azkenean, berarekin joan nintzen.
Etxeko atea irekitzeko eskatu zidan eta ireki egin nuenean … lainoen gainean
zegoen fantasiazko herrixka bat aurkitu nuen. Dena desberdina zen, baina, nire
bi txakurrak aurkitu nituen, handik normalenak ziren. Bapatean, dena
desagertu zen untxia izan ezik eta esan nion:
-Zer gertatzen da Otxito.
Otxitok horrela erantzun zidan:
-Dena desagertzen denean Jauregi datorrela esan nahi du.
Nik zerbait esan baino lehenago, Jauregi agertu zen. Dragoi erraldoi bat zen,
pipa bat zeraman ahoan eta harrapatu egin ninduenean, lainoeta+k behera
bota nindun, dena ilun iluna bihurtu zen, eta,lurre+k bi zen+metrotara
negoenean, ohean negoela ikusi nuen . Dena amets bat zela jabetu nintzen.

EGILEA: Ira+ Berlanas Camarero-Nuñez.

HARRI
POTTER
Daniel Jacob Radcliﬀe, Harry James PoCer pelikulako
pertsonaia egiten duen aktorea da.
Ingalaterran jaioa da eta gaur egun 29 urte ditu.
Harry PoCerrek 1,65m neurtzen ditu. Bere ilea beltza
da. Kopetan tximista itxurako orbaina (marka) bat du.
Begietako kolorea esmeralda berdea da. Oso
adierazgarriak dira eramaten dituen betaurreko
borobilak, berau iden+ﬁkatzen dute eta. Oso
esanguratsuak dira ere bere gorbata eta bufanda
kolore gorri eta hori dunak. Eskolako kapa beltza ere
askotan eramaten du
soinean.
Galtza
beltzak
ditu.

AMETSA
Behin oso amets arraro bat izan nuen, baserri batean nengoen
bazkari batean, eta dakizuen bezala baserri ia guztietan dago
ganbara bat. Ganbaratik hots arraroak entzun nituen eta bertara
igo nintzen. Ganbarak oso leku misteriotsuak dira gauza zaharrez
beteta egoten dira eta armiarma sareak eta saguzarrak ere
badira. Ganbaratik nenbilela katu beltz bat ikusi nuen, katua niri
begira geratu zen begirada zorrotz eta ilun batekin, ni beldurtuta
berari begira. Bat-batean pelikuletako magoak bezala katua
saguzar bihurtu zen baina katu buruarekin segitzen zuen!!! Ni
beldurtuta korrika atera nintzen eta saguzar-katu edo dena delako
munstro arraro hori nire atzetik!!! Behera jaitsi eta nire familiako
bati galdetu nion hori posible ote zen ala nire amets bat zen …
“Oraintxe egiaztatuko dugu “ esan zidan eta ganbarako atea
irekitzera zihoala bat-batean esnatu nintzen eta dena amets bat
zela konturatu nintzen.

Egilea: Saioa Apaolaza Gorostizu
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IPUIN MOTZA
Bazen behin Ander izeneko mu+la, Anderreri asko gustatzen zitzaizkion
mounstroak, eta, Anderrek be+ izarrei eskatzen zien mounstruoak
egitazkoak izatea. Gau batean mounstro itsusi bat ikusi zuen bere logelan,
Ander beldurrik gabe lehio+kan ikusi eta herri osoa monstruoz betea
zegoen, Ander pozik zegoen bere desioa egia egin zen. Bapatean
mounstro baten oihua entzun zuen lehio+k, berriro begiratu eta Ander
monstruo erraldoi eta beldurgarri bat ikusi zuen bere etxerantz joaten.
Mounstro horrek Bulgarat izena zuen eta mounstro txarrenetako bat zen,
Anderrek, beldurra sen+tu zuen, bere familiari deitu eta beldurtuta
zeuden Bulgaraten ga+k. Ander pentsatu eta pentsatu baino ez zitzaion
ezer burura etorri orduan, izarrei desioak eskatzen hasi zen, eta desio hori
mounstroak ez exis+tzea zen jakina. Bapatean Bulgaratek teilatua kendu
zuen, momentu horretan bai pasa zutela beldur asko, baino bapatean
mounstroak desagertu eta teilatua konpondu egin zen, Anderrek lekzio
bat ikasi zuen, kontuz zer desiatzen duzun da lekzioa.

Egilea: Zuhatz Tapia Perez

IRAGARKIAK
Bada kirol bat, oso osasuntsua dena, guz+ak bezala baina arrauna natura
artean egiten denez, ba pixka bat gehiago. Arraunak, oso osasuntsua
izateaz gain, beste mila abantaila ere baditu.
Zure buruarekin gusturago sen+tu nahi?
Lagun berriak ezagutu nahi?
Euskal kirol bat ezagutu nahi?
Ba neskak adi!!!
Seigarren mailan taldea osatzea lortuko bagenu, ARRAUNAZ gozatzeko
aukera izango genuke.
EZ GALDU AUKERA!!!!!
Datorren urtean izena eman Hernaniko arraun elkartean , eta ikaragarri
ondo pasatuko dugu!
GORA ARRAUNA!!!

Egilea: Araitz Errazkin
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Langile ikastolaren 50. urteurrena
IRRATSAIOETAKO ELKARRIZKETAK
Urteurrena ospatzen ari garela, gogora ekarri ditugu 50 urteetan zehar gure ikastola+k
pasatako ikasle pila. Urte asko pasa direnez eskola aldatzen joango zela uste dugu.
Horrega+k, eta jakin nahi dugulako zertan duten antza eta zertan diren ezberdinak guk
ezagutzen dugun oraingo Langile eta lehengoa, belaunaldi ezberdinetako ikasle ohiak
gonbidatuko ditugu gurekin solasalditxo bat egitera.
Lehen elkarrizketa saioa, urtarrilaren 31ean egin genuen, elkarrizketatuak izan ziren
Lander eta Ane Ibarburu Lizeaga anai arrebak.
Oso solasaldi atsegina izan zen. Elkarrizketan zehar sumatu genuen urteetan zehar
aldaketak izan badira ere, hauek oso gogoan dutela ikastolan pasatako une goxo eta
diber+garriak. Esan ziguten modura, txikitan Langile ikastola herriko aukerarik onena
iruditzen zitzaien ingurune aparta zuelako eta aukera anitzak eskaintzen zituelako lagun
artean ongi pasatzeko. Euren hitzetan: “Gure ustetan, ginen ikastola borobil eta on
batean, munduan egon zitekeen hoberenean” .
Egun ere oso gogokoa dute gure ikastola, eta saiatzen dira aukera duten guz+etan
gurera etortzen.

Eskerrik asko Ane eta Lander!
AZKEN BERRIAK:
Aurreko astean banatu ziguten ,Langile ikastolako 50.urteurreneko egitarauaren trip+koa.
Asko dira egin ditugun ekitaldiak , baina asko falta dira. Hasi genuen urteurren ospakizuna azaroaren
15ean txupinazoarekin. eta bukaera ekainaren 12an emango diogu.
Ekaina iritsi bitartean badugu zertan parte hartu.

Animo eta ondo pasa!
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