
  

2014ko urtarrilaren 27a 

Langile Ikastolako Aldizkaria 
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Aurkibidea: 

- Txisteak (2orria.) 

- KLangile ikastola (3. 

orria) 

 - Gose jokoen lehen zatia

(4.orria) 

- Makila miragarria 

(5.orria) 

- Asmakizunak (6.orria) 

- Bertsoak (7. orria) 

- Kantatxoa (9. orria) 

- Jakin nahi al duzue? (10. 

orria) 

- Hizki zopa (13.orria) 

-Denbora-pasak (14.0rria) 

- Asmakizunak (15.orria) 

- Iragarkiak (16.orria) 

- Gomendiaok (17.orria) 

EGURALDI GAIZTORAKO ANIMOA 

URTARRILLAK 29 

Eskerrak galderak eta gure hitzak airean marraztuta, irudikatuta edo gorpuztuta ez 

diren geldituko! Bestela  ez genuke eguzkirik  hamabi hilabetetan ikusiko! Eta gu-

txiago ilargia!!! 

Batzuek afizio batzuetatik ofizio  batzuetara bidean dirudite gainera: 

Guk hementxe hainbeste euri, eta han beheran ur-faltan daudela, hori nola liteke? 

Eta bat-batean hego haizearen kolpetxo suabea hor gerturatuko da, bere maitea es-

kaintzera. 

Honelako kontsolamenduak adierazten zenbat aldiz jardun behar izan ditudan...! 

Begiratu gure aitona amonen eskarmentuari. Beraiek bazekiten elkar nola kontsolatu. 

Xarabea apalean bezala jasotzeko, ematen dizkizut  esaera zaharra konformidadez 

eta ironiaz ondutako hauek: 

-Onak dira, ezkondutako urtea eta txerria hiltzeko astea. 

-Gizonak ongi bizitzeko ez du askorik behar, gaizki bizitzeko, berriz, asko ere ez du 

nahikoa. 

-Maitasun txinpartak handiagoa ekaitz gogorrean, giro onean baino. 

-Itsasoa eta maitasuna, antzekoa; itsasoak bazterrak dituela, maitasunak ez. 

 Ikastolako Albistea                 

2014 ko urtarrilaren  22an,kiroldegira joan ginen 6.maila 

guztia antzerki baten tailerra lantzera arratsaldeko 15:00 tik 

arratsaldeko 17:00 tara.Oso ondo pasa genuen 
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TXISTEAK 
1-Zoora irteera: 

-Jaimito ez gerturatu lehoiren gana!!!! 

-Lasai irakasle, ez diot ezer egingo!! 

2-Ehiztari bat jatetxe batean dago afaltzen eta kami-

onero  batekin elkartzen da babarrunak jaten ari ziren 

bitartean, eta hau esaten dio ehiztariak: 

Bihar hango mendira eramango zenidake ? - esan zion.  

Ongi,  gainera hango menditik pasa behar naiz.-esan 

zion babarrun platerka da bat jaten ari zen bitartean. 

Goizean abiatu ziren mendirantz eta kamioneroa puz-

karka eta puzkarka  hari zen.Ehiztariak hau galdetu 

zion:-Zen bat zaldi ditu kamioi honek? 

900 zaldi ditu, zer gaitik? 

Ba 600 zaldi usaiaren gaitik hilda egongo dira. 

3-Amona bat kalean goiz dijoa eta mozkor batekin topo 

egiten du eta hau esaten dio: 

Mozkor galanta gau guztia edan eta edan ibiltzea ere.-

esaten dio haserre. 

-Niri behintzat biharko pasako zait buruko mina baina 

zuri ez zaizu aurpegi itsusi hori kenduko. 

4-Zeinda da animaliarik zaharrena???? 

-Zebra!!! Zergatik txuri-beltzean dago. 
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Ni bi urtetatik langile ikastolan egon naiz.Meaben hasi 

nintzen bi urterekin eta oso oroitzapen onak ditut Meabekoak: Gu-

re tutorea Ane Azurmendi zen eta bere alaitasunarengatik eta guri emandako mai-

tasun guztiagatik gure konfiantza lortu zuen eta hori ez zen erraza txikiak ginelako. 

Anerekin aretora joaten ginen eta aretoan asko gozatzen genuen, musikan Josune 

etortzen zitzaigun bere gitarrarekin eta denak poz pozik egoten ginen Josunerekin 

dantzan eta kantuan. 

Parkean, oso gustura egoten nintzen txirristetan botatzen, hondarrezko zulotxoan 

ibiltzen, anila txikietan jolasten...,baita ere oso ondo pasatzen genuen festetan: kal-

dererotan zartaginari joka eta joka ibiltzen ginen eta bukatzean txokolatea ematen 

ziguten, baina txikiak ginenez gehienak gainera botatzen genuen baso erdia baino 

gehiago.Udazkeneko egun bat ere bagenuen hostoen zuhaitz bat egiteko eta gero 

hostoen kanta batzuk kantatzen genituen eta gero hostoen gainera botatzen ginen. 

Meabetik Bidebietara pasatu ginen eta Bidebietan oso urte polita pasa genuen par-

ke handi bat genuelako, gainera guretzat bakarrik, eta lurrean tizarekin marrazten 

genuen eta frontoian erraketekin jolasten ginen eta batzuetan ere futbolean futbol 

kantxan. Bukatzeko, Laubidietara pasatu ginen eta iritsi nintzanean oso polita iru-

ditu zitzaidan: ahateak zituen,dortoka bat, arrain asko, bi txirrista handi. Lehenengo 

eta bigarren mailak Mila Apezetxearekin egon ginen eta Mila asko maite nuen eta 

gauza asko ikasi nituen berarekin: irakurtzen, idazten eta abar ikasi ge-

nuen.Hirugarren mailan gelak nahastu zizkiguten eta lehenbizi beldur handia pasa 

genuen baina gero bata bestearekin ezagutzen joan ginen eta lagun berriak egin 

genituen.Hirugarren mailan berriz Marijo Ezeizarekin egon ginen eta oso irakasle 

ona izan zen Marijo ere, eta urtean zehar oso ondo pasa genuen eta hainbat ekin-

tza ere egin genituen: Marijoren etxera joan ginen bazkaltzera,beste egun batean 

gelan bazkaldu genuen... 

Laugarren ta bosgarren mailan Dani Usandizagarekin egon nintzen eta laugarren 

mailan ingelesa ematen hasi ginen.Bosgarren mailan estutxea, kuadernoak eta 

agendarekin hasi ginen.Orain seigarren mailan nago eta nire tutorea Iban Goikoe-

txea da, oso gustora nago naiz eta Iban nire tutorea izan Korok,Mirenek,Lutxik eta 

Elik ere klaseak ematen dizkidate eta beraiek ere asko erakutsi didate eta oso gus-

torea egon naiz beraiekin ere. 

                  Langile ikastolan oso ondo pasa dut eta gauza asko ikasi ditut,lagun be-

rri eta oso onak asko egin ditut eta irakasleak bihotzean eramango ditut eta Langile 

ikastolako oroitzapen guztiak ere eramango ditut bihotzean. 

EGILEA:ENEKA IRIBARREN PARRA 6.D 
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GOSE JOKOEN LEHEN ZATIA 

 

Denborarekin, jokoetara joateko gazteak hautatzeko eguna ailegatu zen. 

Hautaketa hau, zozketa baten bidez egiten zen eta urtero,aurreko irabaz-

learen izena sartzen zen zozketan. Distrituko pertsona guztiak joan ziren 

gazteak hautatzeko lekura. Nesken lekuan, Katniss-en ahizpa txikiaren izena 

atera zen, Prim. Katnissek ezin zuen pentsatu bere ahizpa hiltzeko posiblita-

tean egoterik, horregaitik beraren ordez aurkeztu zen jokoetan. Mutilen le-

kuan Peeta Melark agertu zen, Zozketak pasa eta gero, katniss  eta peeta 

kapitoliora eraman zituzten jokoetarako entrenatzeko. Hain artean adis-

kidetasun handia egon zen, baina biak bazekiten haietako bat gutxienez ez 

zela etxera itzuliko. Azken egunean, elkarrizketa batzuk egin zizkieten gaz-

te guztiei. Peetak, Katniss maite zuela esan zuen eta maitatzaile tragikoen 

izena jarri zizkieten. Katniss-ek, jokoetarako estrategia bat zela pentsatu 

zuen, baina errealitatean, Peetak Katniss maite zuen, ikusi lehen momentu-

tik. Jokoak interesgarriagoak egiteko, kapitolioak jokoen arau bat aldatzea 

erabaki zuen, irabazle baten ordez, distritu bereko bi gazteek irabazi ahal 

izango zuten. Azkenean, biak amaierara ailegatzea lortu zuten. Irabazleak 

zirela pentsatzean, jokoetako zuzendari batek, orain irabazle bakar bat 

egon behar zela argitu zien.  Ezin zutenez bestea hilik ikusteko ideil jasan, 

katnissek, fruitu pozoiltsu batzuk jatea proposatu zuen, kapitolioari erakus-

teko irabazle gabe geratuko zela. Fruituak jango zituzten momentuan, gel-

ditzeko agindu zieten eta biak irabaztea erabaki zuten.  

 

  Historia hau oraindik ez da bukatu!. 

 

 

 

NAIARA VALDEBENITO 6.B 



5 

 Bazen behin 2012ko abenduaren 24ean, Euskal Herriko 

herri txiki batean, ume bat Jon deitzen zena. Olentzero gaua zen eta oso pozik zegoen. 

  Olentzero iritsi zenean, gaueko hamabietan, pentsatu zuen Jon oso ume zintzoa ze-

nez opari berezi bat eman behar ziola, eta hala izan zen. 

 Jon esnatu zenean, bere arrebarekin batera opariak irekitzera joan zen.  Jonen arre-

bari , Maialeni, bi monster high, zapata berriak eta baita Furby bat ere ekarri zizkion. Jo-

nek, inbidiaz begiratzen zion Maialeni hiru opari zituelako eta berak bi, baino berdin zi-

tzaion , opariak irekitzera joan zen ,lehenengo oparia tableta zen baino ez zen berak nahi 

zuena, eta gero ikusi zuenean bigarren oparia pozez garrasika esan zuen: 

 -Makila da, makila, makila!!!!!!!!!!!!!! 

 Ondoren anai arrebak opariekin jolasten hasi ziren, bitartean gurasoek “cup of cafe 

con leche” bana hartzen zuten. 

 Jon bere makilarekin ez zekien zer egin, pentsatzen zuen telebistak iruzur egin ziola, 

baino bat-batean makila hizketan hasi zen eta Jon beldurtu egin zen. Makilak esan zion 

bost desira beteko zizkiola, asko pentsatu eta gero Jonek esan zion egunero gabon gaua 

izatea nahi zuela (1.desira).  

 Egunero gabon gaua zen, egunero gauza berdinak gertatzen ziren, baina goiz batean 

ez zeuden opariak Olentzero gaixo zegoelako eta munduko ume guztiak oso triste zeuden, 

orduan Jonek eskatu zion lehenengo desira ez eskatu izana (2.desira). 

 Orduan ikastolara joateko eguna iritsi zen eta makilari eskatu zion ikastolara ez joan 

beharra inoiz gehiago (3.desira). Makila ados ez zegoenez etorkizunera eraman zuen eta 

ikusi zuen  ikastolara joaten ez bazen handitan ez zuela ez etxerik eta ez familiarik izango. 

Jon harrituta zegoen, eta segituan makilari eskatu zion hirugarren desira ez eskatu izana 

(4.desira). Bere denborara iritsi ziren eta Jonek pentsatu zuen dena zuela, osasuna, fami-

lia, etxea, janaria... 

 Azkenik,pentsatu zuen  munduko pertsona guztiak bera bezain suerte handia izatea 

nahi zuela eta horrelaxe izan zen (5.desira), eta handik aurrera mundu guztia pozik bizi 

izan zen. 

Lander Iza - 6.maila D 
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Asmakizunak 
1-Zotz txikia gainean du gurpila, igarkizun honetan badago pila. 

 

2-Parisko dama garaia XIX. mendean jaio, behetik goraino hezurdura ikusten zaio. 

 

3-Maindire zuria harizkoa ez, dena estaltzen du eta ura ez. 

 

4-Botilaren muturrean naukazu eta ezinezko da edatea, baina ni askatzeko hobe duzu 

bi ezpainak ongi ixtea. 

 

5-Tren elektriko bat Altsasutik Iruna doa 100 km/h abiaduran. Haizeak iparretik jo-

tzen du 30 km/h abiaduran. Norantz joango da kea? 

 

6-Hil batzuek 31 egun dituzte; 30ekoak ere 

badira. Baina zenbatek dituzte 28 egun? 

 

7-Gogorra eta eztia, gabonetako jakia. 

 

8-Zuri-zuria, beti hegaka, ehiztaria etortzean beti presaka. 

 

9-Hogeita lau anai-arreba, batzuk egunez, besteak gauez, hogeita lau anai-arreba, ja-

rraian nahitaez. 

 

1- I letra   2- Eiffel dorrea 

3- Elurra   4- B letra   5- Tren elektrikoek ez dute 

kerik botatzen. 

    6- Guztiek   7– Turroia    8- Usoa   9- Orduak 

 

Lander iza-6.D 
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Goizean goiz langile eskolara 

Matematika ikasteko 

Inguru euskera gazte eta  

Lagunekin ibiltzeko 

Soinketa gehien gustatzen zaigu 

Jokuetan jolasteko 

Langile eskolara etor zaitez 

Kriston pila gozatzeko 

 

Langilen izango dituzu zuk 

Maite dizuten pertsonak 

Ez zera ezta gogoratuko  

 Jendearen abizenak 

Pixkanaka pixkanaka jungo 

Zera ikasten izenak 

Eta bukatuko dezu zuk bai  

Izaten kriston lagunak 

EGILEA:ENEKA IRIBARREN PARRA 6.D 

DOINUA:AMAR 
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1-Hementxe daude kaldereroak 

ba datoz– ba datoz irriz 

jendeak iristea bai nahi du 

jotzeko sartagiari. 

 

2- Santa-ageda ba dator– ba dator 

lurrari fuerte jotzeko 

seigarren mailako ikasleek 

Meabeko lurra esnatzeko 

 

3-Berehala ba datoz– ba datoz 

iñauterien festa hoi 

jendeak oso gustuko ditu 

ikastola ez dagoelako 

1 - Laubidietako azken urtea  

elkarrekin bukatzean 

igarotako une bakoitza 

ondo gorde barrenean 

mundu berri bat irekitzen da 

berriro gure aurrean 

duzuen onena emateko gai 

bazarete bitartean 

urte hau pasa eta zaharrenak 

bagoaz DBH-ra 
Uxue Yuste 6.B 
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KANTATXOA 

Doinua: Nere herriko neskatxa maite. 

1– Langile eskola emengoa da 

     lan, kantuz ta irriz betetakoa 

     asko ikasi eta par askorekin 

     earki pasatzen deu lagunekin 

     irakasle onak eta jatorrak 

     daudenak langile eskolan. 

 

2– Hernani herria hoberena da 

     langile eskola bezelakoa 

     langile eskolan gela haundiak daude 

     eta gure gela haundiena da 

     irrati onena daukagu denak 

     munduko eskola hoberenean. 
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 Ba al zenekien, Japoneko ospitaleetan ez daudela 4. 

eta 9. solairuak?. 

 

 Urtarrilaren  1ean, Pasaiako auzo batean, etxe batek  

sua hartu zuen bengala batekin. Bengala mota hori, 

marinelek  bakarrik erabil dezakete. Berrogei  familia 

etxe gabe geratu ziren eta bi zauritu egon ziren.Etxea 

egurrezkoa zenez, sua errazago zabaldu zen eta su-

hiltzaileek arazoak eduki zituzten sua itzaltzeko. 

2014. urtea ospatzen ari ginenean beraiek etxe gabe 

geratu ziren. Orain udaletxea, eusko jaurlaritza eta 

borondate osoz kaltetuei laguntzeko prest dauden he-

rritar anonimoak, elkarlanean ari dira etxe bizitza be-

rriak, arropak eta behar duten guztia berriro eduki 

dezaten. 

Espero dut, lehen bailen, zoritxar hori jasan zuten Pa-

saiako biztanle horiek beren bizitza normaltasun 

osora itzultzea. 

Bukatzeko, kontutan eduki behar dugu kontu handiz 

ibili behar dugula suarekin, batez ere, segurtasun 

neurriak ez dauden lekuetan. 

 

Jone Pastor eta Jon Perurena. 

JAKIN NAHI AL  DUZUE 
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Ba al zenekien Urtarrilaren 

23an Miamin Justin Bieber po-

liziak atxilotu zuela? 

- Ba al zenekien, golfeko pilota bat 
bala bat baina arriskutsuagoa izan 

daitekeela?. 

 

JAKIN NAHI AL 

DUZUE ? 
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Jakin nahi al duzue? 

Musika talde baten historia 

Ken zazpi 

Ken zazpi taldea 1996an sortu zen Gernikan.Taldekideak Eñaut 

Elorrieta, Jon Mikel Arronategi,Igor Artzanegi,Beñat Serna,Iñaki 

Zabaleta eta Jon Fresko dira.Orain arte zazpi diska atera dituzte, 

auek dira izenak: Atzo da bihar 2001ean atera zuten, Bidean 

2003an, Gelditu denbora 2005ean, Argiak zazpi urte zuzenean 

2009an,ortzi mugak begietan 2010 eta ken zazpi eta euskadiko 

orkestra sinfonikoa 2013an atera zuten. Ahu da abesti ospetsue-

tako bat. 

ILARGIA 

Esaiozu euriari,berriz ez jausteko,esan bakardadeari,gaur ez etor-

tzeko. 

Nanananananananananana… 

Eusten nauen soka zara,eta itotzen nauena  ametsak sortu ziz-

kidana,galtzen dituena. 

Nanananananananananana… 

Zuretzat,ilargia,lapurtuko nuke gauero,eta zu,itsu zaude,bere ar-

gia ikusteko,irrifarrez, gero minez, eragin didazu negarra,nire 

sua, itzali da, ez zara gaueko izar bakarra, ez zara,nanarana… 

 Esan sentitzen dudana,ez dela egia, une baten sinisteko,ez garen 

guztia,nanananananananna… 

Zuretzat,ilargia,lapurtuko nuke gauero,eta zu,itsu zaude,bere ar-

gia ikusteko,irrifarrez, gero minez, eragin didazu negarra,nire 

sua, itzali da, ez zara gaueko izar bakarra, ez zara,nanarana… 

Nahia eta Janitz 5.B 
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I A O H U R R I T Z A K A O T 

K N T N T U R R I T E A R A T 

K H T Z Z S B P O P T B S U S 

G K P X J K G A O D J A L R H 

E H L T A R H G G K G I I F Z 

R O F K R U L 0 P A P U G R N 

E H M I S G R A R A I K O I R 

Z I K M L P L R N P E E R T H 

I Ñ G J K E O A O O J J O E A 

O G T O R N R T H N U I S O R 

N O M P D P I N U A D A T S I 

D H P O D S F E X G H O I J T 

O Ñ A K I L Ñ Z Z E H X A B Z 

A F P N O M J K K H E E R A A 

L T M A G N O L I A L E R T O  

Aurki itzazu landare hauen izenak: 

-Hurritza 

-Sagarrondoa 

-Tulipana 

-Pagoa 

-Haritza 

-Pinua  

-Gorostia 

-Intxaurrondoa 

-Gereziondoa 

-Magnolioa 

EGILEAK: Udane Arruti  

eta Izar Bereziartua 
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Zazpi deberdintasuna 

Marrrazki batean  zazpi desberdintasuna aurkitu beardia 

 

 

Denbora -pasak 

Ibai Flores eta Julen Domingez 
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1- Guk jaten dugu, txikiak daude baina handiak 

ere, 

Itsasoan bizi dira. Zer da? 

 aniarra  

 

2- Basatiak dira, haragijaleak dira eta hori, laranja, 

marroi antzeko kolorea daukate eta arrek lepo al-

dean ile asko dute. Zer da? 

 Aiohel  

 

3– Handia da, animali bat da grisak dira eta sudur 

luze dute. Zer da? 

aetnafele 

Miren Arrillaga eta Elaia Vicario 

5.D 
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Kristalezko pote txikian, zatikiak, neurriak, zenbakiak, 

letrak, problemak, geometria, logika, ipuin miresgarri 

eta kolore gardenez estalitako Xaboi onek zer egiten 

duen?: 

 Tailerreko mahaiean,disimuloarekin, xaboi honeta-

tik pixka bat eman eta lantratoa bakarrik egiten diz-

kizu; 

Azken xedea ez duzula ikasi? 

Egin beharreko lekuan xaboi pisko bat igurtzi eta 

bikain bat aterako duzu!; Ondokoarekin ligatu nahi du-

zula? Xaboi pisko bat igurtzi eta… 

Zuk ere behar baduzu xaboi magiko hau  Laubidietako 

8. mailan aurkitu dezakezu. 

Mugi, agortu egingo dira bestela!! 

          Egileak: Udane Arruti eta Izar Bereziartua 5.C 
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Gomondatzen dugun liburua Nur eta hernsugearen 

templua da. Abenturazko liburua da. Nur, jolas parke 

batera doa lagunekin, eta hainbat abentura bizitzen 

dituzte. 

 

Guk ordenagailurako Mihiluze jokolasa gomendatzen 

dugu. Nahiko zaila da baina oso entretenigarria. Gure 

ustez zailenak Eroglifikoak eta Esamesak dira. 

 

Guk Zipi eta Zape eta kanikaren kluba pelikula go-

mendatzen dizuegu. Zipi eta Zape Esperanza udale-

kura doaz eta abentura ezin hobeak biziko dituzte. 

Guri asko gustatu zaigu eta horregaitik gomendatzen 

dizuegu. 

 

San Juanetan Hernanira etortzea gomendatzen dugu. 

Karabelen barrakak jartzen dituzte eta oso ondo pasa

-tzen da. Jende asko etortzen da. 

Elaia Vicario eta Miren Arrillaga 

5.D 


