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Langile Ikastolako Aldizkaria

AURKIBIDEA

IPUIN MOTZAK—ERREPORTAIAK

ALBISTE BITXIAK—DESKRIBAPENAK

OLERKIAK — BERTSOAK

ALBISTE ONAK—AMETSAK

ESAERA ZAHARRAK—ERREZETAK

ESKOLAKO ALBISTEAK—IRAGARKIAK

BIOGRAFIA

AHOLKUAK

ELKARRIZKETAK

L. I.A. hitza aurkitu al-
dizkari barruan. Portada-
koak ez du balio.
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GOSALTZEKO TORTITA AMERIKARREN ERREZETA
Osagaiak:

 200g. irin

 3 koilarakada azukre

 4 arrautza

 250ml. esne

 30g. gurin edo margarina

 10g.  gatza

Egiteko era:

Lehenengo, arrautzen zuringoa eta gorringoa banatu. Gero, bol batean eta or-
dena jarraituz osagaiak bota: irina, gatza eta azukrea.

Erdian zulo bat egiten da eta  bertan gorringoa eta gurina edo margarina esnea-
rekin botatzen da.

Ondoren, osagai guz ak nahastu eta zartagina sutan jartzen da.

Zartagina beroa dagoenean, koilara batekin botatzen da masa.

Azkenik, gaine k erantsi diezaiokegu: txokolatea, marrubiak…

ON  EGIN !!!!!

Egilea: Lander  Ibarrola

L. I.A.



Langileren 50. urteurrena
ADI, entzule!

Aurtengoa, urte berezia izango da Langile Ikastolako partaide garen guztiontzat.

Orain dela 50 urte, 1969an, guraso eta irakasle talde bat elkarlanean gogor aritu ostean, Hernanin sortu
zuten Langile deitu zuten ikastola. Lan handia egin behar izan zuten garai hartako ikastetxeetatik alden-
du eta proiektu berri bat sortzeko.

Haien guztien lanari esker, Langile ikastolaren 50. urteurrena ospatzen ari gara.

ZORIONAK LANGILE 50. urteurrenean !

50 urte betetzea oso garrantzitsua denez, ospakizuna ere parekoa izan nahi du.

Festa giroa eskolan eta herrian zehar zabalduko da ikasturte osoan zehar.

Beraz, ospakizun luze eta ekintzez betea espero da.

Hau guztia antolatzeko, bolondres ugari batu zaizkigu lanera: lehengo eta oraingo gurasoak, langileak,
irakasleak eta ikasleak…. Mila esker denei !

50.urteurrenerako LOGOa ikasle ohi den Igor Baionak egina da.

Logo honekin salmentarako hainbat produktu sortu dira:

Helduen kamisetak (hori, urdin, zuri, beltz edo arrosa kolorekoa) 10€tan.

Motxilak 10€tan.

Umeen kamisetak (hori, urdin, zuri, beltz edo arrosa kolorekoa) 8€tan.

Txapak euro batean.

Orain arte materiala erosi ahal izan dugu iazko Ikastola Egunean, Sanjuanetan eta Zelabideko jaietan.

Gaur arte saldutakoa 1121 kamiseta, 97 motxila eta  10  txapa dira.

Hurrengo salmenta postua urriaren 18an, arratsaldeko  16:30etatik 18:30etara jarriko da Laubidietako
jangela parean.

Badugu zer erosia eta merke gainera. ANIMO!

Irratsaio guztietan urteurrenari tarte berezi bat eskainiko diogu eta bertan jakin beharreko dena emango
dizuegu.

Adi egon eta, etxean eta kalean honen berri eman!

Egilea: Intza Goñi

L. I.A.



ERREZETA: OGIA
Hauek dira eskura behar dituzuen osagaiak:
- Kg.1 iri.
- 600ml. ur
- 20g. legamia
- Gatza pixka bat

Hauxe da egiteko era:
Egiten hasterakoan hauek dira eman beharreko urratsak: le-

henik eta behin, osagai guztiak nahasi, legamia izan ezik. Irina-
rekin menditxo bat bezala jarri eta legamia erdian bota, ura
mantso-mantso gehituz, dena masa bat bihurtu arte.

12 orduz utzi behar da legamiatzen edo harrotzen labean sar-
tu aurretik.

Labea 200 gradutan jarri ogia sartu aurretik, sartu eta bertan
eduki ogia egin arte.

Labean edukitzeko denbora ogiaren tamainaren araberakoa
da, altxa dela ikusitakoan atera.

On egin!!!!!

Egilea:
Aratz Gereño Oyarzabal



Urriak 5ean, larunbatean, hip hop eguna ospatu zen Tilosetan, Molotoff irra ak
antolatua. Grafi -lientzoak ere egin zituzten. Plas koak erabiliz inprobisatu zituz-
ten pareta eta pistak beraien abileziak erakusteko. Jende asko gerturatu zen eta
gustura ibiliz adin desberdineko jendea elkartu zen. Hurrengo urtean berriz anto-
latuko dute.

ALBISTEA

EGILEA: NAROA MORATO



Bazen behin Vallejimeno izena zuen herri txiki bat, 11 biztanle zituen eta
horietakoak ziren 2 txino, 3 euskaldun, 4 espainol eta 2 frantses.

Egun batean denbora aldaketa bat eman zen eta pertsona denak erabat
aldatu ziren, 2 txinoek euskaraz hitz egiten zuten, 3 euskaldunek gazteleraz, 4
espainolek frantsesez eta frantsesek txineraz. Harrituak gelditu ziren.

Aurreko egun batean, bazkari bat izan zutela eta uste zuten horrega k zela
baina, esan zuen frantsesak:

- Bu, bu - ezetz txineraz.

- No, no - euskaldunak.

- Ez, ez- txinoak.

- Non, non- espainolak.

Eta ordu k aurrera hasi ziren besteen hizkuntzak ikasten.

Urte batzuk beranduago, berriro denbora aldaketa eman  zen eta denak pozik
gelditu ziren bakoitza bere hizkuntzan hitz egitera bueltatu zirelako.

Egilea:Nahia Mitxelena

IPUINA



URDABURURA EGUN PASA

Lehengo ostiralean, urriak  18.  5. mailakoak Urdaburura joan gi-
nen.
Han, 2 taldetan banatu ginen, 10 minutuko tartea utziz abiatzerako-
an. Igo ginenean, behe-laino handia zegoen,  lurra beroa zegoelako
eta euria egin zuenez eroritako ura lurrundu egin zen.
6 orduko ibilaldia egin genuen, 9km denera. Ibilaldi honetan  mendi-
ko ekosistema ikasi genuen: zuhaitzak erortzen direnean ez direla
jaso behar animaliak etxeak egiten dituztelako bertan, landaretzaz
ikasi genuen zuhaitz batzuk per-
tsonak  landatuak direla eta beste
batzuk mendian sortutakoak. Ikasi
genuen ere Añarbeko hariztia Gi-
puzkoako hariztitik handiena dela.
Bazkal ostean, 15:45ean autobusa
hartu eta bueltatu ginen.

50. URTEURRENA
Txupinazoaren eguna gerturatzen ari zaigu. Eskolako eraikinetan
urteurrena aipatuz horma-irudiak jartzen ari dira. ADI EGON!
Txupinazoa ekitaldi garrantzitsua dugu.  Hau azaroak 15erako pres-
tatzen ari gara. Tartean jarduera batzuk antolatu dira: logo berria
koloreztatzea, ikastolari lotutako leloak sortzea, jolasak egitea eta
zehazteko dauden  hainbat ekintza ere. Laubidietan arratsaldez el-
kartuko gara gure festari hasiera berezi bat emateko. Egun horretan
50. Urteurreneko kamiseta dugunok jantzita ekarri behar-
ko dugu. Sorpresa bat bestearen atzetik izango dugula jaki-
narazi digute. Ea ba, adi eta gozatu 50. urteurrenaz.

Egilea: Ira  Ibeas Morrás


