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Langile Ikastolako Aldizkaria 
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ba
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L.I.A. hitza aldizka-

rian zehar ezkutatuta 

dago. Ezetz aurkitu. 

Portadakoak ez du 

balio. 

Aurkibidea: 

- Bertsoak 2.or 

- Aitona mutua 4.or 

- Ez nago bakarrik 5.or  

- Sonjosu… 6.or 

- Zer gertatzen da… 7.or 

- Maialen… 8.or 

- Jauarra  10.or 

- Nelson Mandela 11.or 

- Asmakizunak 12.or 

- Gomendioak 13.or 

- Iragarkiak 15.or 

- Komikiak 16.or 

- Hizki - zopa 17.or 

- Mezu sekretua 19.or  

- Txisteak 20.or 

 Ikastolako Albistea 

"Psikomotrizitatea" 

Otsailaren 5ean, asteazkena, arratsaldeko 17:00etan, Jon Perezek 

hitzaldi bat eman du Meaben HH3 ekipoko gurasoentzat.  

Gaia: Psikomotrizitatea 

Beñat eta Bittor 6.B 

Lurdesko ama birgina  

Ama birjin txuri urdina dugula esan dezakegu: soineko xuri-

xuria lazo urdin zabal batekin gerri aldean.  

Apokalpsis liburuko 12.kapitulo hasieran: 

“seinale handi bat agertu zen zeruan: emakume bat, eguzkiz 

jantzita, ilargia oinpean eta hamabi izarreko koroa buruan.” 

Emakume honek eguraldia kontrolatzen du.  

Ilgora, ilbehera etab...ere kontrolatzen ditu. 

Gehienok ez gara konturatzen ilargiaren eginkizunetan, baina 

baditu ugari: 

Otsailean, martxoan eta uztailean euri gehiago edo gutxiago 

egiten du eta hori ilargiaren ondorioz da. Beste eginkizunetako 

bat argi dagoena da ilbetetik, ilbetera euria egiten duela gutxi 

gora behera. 

Beñat eta Bittor 6.B 
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BERTSOAK 
1- Ni txiki-txikitatik    2- Ni ez naiz aldatuko 

nago ikastola hontan   inoiz ikastolaz 

horregatik ez nago    ta oso pozik nago 

beste ikastoletan    ikastola hontaz 

   3- Ni Meaben hasi nintzen 

   bi urte nituela 

   gero Bidebietara 

   laster DBHra 

     4- Nei asko gustatzen zait 

     Langile ikastola 

     lehen esan dizuet  

     hemendik goazela 
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BERTSOA 
Hauek egiteituzte 

salto atseginak 

Grisa kolorekoak 

dira politenak 

Bueltaka ibiltzen dira 

txikik ta handienak 

Eta izurde hauek  

jateituzte arrainak 

EGILEA: Nicol Ojeda 

DOINUA: Astoa ikusi nuen 

MAILA: 6.A 
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AITONA MUTUA 

  

 Duela mende bat inguru, Euskal Herriko herri batean bazen familia baztertu bat. Fami-

lia osatzen zuten: aitona zahar-zahar batek, emakume batek eta gizon heldu batek. Bi 

ahizpa gazte, bi urteko ume bat eta zazpi urte inguruko mutiko ezjakin bat ere baziren, de-

nak zintzoak aitona mutua izan ezik. 

 Aitonaren 100. urtebetetzean, festa handi bat antolatu zuten beraiek bizi ziren jauregi 

erraldoian, 11m luze zen mahai batean denak eseri eta antzara errea jaten hasi ziren eta 

umeak berriz igel hankak probatzen. Auto txuri bat etorri zen, autotik gizon bat atera eta 

txirrina jo zuen, gizona barrura sartu eta mahaira hurbildu zenean zera esan zuen: 

- Zuetatik nor da Joxe Etxehandia? Zahar etxera eraman behar dut gaur 100 urte be-

tetzen ditu eta-. Aitonak bazekien bere bila etorri zela, beraz begirada beldurgarri bat bota 

zion gizonari, aho horzgabea erakutsiz orduan BROOOUUN!!! tximista bat erori zen eta gi-

zonak beldurtuta alde egin zuen. Familiakoak kezkatuta zerbait egitea erabaki zuten. Aitona 

aulki gurpildunean ibiltzen zenez erraza izango zitzaien zahar etxera eramatea, eta hori 

egin zuten. Eguerdian aitona lo zegoela aulkia eta guzti kalera eraman zuten, kalean zeude-

nean mutiko ezjakina armadura batekin atera zen, ipuinetan irakurria zuen bidelapurrak 

edonon zeudela eta babestuta kale erdira joan zen, aitona zahar etxerako bidean esnatu 

zenean ero moduan mugitzen hasi zen, baina soinurik atera gabe mutuek ez baitute soinu-

rik egiten. Zahar etxera eraman zuten kostata, eta han oso deseroso utzi zuten. Astebete-

ren buruan hurbildu ziren bisita bat egitera baina, aitona zaharra zela eta sei aldiz ihes egi-

ten saiatzeak ez zion onik egin, eta bihotzeko bat emanda hil 

zen bisita egin eta hilabetera. 

 

 

 

 

Unax Zubeldia 6.c 

 

 

 

(aitonaren zahar etxea) 



5 

Ez nago bakarrik 
Bazen behin, neska bat Katalin izenekoa, etxe oso handi batean bizi zena bere anaia, txaku-

rra eta gurasoekin. 

Egun batean, Katalinek lanak zituenean bere anaia eta bere gurasoak kalera irten ziren eta 

Katalin etxean geratu zen  lanak bukatzen. Hortik gutxira, Katalinek lanak bukatu zituenean 

bakarrik sentitu zen eta salara joan zen telebista ikustera. Gero, bere txakurrak telebista  

itzali zion eta zera esan zion Katalinek bere txakurrari: 

-Baina ze ari zara egiten? Eta zergatik kendu didazu telebista? 

Orduan, txakurra oso triste geratu zen Katalinek ez ziolako kasurik egiten. Geroago, Katali-

nek bere gurasoei deitu zien eta esan zioten laster iritsiko zirela etxera. Beranduago, txaku-

rrak Katalini pilota bota zion eta orduan, konturatu zen txakurrak jolastu egin nahi zuela 

eta berehala Katalinek hau esan zuen: 

-Ez nago bakarrik!!!!! 

 

Azkenean gurasoak eta anaia etorri, dena kontatu zien eta gau oso parrez lehertzen egon 

ziren. 

 

 

                                     AINARA RUEDA 6.C 
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Bazen behin Jesukristo bizi zen herrian Sonjosu ize-

neko mutiko oso beldurti bat. Bi anaia zituen Sonpepe eta 

Sonjose. Sonjosu Sonpepe eta Sonjoseren birraitonaren 

aitaren birraitonaren aitonaren aitaren anaiaren semea 

osabaren aitona Songoku zen eta bere semea Songohan 

zen. Sonjosuren familiako guztiek indar arraro bat zuten, 

denak super sayayin bihurtzen ziren eta 20.000ko indarra 

gehitzen zitzaien. Hegan egiteko gaitasuna zuen Sonjosuk 

eta bere lagun batek (Txitxik) ere. Beti baloia 100k/h 

abiaduran botatzen zuten eta karrera bat egiten zuten ea 

zeinek hartzen zuen lehendabizi. 

 

Egun batean,munduaren beste puntan munstro bat ikusi 

zuen Sonjosuk.Munstroa Godzila zen munduko munstro 

itsusiena eta indartsuena.Sonjosuk ideia bat eduki 

zuen:bere lagun gogetari laguntza eskatu zion eta beraiek 

bion artean godzila akabatuko zutela erabaki zuten. Or-

duan biok asko entrenatu zuten eta biok Super sayayina-

ren indarra lortu zutenean godzilarengana joan ziren he-

gan. Iritsi zirenean, godzilak herri guztia destruitu zuen 

eta orduan gogeta eta Sonjosu Super sayayinean bihurtu 

ziren eta godzilarekin borrokatzen hasi ziren. Sonjosuk 

ostiko bat eman zion eta gogetak berriz punetazoak. Or-

duan godzilak eraso egin eta gogeta. Hil zuen eta Sonjosu 

haserre bizian jarri eta supersayayin 2 bihurtu zen. 

Oraingoan 40.000ko indarra gehtu zitzaion eta godzila hil-

tzeko espiritu bonba erabili zuen. Munduko pertsona guz-

tion indarra hartu eta godzilari espiritu bonba batekin hil 

zuen. 

 

Egilea:Josu lopez 6.D 
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ZER GERTATZEN DA 

MUSEOAK ISTEAN 
 

 

Museo batean, duela urte batzuk, “Garrasia” izeneko 

margo lan bat zegoen. Museo hartan jende askok begi-

ratzen zion. 

Gau batean, museoa itxi egin zuten ohi bezala, gau er-

dian lapur bat sartu zen, mugikor batekin eta Garrasia 

margolanaren aurrean jarri zen, orduan garrasi jasane-

zin bat entzun zuen, hain indartsua zen lapurra gorra 

gelditu zela. Goizean poliziak lapurra harrapatu zuten 

eta ez zuten inoiz ulertu zergatik gelditu zen gor 

Unax Zubeldia 6.C 
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BA AL DAKIZU ? 

1-Ba al dakizu artoa 

ameriketatik ekarri 

zuena hernaniarra ze-

la?Ba al zenekien Per-

kaiztegi zela bere 

abizena? 

2-Ba al dakizu munduko 

jokalaririk oberena Pe-

le izena zuela? Eta 

braziltarra zela? 

3-Ba al dakizu poline-

siako etxen lurrak  

kristala daukatela?Eta 

ume txikiak marrazoe-

kin jolasten direla? 

4-Ba al dakizu, txina-

tarrek papera sortu 

zutela, zeta hondakine-

kin orea eginez? 

5-Ba al da aintzinako 

grzian emakumeak zi-

rela pilotari bakarrak ? 

6-Ba al dakizu, mont-

golfier anaiek egin zu-

tela aire beroko lehe-

nengo globoa eta hori 

frantzian gertatu ze-

la ? 

AITOR FRAGA    5.C 

 Bazen behin,Maialen izeneko neska bat herrixka batean bizi 
zena. Maialenek nazkatuta zeuzkan etxeko guztiak beti gauza bera eskatzen 
zuelako. Egunero, izurdeekin ibiltzea eta haiek zaintzen uzteko eskatzen zuen. 
 Egun batean, Maialenek izurdeekin ibiltzea eskatu zuen beti be-
zala, eta ezezko bat jaso zuen amarengandik. Egunero berdina eskatzen zuen, 
baina ezetz esaten zioten amak eta aitak. Urteak joan ziren eta berdin segitzen 
zuten. 
 Arratsalde batean ,etorri zen eskolatik eta esan zuen: 
 - Kaixo ama kaixo aita! 
 - Zer moduz ikastolan? – galdetu zioten amak eta aitak –  
 - Ondo ,baina izurdearekin hobeto egongo nintzateke!-esan zuen 
Maialenek – ama izurde batekin jolastu naiteke? Mesedez ,mesedez ,mesedez 
ama! Eta zuk aita zer diozu? 
 - Ez! Nondik aterako duzu izurde bat? Eta gainera ez dugu ez 
igerilekurik, ez ezer- esan zuen amak. Maialen triste-triste bere gelara joan zen 
beti bezala. 
 Hurrengo egunean ikastolarekin izurdeak bisitatzera  joan ziren, 
eta Maialen poz pozik jarri zen . 
 - Hala! Zein politak diren izurdeak!-esan zuen Maialenek.  
 - Bai oso politak dira! -esan zuten Maialenen lagunek . 
 Eta ondo-ondo pasa zuten izurdeak ikusten, eta Maialenek etxera 
iritsi zenean ama eta aitari kontatu zien ondo pasa zutela izurdeak ikusten. 
Maialenek segitzen zuen izurdea eskatzen baina amak ez zuen iritzia aldatzen. 
Beti ezezko bat ematen zion Maialeni. 
 - Ama zergatik ez didazu uzten izurde bat edukitzen -esaten zion 
Maialenek. 
 - Ez dizudalako uzten eta kito! Ez dut diskutitzen jarraitu nahi. 
 - Beno, ba, jolastera noa! 20:00retarako bueltatuko nahiz- esan 
zuen Maialenek. 
 - Bale!-esan zuen amak- eta Maialen lagunekin jolastera joan zen. 
 - Agur -esaten zuen Maialenek. 
 - Kaixo lagunak, kaixo -esan zuten bere lagunak -nora joango 
gara? 
 -Ba, goazen ibiltzera, eta hitz egitera, eta ea nora iristen garen! 
 - Ondo da! Goazen hemendik! Eta itsasora iritsi ziren eta han 
izurde bat ikusi zuten. 
 - Begira, izurde bat! bai! Ze polita den -esan zuten denak. 
 - Bai goazen igerian beregana . 
-Bai goazen! 
 Izurdeak Txinki zuen izena, eta betirako lagunak egin ziren 
Maialen bere lagunak eta Txinki. Urteak joan eta urteak etorri Maialen handi-
tzen joan zen eta heldua izatea iritsi zenean, izurdeekin lan egitea erabaki 
zuen .Lanera joan zen eta Txinki eta beste izurde batzuekin jolasten eta haiek 
zaintzen ibili zen, eta bere ametsa bete zuen. 

 Eta hala bazan edo ez bazan, sar dadila  Maialenen izurdearen  

plazan. 
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Ba al zenkien? 
1- Ba al zenekien munduko flautarik zaharrenak 45.000 urte dituela 

eta hartz hezurrez osatua dagoela? 

2- Ba al zenekien 1969an Honduras eta El Salvadorren artean gerra 

bat egon zela futboleko partidu batengatik? 

3- Ba al zenekien hartz zuri guztiak ezkerrak direla? 

4- Ba al zenekien sorgin orratz bat 24 ordu bakarrik bizitzen dela? 

5– Ba al zenekien Basenji txakur arrazak ez duela zaunka egiten? 

6-Ba al zenekien 1992 eta 2004 urteen artean Singapurren debeka-

tua zegoela txiklea jatea? 

7– Ba al zenekien eltxoak hortzak dituztela? 

8– Ba al zenekien ama batek 69 ume eduki zituela? 

Egilea: Beñat Iñigo 6.A.   

L.I.A 
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JAGUARRA 

 Jaguarra felidoen familiako ugaztun haragijalea da. 

 1,5 m-ko luzera izaten dute eta beraien azala hori-marroixka da. 

Azalean, orbain beltzak ditu eta oso hortza zorrotz eta gogorrak. Atzeko 

hankak, aurrekoak baino lodiagoak dira zuhaitzak eskalatzeko. Atzealdean 

isats luze bat du. 

 Jaguarrak, haragijaleak dira eta bakarka ehizatzen dute. Karraska-

riak, txori txikiak eta ugaztun txikiak jaten dituzte normalean. Baina ba-

tzuetan armadilo edo dortokaren bat ere jan ohi dute. 

 Hego Amerikako iparraldean bizi dira, Amazonas oihanean (Brasil). 

Jaguarrak urte guztian ugaltzen dira eta 1etik 8arteko kume kopurua iza-

ten dute. Jaguar kumeak 6 hilabeterekin etxetik joaten dira. 

 Jaguar batzuk beltzak dira. Jaguarrak uretan igerian 800 m baino 

gehiagoko luzera bat egin dezake eta 40 m-ko zuhaitz baten puntara iritsi 

daitezke. 

 

 

 

Egilea: LUR 6.D  
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NELSON MANDELA 

 

Nelson Rolihlahla Mandela (Mvezo, Mthatha, Lurmutur Ekialdea, 
1918ko uztailaren 18a, 2013ko abenduaren 5a) Hegoafrikako apart-
heidaren aurkako ekintzailea eta politikaria izan zen. 1994tik 1999ra 
herrialde horretako presidentea izan zen, lehenengoa hauteskunde 
demokratikoen bidez hautatua. 

Gaztetatik apartheidaren, aurkako aktibista izan zen eta Afrikako 
Kongresu Nazionala alderdiko kide egin zen. Honez gain, alderdiaren 
beso armatua izango zen Umkhonto we Sizwe (MK laburduraz) tal-
deko sortzaile eta buru izan zen.  ronte Nazionaleko erregimen ultra 
eskuindar zuriak sabotajeak eta beste delitu batzuk egin izana lepo-
ratu zion. 27 urte egin zituen kartzelan, horietako asko Robben 
Uhartean. 1990 urteko otsailaren 11n askatu zuten, eta ordutik Man-
delak elkarrizketa eta adiskidetzea bultzatzeaz gain, arraza ugariko 
Hegoafrika demokratiko baterako bidearen zati handi bat zuzendu 
zuen. 

Apartheidaren amaieraz geroztik, asko izan ziren Mandela goratu 
zutenak, baita bere garaian bere aurkari izandakoak ere. Hegoafri-
kan Madiba bezala ere ezaguna izan zen, Mandelaren klanekoek adi-
neko jendeari ezartzen dioten ohorezko titulua. 

Mandelak 250 sari baino gehiago jaso zituen. Horien artean, 1993ko 
Bakearen Nobel saria. 2009ko azaroan, Nazio Batuen Batzar Oroko-
rrak jakinarazi zuen Mandelaren urtebetetzea, uztailaren 18a, 
'Mandelaren eguna' bezala izendatu zuela. 

 
 

                                                               

 

 

 

 

EGLEA: JOSU LOPEZ  6.D 

http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mthatha&action=edit&redlink=1
http://eu.wikipedia.org/wiki/Lurmutur_Ekialdea
http://eu.wikipedia.org/wiki/1918
http://eu.wikipedia.org/wiki/Uztailaren_18
http://eu.wikipedia.org/wiki/2013
http://eu.wikipedia.org/wiki/Abenduaren_5
http://eu.wikipedia.org/wiki/Hegoafrika
http://eu.wikipedia.org/wiki/Apartheid
http://eu.wikipedia.org/wiki/Apartheid
http://eu.wikipedia.org/wiki/1994
http://eu.wikipedia.org/wiki/1999
http://eu.wikipedia.org/wiki/Afrikako_Kongresu_Nazionala
http://eu.wikipedia.org/wiki/Afrikako_Kongresu_Nazionala
http://eu.wikipedia.org/wiki/Umkhonto_we_Sizwe
http://eu.wikipedia.org/wiki/Robben_Uhartea
http://eu.wikipedia.org/wiki/Robben_Uhartea
http://eu.wikipedia.org/wiki/1990
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1- Mutur zapala du, belarriak oso handiak ditu. Bera 

oso potoloa da. Basurdearen familiakoa da. Zer da? 

2- Muturra handiegia du baina  belarriak  txikiegiak. 

Txerria baino potoloagoa da eta grisa da bere izena 

i letrarekin hasten da eta bukatu a letrarekin. Zer da 

3- Burua  gizakien antzekoa du. Gorputza ere bai. 

Baina  ipurdia gorria du. Gorputz osoa ilez betea du. 

Tximinoaren antzekoa da. Zer da? 

  

Erantzunak: 

1-txerria 

2-hipopotamoa 

3-babuinoa 

1- Zein da munduko animaliarik zaharrena? 

2- Askotan arrosa da, basurdearen familiakoa da, zer da? 

3- Katua da baina katu hori oso motza da, zer da? 

4- Txakur arraza bat da eta arraza hori Mario Brossen ateratzen da, zer arraza da? 

 

Erantzunak: 

zebra 

txerria 

katamotza 

boxerra 
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URA MURRIZTEKO GOMENDIOAK 

 

Ura murriztu nahi baduzue, ona hemen guk egindako gomendio batzuk: 

1- Bainu asko ez hartu, dutxatzeak baino askoz gehiago gastatzen duelako, baina 

noizean behin hartu daiteke, hilean behin, urtean behin …  

2- Hortzak garbitzerakoan iturria itxita edukiko dugu, iturria irekita badago ezin 

baitugu ura murriztu.  

3- Dutxatzerakoan, ez egon denbora asko (30 minutu edo gehiago), 5 edo 10 minu-

tuz egonda ura murriztu egingo duzulako. 

4- Gomendagarria da komuneko bonbaren ur barruan plastikozko botila edo 

adreilu bat jartzea, bonba botatzean ur gutxiago gastatuko genuke eta.  

5- Eskuak garbitzean, xaboia emateko orduan, iturria itxi eta behar duzunean ireki, 

ez hainbeste gastatzeko. 

6- Garbigailua jartzerakoan, garbigailua beteta dagoela bakarrik jarriko dugu, asko-

tan erdi hutsik jartzen badugu ur asko gastatzen delako.   

Gomendio hauek jarraituz gero, uraren erabilera normalean baino gehiago murriz-

tuko genuke. 

 

Egileak: Nicol eta beñat       6.A 



14 

Guk aukeratu dugun liburua Zizili da. 

Asko gustatzeaz gain, bere abenturak oso harrigarriak eta dibertigarriak dira. 

Orain, sinopsia kontatuko dizuegu, adi: 

Zizili andreak ez du ezer ikusten, 207 dioptria dauzka begi bakoitzean. Munduko 

betaurreko guztiak probatuta dauzka, baino alferrik. Hala ere, esan diote Londresen 

badagoela jostun bat, apurtutako artaziekin betaurreko berezi batzuk egiten dituena, 

eta hara joatea erabaki du Zizilik, Anbrosio bere mamu txikia lagun hartuta. 

Bidean, ordea, mila abentura eta xelebrekeria gertatu zaizkie, zein baino zein zo-

roagoa, baita lagun mordoa ezagutu ere, umorez eta fantasiaz beteriko historia hone-

tan. 

Liburu hau Unai Elorriagak idatzi du eta Mai Egurzak marrazkiak egin ditu. 

Bere argitaletxea Elkar da eta saila xaguXar. Liburu hau hamar urtetik aurrerako-

entzat da. 

EGLEAK: NICOL ETA BEÑAT  6.A 

ZIZILI 
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JOLASTEKO ASPIRAGAILUA 

 Jolas garai arte  dituzun klaseak 

ez zaizkizula gustatzen? Hau da zure 

konponbidea.  

 Jolas garai arte dituzun klaseak 

xurgatzen ditu aspiragailu honek.  

 Edozein klase baduzu, botoi bat 

zapaldu eta jolas garaia edukiko duzu 

segundo batean.  

 Prezio oso onean, 1.999,95 euro-

rengatik. Eta orain deitzen baduzu % 

40an edukiko duzu.  

 

ORAIN ESKATU 

PATIN HEGALARIAK 

 Nor ez du noizbait amets egin hegan 

egin duela? 

 Ez al duzu txoriak bezala hegan egin 

nahi? 

Patin hauek zure ametsa egia bihurtzeko 

dira. Patin normalak bezalakoak dira: lasai 

ibil zaitezke. Baina, botoi bati eman eta he-

gan hasiko zara. Hegan zabiltzala desagertu 

egin zaitezke. Horrela azkarrago ibiliko zara. 

Gainera patinak bola bat egiten dira eta 

errazago gorde. Horrelako patinak nahi ba-

dituzu edo informazio gehiago nahi  baduzu 

etorri Langile ikastolako 5.D gelara. 

IRAGARKIAK 

 INTZA LARBURU ETA AIHEKO MINER 5.D 
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F D R E A D B C K H D K L D A 

E Z A N O L E C R A B C A G T 

A K C Z M C S Z K Z C T E E H 

B C K D N Z T C O C M D R R L 

C 

  

Z D L M T H Z A K A E R Z E 

K V D K A A K C R D L A A Z T 

D B I L L R D E E K A B L C I 

B A R C K O K I A D G C L H C 

A R D K C O C D D H A V I T O 

R C A A O O D C O K Z L V O A 

K K M B S Z T A Z L H D C K C 

C A T L E R W C T W W T I P T 

K V A L E N C I A K W H R D A 

B E T I K R E L K D T V C B K 

R E A L M A D R I D K T A D C 

M,,NBV0C9 8 Aurkitu 8 futbol taldeen izenak: 

 

-real sociedad 

-barcelona 

-at madrid 

-real madrid 

-athetic 

-valencia 

-malaga 

-villarreal 

EGILEA: AITOR FRAGA 5.C 
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XABIER MEDINA 

ALAIA ARREGI 

5.B 
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Indio bat tabernan sartu da, eta esan dio taber-

nariari: 

  

 Zuk whisky gogorra eman, bestela indioak ez 

ordaindu. 

  

Gizonak whisky gogorra eman dio eta indioak 

esan dio: 

  

 Whisky hau ez da gogorra. Indioak ez or-

daindu. 

  

Hurrengo egunean berdin gertatu zen eta, hiru-

garren egunean, indioa azaldu denean berriro 

esan dio: 

 Whisky gogorra eman, bestela indioak ez or-

daindu. 

  

Tabernariak whiskyarekin batera bolbora hau-

tsa bota dio. 

  

Hurrengo egunean indioa sartu da esanez. 

  

 Whisky arinagoa eman, izan ere, atzo indioak 

puzkerra bota eta zaldia hil. 

- Ama, gaur ez dut ikastolara joan nahi.  

- Zer gertatzen zaizu ba, Aitor, seme maitea?  

- Ba, hasteko logalea daukat, gero, aspertzen naizelako eta azkenik nire ileaz farra 

egiten dutelako.  

- Badakizu zer esaten dizudan? Joan behar zarela. Lehenengo arrazoia: zure eginki-

zuna delako, bigarrena 35 urte dituzulako eta hirugarrena ikastolako zuzendaria 

zarelako.  

Bi mutil zeuden eta esan zuen batek:  

- Nire osaba bati, gerran egon zenari, tiroa begian jo zioten eta kristalezko begi bat 

jarri behar izan zioten. Orain begi ona estaltzen du eta kristalezko begiarekin dena 

ikusten du.  

Orduan beste mutilak esaten du:  

- Ba, nire osabari, gerra berean egon zenari, hatz txikian tiro jo zioten eta orain ha-

tzaren tokian behi ditiburu bat dauka. Tabernara joaten denean kafe bat eskatzen 

du eta ditiburutik esnea botatzen dio kafeari.  

- Hara! Hori ikusteko dago!  

- Bai, zure osabaren begiarekin!  

Hegazkin batean daude Rajoi, Rubalcaba, Urkullu eta Oboma. 

Esaten du Rajoik botako nuke 500 euroko billete bat eta pertsona bat poztuko nuke. 

Urkullu esaten du botako nituzke 100 euroko 5 billete eta 5 pertsona poztuko nituzke.  

Obama esaten du botako nituzke 50 euroko 10 billete eta 10 pertsona poztuko nituzke. 

Rubalcabak esaten du botako nituzke 20 euroko 25 billete eta 25 pertsona poztuko nituzke. 

Gidariak esaten du botako nituzke lau kabroi hegazkinetik eta poztuko nituzke 200000000 pertsona. 

AIHEKO MINER ETA INTZA LARBURU 5.D 

TXISTEAK 


