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ADUR ERKIZIA (6.maila)
 

MAREN BEREAU (3.maila)
 

IMO LOPEZ (2.maila)
 

 LUR ARANBURU (1.maila)
 

ENEKO VALVERDE (5.maila)
 

NAHIA UBIRIA (4.maila)
 

 IKER ZOZAIA (3.maila)

SARITUTAKO ILUSTRAZIOAK



"PILOTA MAJIKOA" "Txitoa" Nahia Ordoki (1.maila)

"HIRU TXAKURRAK ETA LAPURRA" "Airon man" Oihan Iturbide (2.maila)

"IZAR ETA ZALDIA" "Ilargi" Xune Iriarte (3.maila)

"IZARREN ABENTURA" "Mario"  Aitor Cebolla Fagoaga (3.maila)

"IZAR ETA SORGINAK" "Anonimus"  Eila Oskoz (4.maila)

"ELSA ETA REIBEN" "Aupa Reala"  Ioritz Iriarte (5.maila)

"ELSA BARTZELONAN "Arahiz"  Zihara Taberna Urra(6.maila)

AMATXI ETA ATATXIREN SEKRETUA "Gabi"  Eneritz Iratzoki Portu (6.maila)

"EGUZKIA" Lur Aranburu Onandia (1.maila)

"LUKAS" Imo Lopez Rodriguez (2.maila)

"MALEN" Maren Bereau Arribillaga (3.maila)

"NUR" Iker Zozaia Ayechu(3.maila)

"TANTIRUMAIRU" Nahia Ubiria Artola (4.maila)

"TXABOLA TXABOLIN" Eneko Valverde Leiza (5.maila)

"BALBARO NUEVE-NUEVE" Adur Erkizia Arburua (6.maila)

ILUSTRAZIOAK

IPUINAK

TXOKO-TXIKI XXXVIII. IPUIN ETA ILUSTRAZIO LEHIAKETA

SARIDUNAK

SARIDUNAK



HAUR
HEZKUNTZA
2-3 urtekoak

HAUR HEZKUNTZA



HAUR
HEZKUNTZA
2-3 urtekoak

HAUR HEZKUNTZA

DANEL



HAUR
HEZKUNTZA

4 urtekoak

HAUR HEZKUNTZA



HAUR
HEZKUNTZA

4 urtekoak

HAUR HEZKUNTZA
(BAGA BIGA HIGA LAGA BOGA...)



HAUR
HEZKUNTZA

4 urtekoak

HAUR HEZKUNTZA
(ZIRKUA EGIN DUGU)

(ERLEAK ZIZTA EGITEN DU ETA EZTIA)



HAUR
HEZKUNTZA

4 urtekoak

HAUR HEZKUNTZA



SARITUTAKO
IPUINAK

PILOTA MAJIKO 
Baziren behin baserri batean hiru zakurkume: Argi, Mottel eta Bixkor.
Ttikitatik lagunak ziren. Argi eta mottelek ez zuten gurasorik, bixkorrek
bai. Bixkorrek pilota majikoa zuen.

Egun batean, baserriko baratzean pilotan jolasten ari ziren. Baserriko
zaintzaileak pilota bota zion eta pilota galdu zen. Baina pilota majikoa
zenez, bueltatu egin zen. 
Hurrengo egunean berriro pilota bota eta galdu zen baina oraingoan ez
zen bueltatu. Pilotaren bila joan eta txakur batekin topatu ziren. 

Azkenean denak lagunak egin ziren eta elkarrekin jolastu ziren.
"Txitoa"

Nahia Ordoki Carrera (1. maila)

 

HIRU TXAKURRAK ETA LAPURRA
Baziren behin baserri batean hiru zakurkume Argi, Mottel eta Bixkor
eta amarekin lo zeuden baserrian.

Gau batean lapur bat zegoen eta zakurkumik eraman zituen. Baina
nagusiak zerbaitere aditu zuen, ikusi zuen eta korrika hasi zen. Segitu
zion eta hartu zuen, baina lapurrak zakurkumik baserrian utzi zituen
amarekin lotan.

Eta Argi, Mottel eta Bixkor handik aitzinera hagitz ongi egon ziren.
“Airon Man”

Oihan Iturbide Royo  (2. maila)
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MIREN AGUR MEABE
IKASTOLAN

1.MAILA
Maddi Ane

Lur



IKASTOLAKO ERRONKAK

1.MAILA
Oinatz
Nahia

Lea

1.MAILA



2.MAILA

3.MAILA

4.MAILA

5.MAILA

6.MAILA



HAZITEGIA

1.MAILA
Udane
Uxue



TELEOBRA

2.MAILA
Ekai
Izei
Harri
Ibai



TELEOBRA

2.MAILA
Olhain
Imo
Oihan



TELEOBRA
2.MAILA
Zuhatz

Alessandra
Saioa
Arrate



SARITUTAKO
IPUINAK

IZAR ETA ZALDIA

Izar bakar-bakarrik bizi zen etxe hagitz berezi batean. Izar Leitzan bizi zen eta 9 urte zituen.

Izarrek ile lisoa, rubioa, begiak belarra bezain berdeak zituen eta espagetia bezain argala zen.

Izar oso alaia, bihotz onekoa eta ausarta zen eta mendira joatea gustatzen zitzaion.

Egun batean, mendira joan eta galdu egin zen. Orduan, oihuka hasi zen baina ez zen inor

etorri. Norbait bilatzen hasi zen eta animali asko ikusi zituen. Zaldi batengana hurbiltzen hasi

zen eta  osin tartean erori zen. Zaldia ondora hurbildu zitzaion eta altxatzen lagundu zuen.

Etxera zaldiaren gainean joan zen.

Hortik aurrera, zaldiarekin joaten zen mendira beti.

"Ilargia"

Xune Iriarte Azpiroz (3.maila)

IZARREN ABENTURA

Izar bakar-bakarrik bizi zen etxe hagitz berezi batean… Izarrek 19 urte zituen eta etxe handi-

handi bat zuen. Egun batean bere lagunei deitu zien, Ilargi eta Eguzkiri. Etxera ailegatu

zirenean sukaldera zerbait jatera joan ziren eta jangelara joaten ari zirenean Ilargik ate zikin

bat harrapatu zuen.

-Nora joaten da ate honetatik? Galdetu zuen Ilargik.

-Ba ez dakit. Erran zuen Izarrek.

-Ba, goazen barrenera. Erran zuen Eguzkik.

Orduan barruan sartu ziren. Bukaerara ailegatu zirenean baso batean zeudela ohartu ziren

eta ikertzera joan ziren. Bidean galdu ziren eta bueltaka-bueltaka atea harrapatu zuten eta

etxera bueltatu ziren. 

Ilargi eta Eguzki beraien etxera joan ziren eta Izar lo egitera joan zen.

Hala bazan edo ez bazan

sar dadila kalabazan

eta atera dadila

Lesakako plazan.

"Mario"

Aitor Cebolla Fagoaga"



SARITUTAKO
IPUINA

IZAR ETA SORGINAK

Izar bakar bakarrik bizi zen etxe hagitz berezi batean. Ile marroia zuen, pekak zituen eta

begi urdinak. Tamalez, duela urte batzuk bere ama bahitua izan zen. Izarri magia asko

gustatzen zitzaion eta horregatik egunero praktikatzen zuen egun batean sorgina

bihurtuko zen esperantzarekin. 

Egun batean, hiru sorgin etorri ziren Izarren bila eta batek esan zion:

- Zure laguntza behar dugu!!!

- Zertarako?- erantzun zuen Izarrek

- Zure ama aspaldi bahitu zuten eta urte hauetan zu bilatu nahian ibili gara – esan zuen

sorgin batek.

- Etorri gu laguntzera- esan zion beste sorginak.

Eta horrela, Lizar bere amaren bila joan zen hiru sorginekin.

Lehenengo, baso batetik pasa ziren sorginen mundura iristeko. Han, lau erratz eta pozio

batzuk hartu zituzten ama non zegoen ikusteko. 

- Ikusi makusi, ama non dagoen ikusi!!!

Ama, sorgin gaizto batek etxe zahar batean zuen bahituta. Horrela, sorgin gaiztoen

herrira abiatu ziren.

Erratzaren gainean han zihoazela, berehala aurkitu zuten etxe zahar hura. Han sartu

ziren eta sorgin gaizto bat zegoen. Isil-isilik sartu ziren sorginak ez entzuteko, baina

hala ere, pauso hotsak entzun ziren. Hiru sorginen magia berdea zen eta sorgin

gaiztoaren magia, magia beltza zen. Borroka magiko bat sortu zuten momentu batean.

Sorgin gaiztoa irabazten ari zen eta hiru sorginak Izarri laguntzeko eskatu zioten, baina

bera ez zen sorgina eta ez zekien lortuko ote zuen sorgin gaiztoari irabaztea.

Bat-batean, amak txikitan erakutsitakoa gogoratu zuen: begiak itxi eta magian

sinesterakoan, magia egingo duzu.

Izarren laguntzarekin sorgin gaiztoari irabazi, ama hartu eta etxera abiatu ziren.

Handik aurrera, Izarren ama, Izar eta hiru sorginak elkarrekin bizi izan ziren eta Izar

sorgina bihurtu zen. 

 “Anonimus” 

Eila Oskoz Anzizar



ANA JAKA IDAZLEA
GURE IKASTOLAN 3.MAILA

Irene

Xune

Zenbat denbora kostatu zaizu
Marimatrakak liburu guztiak egitea?
2018an argitaratu nituen lehenak eta
orain 2022an gaude. Beraz, 4 urte kostatu        
zait.
Idatzi dituzun ipuinetatik zein duzu
gustukoen? Zaila da bat aukeratzea baina
aukeratzekotan, Astindu gorputzak! eta
Lamia igeri lekuan.
Nondik sortu da Marimatrakak ipuinen
ideia? Editoreak proposatu zidan bi
ahizpen arteko bilduma bat egiteko. 
Zenbat ipuin eta liburu egin dituzu? 8
baina 9. atera behar da.
Marimatrakak benetakoak al dira? Ez
dira benetakoak, baina ilobak ditut eta
badakit nola portatzen diren, zer
gustatzen zaien…

Nondik dator Marimatrakak izena?
Nere etxean ttikitan entzuten zuen hitza
da: pelma xamarra eta bihurriak
ginenean.
Zenbat urterekin hasi zinen ipuinak
idazten? 12 urtekin poemak idazten hasi
nintzen gazteleran. 23 urte ingururekin
ipuinak idazten hasi nintzen.
Lehenengo Marimatrakak noiz
argitaratu zen? Lehenengo
Marimatrakak 2. arekin batera
argitaratu zen 2018an.
Izanen dira Marimatrakak gehiago? 10-
15 inguru egonen dira.
“Utikan birusa” konfinamendu garaian
idatzi zenuen? Editoreari galdetu nion
eta ez zidan erantzun, baina idazten hasi
nintzen.        

“Aurten 3. eta 4.
mailako ikasleek
MARIMATRAKAK
“UTIKAN BIRUSA”
izeneko liburua
irakurri dugu
gelan. Hori dela
eta, gelara
gonbidatu genuen
Ana Jaka,
Marimatrakak
bildumaren
idazlea.

Otsailaren 17an etorri zen ikastolara. Gure gelako Mirenen
urtebetetze egunean. A zer nolako oparia!
Hona hemen berarekin izandako elkarrizketa



Matematikako liburuetan zenbaki erromatarrak agertzen zaizkigu
urtero. Egun batean kalera atera ginen eta herriko hainbat etxetan
zenbaki erromatarrak daudela ikusi dugu. Etxe horiek zein mendetan
eraiki zituzten adierazten dute.

Lesakako
hainbat etxetan
zenbaki
erromatarrak daude.
Erreparatu zara?

Albistur kaleko Argitxonea
izeneako etxean  berriz, bertze
hauek daude: XVl

Udaletxeko arkupeetan, atearen
ondoan, kuadro batean bezala
idatzi bat dago eta bertan
zenbaki erromatarrak daude:
XVlll.

Albistur kaleko Alzatebaita
etxean zenbaki erromatar
hauek daude: XVll

Zialdon, bazterreko leiho
berezian, zenbaki erromatarrak
daude, baina errepidetik ez dira
ongi bereizten.

Ote kaleko Jauregia etxeko ate
gainean etxearen izena eta
zenbaki erromatar hauek daude
XVll

ERROMATAR ZENBAKIAK

3. MAILA

Oihan

 Jon 

Markel



GURASOAK IRAKURLE
IKASTOLAN

3. MAILA

Katixa

Maren 

Mattin

Nere amak,BADAUZKAT NERE
ZULOTXOAN izeneko ipuina
kontatu zuen. Han ginen
guztieri laguntza eskatu zigun
eta lagundu genion ipuina
kontatzen.  
Nik eznekien deus bana
piskabat susmeatzen nuen
batez ere Alain, Araia, Arene,
Beñat eta ni ginelakoz ipuin
berean.
Konten sentitu nintzen eta
pixkot lotsatua. Aunitz
emozionatu nintzen. Denak
begiratzen ziaten eta nere
anaiak gehien.

Maren

Aurtengo gonbidatuak gurasoak izan dira.
Baina nola sentitu dira beraien seme-alabak?

Ezin muen gehiago agontu! 
Amak LAPATZA irakurri zigun.
Lehenbabiziko Elena ikusita,
uste nuen nere amaren tokaia
bat izanen zela.
Ongi pasatu nuen. Nere bertze
bi anaiak ere etorri ziren.
Ama arraro eta konten ikusi
nuen.

Mattin

Ama etortzean kriston
sorpresa hartu nuen eta
emozionatu nintzen. Denak
konten zeuden ipuina
kontatzen hasi zenean.
KONPARTSAREN BURU
ERREGINA izan zen amak
irakurritako ipuina. Erraldoi
eta buruandiei buruz zen. Egun
batean bi gizon hasi ziren
solasin. Erraldoiek beldurra
ematen zuten eta buruhandiek
jotzen zutela fuerte. Proposatu
zuten udal etxean aldatzea
baino alkateak ez zuen kasorik
egin.
Katixa



ETXEAN
KONFINATUTA

3.MAILA

Aiur

 Miren

DECEMBER 2016

Etxetik ordenagailuarekin ikastolakoekin konektatu
eta lanak egin behar izaten genitun. "Fondo de
pantalla" aldatzea gustatzen zitzaigun eta irri aunitz
egiten genun horrekin.

Gabonak eta gero konfinatuta
egon ginen bakoitza gure itxin. 
Etxean egotea edo ikastolara
etortzea ez zen berdina izan.
Etxean al zenuen ikusi telebista
eta ikastolan ez!

Ni konfinatua egon nintzenean
joku pila batera jolastu nintzen.
Hasieran aspertua egon nintzen
baina poliki-poliki akostunbratu
nintzen. Ez zitzaidan gustatu ezin
nintzela lagunekin atera.



4.MAILA

Oier 

Xabat 



4.MAILA

Nahia 



4.MAILA

Intza 

Luka 

Baziren behin, hiru lagun euskaldun. Madrilera joan behar ziren eta ez zekiten gazteleraz.
Beraien lagun batek esan zien:
-      Zu Joxe, ikasi “nosotros tres” esaldia.
-      Zu Juanito, ikasi “por dinero” esaldia.
-      Eta zu, Antonio, ikasi “tiene usted razón” esaldia.
Bidean zihoazela, pertsona bat hila topatu zuten eta hari begira gelditu ziren. Segituan,
guardia zibilak etorri ziren eta hauxe galdetu zuten:
-      ¿Quién ha matado a esta persona?
-Nosotros tres - Joxek.
-¿Por qué?
-Por dinero - Juanitok.
-¡Todos a la cárcel!
-Tiene usted razón -  Antoniok.

HIRU EUSKALDUN MADRILEN

Zer erraten dio harri batek besteari?
-      Bizitza oso gogorra da.

HARRI GOGORRA



E O F G O Z A K

U N L U K A E K

I A E L F L I L

B I C R D J L M

Ñ A P Q I T A N

X S X S N T X F

G A L F T X Z L

M A B L Z J M V

J V G A R G N J

M F Y O T Y Y A

P I O I N T Z A

V N H H Y Y M J

P C A U Y Y O P

O P T H P I J M

L C R E I O V H

Ñ Q N M F A S K

L O F G H I J P

I R A T I O L A

4.MAILA

Julen  

Eneritz 

Eila 

Zer erraten dio zerri batek 
beste zerri bati?

ZERRIAK ZER?
Ahateak eta zakurrak, biek urte bat dute.
Baina, zein da zaharragoa?

ZEIN HANDIAGOA?

NOR DIRA LAUGARREN MAILAKO 9 TALDEKIDEAK?



IPUIN SARITUA

ELSA ETA REIBEN

Oporretako lehen astean, gurasoak atatxi-amatxiren etxera eraman zuten Elsa. Ez lana zutelako edo horrelako zerbait, ez,

Bartzelonan 10 egun pasatu nahi zituztelako baizik. Eurek bakarrik.

Elsak 12 urte zituen, ile motz iluna eta begi urdinak. Asko gustatzen zitzaizkion zaldiak, baina ez zen inoiz batean ibili.

-Iritsi gara!!- esan zuen Elsaren amak

Oso urduri zegoen Elsa, ez zen inoiz bere amatxi eta atatxirekin egon, ezta beraien etxean ere. Elsa kotxeko atea irekitzean

txundituta gelditu zen. Etxe ondoan zegoen zelai batean zaldi mordoa zeuden, batzuk txuriak besteak marroiak…

-Hara zu zara Elsa!- entzun zuen. Bere amatxi eta atatxi ziren, beraien etxeko atetik ateratzen

Elsa korrika joan zen beraien amatxi eta atatxi besarkatzera. 

-Beno, sartu etxera, afaria prest dago eta- esan zuen amatxik.

Afaria bukatu eta gero, Elsa bere gelara joan zen.

Elsak ezin zuen lorik egin, sukaldera joan zen sagar bat hartzera eta bidenabar zaldiak ikustera, zaldi beltz batek atentzioa deitu

zion, Irrintzika eta paretari kolpeak ematen ari zen, bere ikulura joan zen.

Ez zen ixiltzen, Elsak eskuan zuen sagarra eman eta lasaitu egin zen. Laztantzen hasi zitzaion, oso ile leuna zuen. Elsa ondoan

zuen lasto multzo batean eseri eta lo gelditu zen. Oso lagun onak egin ziren.

-Elsa esnatu!!!- entzun zuen Elsak.

Bere amatxi zegoen, atearen beste aldean ikulutik ateratzeko keinu eginez. Ikulutik atera eta bere amatxik ondo zegoen galdetu

zion. Elsak baietz.

-Zaldi honek Reiben izena du  eta oso basatia  da- esan zion amatxik- ezin du inork ibili eta oso arriskutsua da.

-Ez mesedez, ez da arriskutsua!- esan zuen Elsak haserre- nerekin oso ongi moldatu da.

-Orain deitu behar diet Reiben eramateko, bestela…- amatxik

Amatxi etxera sartu zen, ezer esan gabe. Elsa atatxirengana joan zen laguntza eske:

-Atatxi Reiben eraman behar dute!

-Hara, ezagutu duzu dagoeneko-erantzun zion atatxik

-Oso lagun honak egin gara, baina, amatxik eraman egin behar du- Elsak- ba ahal dago modurik ez eramateko?

-Mmmm… Bai- erantzun zion

-Zein?

-Norbaitek gainean ibiltzea lortzen badu, amatxi pozik jarriko da eta zaldia gurekin gledituko da, baina oraindik ez du inork

lortu. - esan zion atatxik. 

-Nik lortuko dut -Elsak- baina zeinek erakutsiko dit?

-Nik, zeinek bestela.

-Eta… Noiz asiko gara?

-Oraintxe bertan.

Elsa amatxi eta atatxiren logelara sartu eta zaldian ibiltzeko aulkia, bota eta briden bila joan zen, eta badaezpa…sagar bat. Dena

zuenean atatxirengana abiatu zen.

-Prest nago- esan zuen Elsak

-Baina ez dugu hau dena behar.

-Nola?-arrituta Elsak- ez ahal gara zaldian ibili behar?

-Lehenago gauza geiago ikasi behar ditugu. Bat zaldia eta zure artean konfiantza izan behar duzu.-atatxi Elsari esplikatzen- Gero,

ezin duzu inoiz zaldiaren gainean beldurrik izan, eta amaitzeko oreka izan behar duzu.

Atatxik Elsari so leku zelai batera etaman zion eta berde-berdea.



IPUIN SARITUA

Bi egun pasata, atatxik Rebenen gainera igotzen  ahal zela esan zion. Elsak hasieran ezin izan zuen igo baina lehengoan ekarri

zuen sagarra ematea pentsatu zuen,  ondoren berriro sailatu zen… BAI!!! Lortu zuen Reibenen gainean zegoen,  bere gainera

igotzeko beti sagar bat eman behar ziola pentsatu zuen

Elsaren saiakera guztiak erantzuna eman zuten, azkenean zaldian ibiltzen ikasi zuen, denetik ikasi zuen: esien gainetik saltatzen,

zaldiaren gainean txutik ibiltzen… Eta egunez-egun Elsa eta Reiben lagun hobeak egiten ziren.

-Prest zaude!!!!!- esan zion atatxik Elsari

Elsa Reibenen gainetik jeitsii eta besarkada bat heman zion atatxiri:

-Eskerrik asko.

-Beno, goazen amatxirengana, nola ibiltzen zaren jakiteko.

-Bai- Elsak harro, egin zuen lan guztiagatik

Atatxi, Elsa eta Reiben amatxirengana abiatu ziren

-Kaixo amatxi, gauza bat erakutsi behar dizut- esan zuen Elsak- etorri Reiben

-Zer?!-amatxik- esan nizun zaldi hau oso arriskutsua zela! Gainera orain datoz Reiben eramatera!!!

-Itxaron itxaron- atatxik amatxiri

Elsak Reibeni beti bezela sagarra eman eta bere gainean igo zen, ikasi zituen gauza guztia egin zituen.

Amatxi arrituta gelditu zen, baina ezer esan baina lehenago zerbait entzun zuten:

-Pi,pi,pi- Reiben eraman behar zuten ziren

Amatxi beraiengana hurbildu zen

-Kaixo ze zaldi eraman behar da?- galdetu zuten

Amatxik, Reibeneri begiratu zion:

-Eee… Ez da zaldirik eraman behar

Reiben eraman behar zutenak joan egin ziren.

Amatxik buelta herdia eman eta atatxi eta Elsarengana abiatu zen

-Eskerrik asko- Elsak pozez

- Eskerrak zuri eman behar dizkizut- erantzun zion- pentsatu dut… Reibenekin zu bakarrik ibili zaitezke  eta orduan… Reiben

zuretzat izatea

-Benetan!!!-esan zuen Elsak- Baina non edukiko dut?

-Zure etxea oso aproposa da zaldia han bizitzeko.

10 egun pasata, Elsaren gurasoak amatxi eta atatxiren etxeko atarian zeuden, Elsaren zain.

-Kaixo aita, kaixo ama - bakoitzari muxu bana eman zien.

Ezertarako denborarik eman gabe Elsak Reibenekin bizitako abentura kontatu zien, gurasoek ez zuten ezetz esateko aukarik

izan, Elsa korrika joan zen Reibenengana gainera igo eta atatxi eta amatxi agurtu zituen, ez zekien nola eskertu. Besarkada

erraldoi bat eman zien eta Reibenen gainean abiatu zen bare etxera.

Amaiera.

“Aupa erreala”

Ioritz Iriarte Azpiroz



IPUIN SARITUA

ELSA BARTZELONAN

 

Oporretako lehen astean, gurasoek atatzi-amatxiren etxera eraman zuten Elsa. Ez lana zutelako edo

horrelako zerbait ez, Bartzelonan hamar egun pasa nahi zutelako baizik. Eurak bakarrik. 

Elsa hamabi urteko nexka indartsu eta jatorra zen. Begiak zerua bezain urdinak zituen eta

hondartzara joatea gustatzen zitzaion. Bere gurasoek 34 urte zituzten eta bere atatxi-amatxik 56.

Elsaren atatxik Miguel izena zuek eta bere amatxik Agustina.

Egun batean, Miguel eta Agustina sukaldean solasean ari zirela, Agustinari ideia bat bururatu zitzaion:

- Aizu Miguel! Zergatik ez diegu Elsaren gurasoei bisita bat egiten? Seguru nago aunitz poztuko

direla!

- Nik… ez dakit, ez dakit. Nik ez dut inora joan nahi.

- Arraioa, Miguel! Beti horrela zabiltza!

- Ongi da! Joanen gara! Baina bi egun bertzerik ez, ados?

- Ados. Elsari erranen diot.

- Elsa, nahi al duzu zure gurasoei bisita bat egin?

- Bai!

- Baina bi eguneko izanen da, ongi?

- Ados, eskerrik asko!

Oduan, gehiago berandutu gabe, Bartzelonarantz abiatu ziren. Kontua da, Elsaren ama orain dela

bortz urte haurdun geratu zela. Elsari ez zion grazia handirik egin ahizpa berri bat izatea: Elsa ez

haserretzeko, umea hil zela erran zioten. Umea Bartzelonako lagun bateri adopzioan eman zuten.

Horregatik, gurasoak urtero joaten ziren umengana bisitan. 

Orduan Elsa, Miguel eta Agustina Bartzelonara ailegatu ziren. Bertan taxi bat hartu zuten Elsan

gurasoen hotelera joateko. Ailegatu zirenean, kalean harrapatu zituzten, baina, neskatila ttiki batekin:

- Ama! Zer ari zara neskatila honekin?- galdetu zuen Elsak harrituta.

- Ah! Nere lagun batena da!- erran zuen amak.

- Egun on neskatila! Zenbat urte dituzu?- erran zuen Elsak

- Bortz urte ditut.

- Ama, hau kasualitatea! Zu orain dela 5 urte haurdun geratu zinen eta neskatila honek 5 urte ditu!

- Ez, Elsa. 7 urte zenituenean  ez zenuen ahizpa bat izan nahi, orduan umea hil egin zela erran

genizun baina Bartzelonako lagun bateri eman genion.

- Horrek azaltzen du zergatik egiten duzuen urtero Bartzelonarako bisita?

- Bai, begira: neskatila honek Ana izena du.

- Kaixo Ana! Ni Elsa naiz, zure zhizpa zaharrena.

Orduan Ana, Elsa, atta eta ama Bartzelonan geratu ziren bizitzen. Elsak lagun berriak egin zituen eta

katalanez solasten ikasi zuen.

"Arahiz"

Zihara Taberna Urra



IPUIN SARITUA



IPUIN SARITUA

Eneritz Iratzoki



Jorge Oteiza eskultoreak, Aita
Donostiaren omenez estela edo
hilarri bat egin zuen. Monumentu
hau Agiñan dago, harrespil baten
erdian.
Harrespilak monumentu
megalitikoak dira gutxi gora
behera 1000 urte Kristo aurretik
sortu zirenak. Aintzinako
jendearen hilobiak dira eta
horien erdian kutxatila bat
jartzen zen eta bere
barruanhildakoen errautsak
sartzen ziren.

“Txori kantu zale ederra non ote
haiz kantatzen” jartzen du
eskulturaren gibelko aldean. Aita
Donostia musikagile famatuak
kantu zahar batetik hartu zituen
hitz horiek. Aita Donostiak
musika aunitz konposatzeaz gain,
aho tradizioko kantu zahar
aunitz bildu zituen.

Jorge Oteizak eskultura egin
zuen eta Luis Vallet de
Montanok ondoan dagoen
kapera txikia egin zuen.

1992an norbaitek mailukadaz
xehetu zituen eskulturaren
ertzak. Oteizaren ikaslea
izandako artista bati leporatu
zitzaion ekintza eta horregatik
kartzelan egon zen bolada batez
Oteizak ez zuen nahi izan bere
eskultura moldatzea.

AITA
DONOSTIA

5.MAILA



LUMI
NISZ
ENTE
AK 

Irantzu Pastor ikastolara etorri da
egin duen liburua aurkeztera.
Irantzu ikastolako ikasle ohia da,
gure ikastolan ikasi zuen txikitan. 
Lehengoz, Lehen Hezkuntzako
ikasle guztiei azaldu digu bere
liburua eta argazki aunitz erakutsi
dizkigu. 
Ondoren, 5 mailako ikasleok
galdera batzuk egin dizkiogu
Irantzuri. 

IRANTZU PASTOR

1 - Z E  E S A N A H I  D A U K A
L I B U R U A R E N
I Z E N B U R U A K ?
Luminiszentea iluntasunean argia emateko
gai dena da, adibidez ipurtargiak. Liburuko
emakume hauek ere, egoera gogor eta
ilunetan, argia emateko gai dira. 

2 -  Z E R G A T I K  S O R T U
Z E N U T E N  L I B U R U A ?
Emakume ezberdinen ahotsak ezagutu nahi
genituen, jakin nahi genuen nola bizi diren
munduko bertze lekutako emakumeak. 

3 - Z E N B A T  D E N B O R A
B E H A R  I Z A N  Z E N U T E N
L I B U R U  H A U  E G I T E K O ?
Lau urte behar izan genituen, 2018an hasi
eta 2021ean bukatu genuen. 

4 - Z E R G A T I K  H A S I
Z I N E T E N  M U N D U A N
B I D A I A T Z E N ?
Ikusten genuelako munduan zehar gatazka
batzuk zeudela eta pentsatu genuen
emakumeak zama gehiago eramanen zutela
gizonak baino eta beraien sufrimendua
bikoitza izanen zela gatazka horiek
gertatzen ziren lekuetan.

5 - Z E R G A T I K  D A G O
E M A K U M E  H O R I
A Z A L E A N ?  
Liburuan azalean dago azken finean
emakume ikusen ezinei buruz solasten
garelako. Kasu honetan, amerikar natiboen
historia halakoa da, ezezaguna, ikusezina.
Eta hori adierazten du emakume honen
begiradak: “hemen nago ni” Bere herriaren
historia eta bere indarra sumatzen dira bere
begietan.

6 - Z E R T A N  I N S P I R A T U
Z I N E T E N  L I B U R U A
E G I T E K O ?  
Ez dugu horrelako libururik ezagutzen, ez
ginen bertze liburutan inspiratu. Hau
kazetaritza lan bat da, munduan zehar
bidaiatu genuen eta horrela forma eman
genion liburuari. 



7 - Z E R G A T I K  E G I N  Z A R A  A R G A Z K I L A R I ?
Argazkien bitartez, errealitate aunitz ezagutzen direlakoz. Nik erretratuak egiten ditut gustatzen zaidalako pertsonaren esentzia
harrapatzea eta horretarako aunitz hurbildu  beharra dago pertsonengana. Lan honek pertsona ezagutzeko aukera ematen du.

8 -  N O I Z  E G I N  Z E N U T E N  L I B U R U A ?
2018an Palestinan hasi zen gure bidaia. Ondoren, India eta Lakota Herrian ibili ginen eta 2020tik aitzinera Euskal Herriko hainbat
egoera ezberdin ere ezagutu eta islatu ditugu liburuan. 

9 -  Z E R  S E N T I T U  Z E N U E N  N E S K A  E D O  E M A K U M E  H O R I E K  I K U S T E A N ?
Alde batetik zein pribilegiatuak garen hemen bizi garenak eta bertze aldetik miresmena sentitu nuen hagitz bizimodu gogorrari
aurre egiten diotelako emakume horiek.

1 0 - N O I Z T I K  A T E R A T Z E N  D I T U Z U  A R G A Z K I A K ?  
2.000 urtean hasi nintzen argazkiak egiten. Arte Ederrak ikasi nuen Bartzelonan eta Irudia eta Argazkigintza espezialitatea hartu
nuen. 

1 1 - N O L A  B I D A I A T U  Z E N U T E N  L E K U  H O R I E T A R A ?  
Hegazkinez iristen ginen hiriburutara eta leku batzuetan trenez mugitzen ginen eta bertzetan kotxez.

1 4 -  Z E I N  D A  Z U R E
A R G A Z K I  P O L I T E N A ?

Hagitz zaila da niretzat argazki bakar bat
aukeratzea. Azalean agertzen den Red Star
emakume honena gustukoa dut.

1 2 - M U N D U K O  Z E I N
L E K U T I K  E G O N  Z A R A
A R G A Z K I A K  A T E R A T Z E N ?  
Lan hau egin aurretik ere, ibilia naiz
munduko leku aunitzetan argazkiak egiten:
Kolonbia, Guatemala, Kurdistan, Grezia,
Serbia… 

1 3 - Z E R K  I N S P I R A T Z E N
D I Z U  A R G A Z K I A K
E G I T E A N ?  

Beste argazkilarien argazkiak ikustean
inspiratzen naiz edo historia interesgarri
bat entzutean, eta pertsona horiei
erretratuak egiten dizkiet. 

1 5 -  Z E R G A T I K  A U K E R A T U
Z E N I T U E N  H E R R I A L D E
H A U E K  A R G A Z K I A K
E G I T E K O ?
Herrialde horietan hagitz egoera txarrean
bizi direlako. Jakin nahi genuen egoera zail
horretan nola bizi diren emakumeak.

5.MAILA



PALMERATXOAK
1

O S A G A I A K :
·        Hostore-orea
·        Azukrea

2
N O L A  E G I N :
Lehendabizi hostore-orea
erabiliko dugu. Mahai gainean
jarriko dugu eta osorik
zabalduko dugu.
Behin zabalduta dagoenean,
alde batetik eta bestetik hartu
eta biratuko dugu erdigunean
dena kiribilduta gelditu arte.
Orain oreak forma luzeka izango
du. Labana hartu eta bi
zentimetroko lodierarekin
ebakiko dugu orea (hau helduak
egingo du).
Palmeratxo guztiak ebakita
daudenean, labean jarriko
ditugu bata bestearen ondoan,
baina zentimetro bateko
distantziarekin.
Labea jarriko dugu kontu handiz,
180 graduko tenperaturan eta
20 minutuz. Ondoren hozten
utziko ditugu.
30 bat minutu igarotzean
helduakpalmeratxoak eginda eta
epel daudela konprobatuko du
eta hala izanez gero haurrak
labetik aterako ditu. Plater
batean jarriko ditugu eta
azukrea nahi beste botako diegu
gainetik.

On egin!!

5.MAILA

Telmo

Elorri



H B V B Y S X R V Z B

A R R A N O A B N I Z

M X V Y Y P G U U K A

I E C K B K U I B O P

L N H N W G G K A I E

T A J A H A H K R N L

X R G J R G L L R A A

O A Y R N B F F O L I

R B O S C G N K I L T

I A A G D B H H A O Z

A E R T S U N A J B A

HIZKI ZOPA
Aurkitu hizki zopan 8 hegazti hauen izenak: Arranoa Zapalaitza Enara Lertxuna Birigarroa
Zikoina Amiltxoria Ubarroia

5.MAILA

Aiert

Beñat

Lizar

BERTSOAK
Aspaldi ez bezala
Inautik ospatu
dirua eman eta
guk dena gastatu
gehienbat zako-zahartan
guk ongi pasatu
edozein mozorrokin
behar da makilatu

Kurtsoa akaututa
guk denari agur
Guri uda pasatzen
zaigula haitz labur
Iraila iristeko 
badugula beldur
espero dugu udan
ez eitea elur

San Ferminak beharra
ditugu jatorriz
gu jauntziko garela
xuriz eta gorriz
zezenak ikustera
joango gara irriz
San Ferminak akautzin
nahi ditugu berriz

5.MAILA

Arhane

Jare
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Arhane

Jare



IZOKIAREN BIZITZA
Mendiko erreka txikietan jaiotzen dira eta

koskortzean ibaian behera itsasora joaten dira.

Helduak direnean, jaio ziren erreka berberetara

itzultzen dira ugaltzera.

I B A I K O  B I Z I T Z A

BERRIRO IBAIRA 

ITSASOKO BIZITZA

- Jaioberritan: 1,2- 2cm bitarte
neurtzen du  eta bitelo zakutik
elikatzen da.
- Bi hilabeterekin: Igeri egiteko
gai da eta uretako intsektu eta
arkakusoen larbak bilatzen ditu
jateko.
- 5 hilabeterekin: 5 cm izatera
iristen da eta ezkatak ateratzen
zaizkio.
- Urtebeterekin: 15 cm inguru
ditu garai horretan eta krustazeo
txikiak, harrak eta intsektuak
jaten ditu.

Sexu-heldutasunera iristean jaio
ziren erreka berberera itzultzen
dira ugaltzera. Bokalera iritsita
han egoten dira ur gezara ohitu
arte. Udazken bukaeran edo
negu hasieran hasten da
errunaldia. Emeak ondoko
harrietan ildoak egiten ditu, 
 arraultzak erruteko.
Ondoren, arrek izokin emeen
inguruan biratzen dute, esperma
kanporatu arte. Ildoetan
jarritako arrautzak ernaldu, eta
lurrez estaltzen dituzte, isatsa
mugituz. 
Atlantikoko izokina (Salmo
salar) ez da hiltzen
errunaldiaren ondoren.
Korronteak ibaian behera,
itsasora, eramaten du. Han
berreskuratzen ditu indarra eta
kolorea, eta beste bidaia bat
egiteko prestatzen da. 

Bi urte egitean, ibaian behera
jaitsi eta hondartzara iristen
dira. Hor hasten dute itsasorako
bidaia.Bizitzaren garai horretan
aktiboago eta jaleago bihurtzen
da. Bizkaiko Golkoko
itsasertzeko izokinak Ipar
Itsasoko uretara joaten dira.
Itsasoan bizi direnean arrainak
jaten dituzte: Antxoak,
sardinak, moluskuak eta
krustazeoak.

5.MAILA



JEROGLIFIKOAK

5.MAILA

Izaro

Adur

Urko

Kemen



AGUR MUSUKOA, AGUR

5.MAILA

Ioritz

Oneka



MARTXOAK 8
EMAKUMEEN EGUNA
Berdintasunarengatik borrokatzeko eguna da. Betitik ikusi da mutilak erdian zeudela eta
berriz emakumeak beti bazterrean. Garaia da emakumeak erdira hurbiltzea eta
berdintasuna kontuan hartzea. Egun hau ez da ospakizun bat baizik eta borrokatzeko
eskubide berdinak izateko. Egunez egun berdintasun handiagoa dago, baina oraindik salto
ikaragarria falta zaigu erdira joateko.

Egun honetan aspaldiko gertakizun batengatik borrokatzen da: Zapata enpresa batean
emakumeei eta umeei gutxiegi ordaintzen zitzaien horregatik gau batean emakumeak eta umeak
zapata enpresara protestatzera joan ziren, baina ate guztiak itxi zituzten eta zapata fabrika erre
zuten. Emakumeak eta umeak hil egin ziren eta hor bukatu zen beraien bizitza. Emakume eta ume
erreak oihal more batekin estali zituzten.
Horregatik borrokatzen da emakumeen eguna.

5.MAILA

Ioritz

Oneka



TXISTEAK

Jatetxeko zerbitzariaren eta bezeroaren
arteko elkarrizketa:
-      Zer nahi duzue afaltzeko?
-      Igel-hankak dituzu?
-      Ez jauna, zapatak estu ditudalako
ibiltzen nahiz horrela.

Asierrek, hamar minututan jan zituen
erositako bonboi guztiak.
Arrebak errieta egin zion:

-Bonboi guztiak jan dituzu ni kontuan
hartu gabe.

-Zu kontuan hartu gabe? Horixe hartu
zaitudala kontuan! Horregatik jan

ditut hain azkar!

Soldadu batek galdetu dio bertze bati:
-      Zertan ari zara?
-Hemen! Emazteari idazten!
-Eta zergatik idazten diozu hain poliki?
-      Nire emazteak ez dakielako azkar
irakurtzen!!

Kartzelara iritsi berria den batek
galdetzen dio bertzeari?

-      Zergatik zaude hemen?
Ez didatelako ateratzen uzten!

 

5.MAILA

Oihan

Eneko



ANDORRA

6. MAILA

Kokalekua: Andorra Iberiar penintsulako
estatu burujabe ttikia da, ekialdeko Piriniotan
dago kokatuta, Frantzia eta Espainaren
artean.

Erliebea: Hagitz herrialde menditsua da;
2.500 metrotik gorako 65 gailur ditu eta.
Adibidez: Comapedrosa (2.945 metro).

Klima: Hiriburuak mendialdeko klima
ozeanikoa du 
Köppen sailkapenaren arabera. Negu
gogorrak dira, elur-jasa askorekin, eta uda
epelak baina laburrak. Prezipitazioak ongi
banaturik daude urte osoan.

Ekonomia: Andorrako ekonomia, tradizioz,
abere hazkuntza, tabakoaren langintzan eta
basoetan oinarritzen zen. Nekazaritzak lur
gutti ditu, lur guztietako %2a baino ez, eta
nagusiki tabakoa ekoizteko erabiltzen da.
Artzaintza, ordea, garrantzitsua da.

Historia: Andorrako historia XIII. mendean
hasi zen, eta hasiera hartan elezahar batek
markatuta dago. Horren arabera,
Karlomagnok fundatu zuen lurraldea.

Hiriburua: Andorra la Vella

Azalera: 468 Km2

Biztanleria 78.151 biztanle (2021)             

Dentsitatea: 167 bizt/km²

Hiri nagusiak: Ordino, Canillo,  La

Massana, Ecamp, Egordany...



SPOOKS
1

Z OMB I E S
Zombies are dead people who return to life.
Zombies look pale and horrible. Their skin
and flesh are rotting and falling to pieces. It
is said that zombies eat brains and the only
way to kill zombies is by blowing their heads
off. 

2
WER EWO L V E S
Werewolves are men who are supposed to
turn into wolves. They have got eye browns
that meet in the middle, small pointed ears,
sharp fingernails claws and hair on the
palms.

3
MUMM I E S
A mummy is a specially preserved dead
body. To mummify a body, the Egyptians
removed the internal organs and then dried
the rest of the body with salt. The
mummification process took about 70 days. 

4
GHOS T S
A ghost is a form of a person or animal that
is no longer alive. Some are invisible, some
are transparent, others seem to be quite
real and soil. Ghosts have been reported in
houses, hotels, hospitals, theatres, ships and
even aeroplanes.

6.MAILA



A.Materialak eta tresnak

➢  Harri bat edo beste gorputz bat (solido bat) 

➢  30 ml-ko probeta

➢  Ura

ARKIMEDES
Arkimedes orain dela ia bi mila eta laurehun urte jaiotako jakintsu bat izan zen. Hona hemen,

Arkimesek formulatutako teoria:

‘‘Likido batean sartutako gorputz batek desplazatutako ur-bolumena gorputz horren

bolumenaren berdina da.’’

Ikus dezagun Arkimedesek asmatutakoa egia den ala ez.

Nola kalkula daiteke gorputz baten bolumena?

IKERKETA

IKERGAIA

Egin beharreko urratsak eta datuen erregistroa

Bete ezazu probeta 20 ml arte.

Sar ezazu harria edo aukeratutako objektua. ……mL

B.Egin beharreko urratsak eta datuen erregistroa

1.

2.

3.

Neurtu noraino heltzen den ur-maila. ……mL

Zer gertatu dauraren mailarekin gorputza sartzean?

Osa ezazu ondorioa aukeran emandako hitzetatik zuzena hautatuz:

C. Datuen interpretazioa eta ondorioa

1.

Ur maila berdin mantendu da.

Ur-maila igo egin da. Zenbat?

Ur-maila jaitsi egin da. Zenbat?

1.

“Probeta ur-maila ……… mL igo/jaitsi da. Ondorioz, probetan sartutako harriaren bolumena

……… mL-koa dela esan dezakegu.”

6.MAILA

Enaitz

Javi



LABIRINTOA
Xaguak gazta jan ahal izateko bidea erakutsi behar diogu. 

6.MAILA

Iratz

Adur

6.MAILA

Ugaitz

Zihara

Alain

7 DESBERDINTASUNAK
Bilatu irudi hauetako 7 desberdintasunak



HITZ GURUTZATUAK

Lotu puntuak zenbakien hurrenkerari jarraituz ezkututako marrazkia aurkitzeko.

6.MAILA

Enaitz

Beñat B.

Oier

6.MAILA

Akior

Beñat A.

PUNTUAK LOTU

Horizontalean:

3. Intsektu bat da. Munduan 20.000 espezie

desberdin ezagutzen dira.

6. Kolorez aldatzeko gai da. Intsektutaz elikatzen

den narrastia..

7. Hortz zorrotz eta gogor batzuk ditu eta arrain

hezurdun gehienek bezala, ikusmen aparta du.

9. Isats iletsu eta luzea duen animalia.

10. Kanidoen, hau da, txakurraren, otsoaren eta

abarren familiako ugaztun haragijale ttikia.

Bertikalean:

1. Lurreko animaliarik handiena da. Jaiotzean 120

kg inguru eduki ohi ditu. Normalean 50 eta 70 urte

artean bizi da.

2. Itsas hegazti bat da, hegan egiten ez duena.

4. Ez du hankarik. Hala ere, haginkada batez,

heriotza eragin diezazuke.

5. Muskerraren itsurako narrasti handia da,

gorputza ezkata gogorrez estalita du eta lurralde

beroetako ibaietan bizi da.

8. Ugaztun ungulatu bat da (Equus ferus caballus),

gaur egun bizirik diren Equus generoko 10

espezieetako bat.



Lesakako erdigunea herriaren bihotza eta elkargunea da;
erosketak egiteko, haurrak jolasteko, lagunekin elkartzeko,
dantzatzeko... Gozamenerako eta ospakizunetarako lekua da
lesakarrentzat. Herriko pasabide garrantzitsua den arren,
aunitzetan oztopoz eta kotxez betea egon ohi da, horregatik
elkarbizitzan oinarritutako plan ordenatu baten beharra ikusi
du Udalak.

LESAKA
BIZIBERRITZEN
Herriko erdigunearen
eraberritze plana gauzatzeko
lanak abiatu ditu Lesakako
Udalak LESAKAKO

ERDIGUNEAREN
ERABERRITZE PLANA

 “ L E S A K A  B I Z I  B A T  N A H I
D U G U ”  L E L O P E A N ,
H E L B U R U  D E S D E R D I N A K
J O R R A T Z E N  D I T U  P L A N A K
I Lehenik eta behin, herrigunean oinezkoei lehentasuna
eman nahi zaie, gainontzeko ibilgailuekin elkarbizitza
ahalbideratuz. Halaber, denda eta ostatuen
irisgarritasuna eta ikusgarritasuna hobetu nahi da.
Umeak kalean lasai jostatzeko aukera izatea eta
ikastetxeetara joateko bide seguru eta erosoak
bermatzea planaren bertze bi helburu garrantzitsu dira.
 Era berean, mugikortasun arazoak dituzten pertsonei
bideak erraztu nahi zaizkie. Horretarako, bertzeak
bertze, oztopo arkitektonikoak kenduko dira.
 Bukatzeko, bizikleta erabiltzaileei bidea erraztea eta
kotxeen erabilera ordenatzea ditu xede planak.
Kotxeentzako soilik ziren kaleak bizitzaz beteko dira
aldaketa hauen ondorioz.

 Lesakako Udala oinezkoak erdigunean jarriko dituen
mugikortasun eredu baten alde aritu da lanean azken
urte hauetan. Dagoeneko hasiak diren lan hauekin,
biztanle guztien irisgarritasuna bermatu nahi du
kolektibo zaurgarrienak bereziki kontutan hartuz.
 Guztiontzako erosoa izanen den herri bat lortu nahi
da. Eta hori lortzeko, helburuz enpresa eta adituekin
elkarlanean, herriko eragileekin bilerak eginez eta
norbanakoen iritziak jasoz, Mugikortasun Plan bat
diseinatu du Udalak. Gauzak horrela, aurtengo irailan,
Mugikortasun Plan horren lehen faseari ekin dio,
Lesakako erdigunetik hasiz.



ZEINTZUK IZANEN DIRA PLAN HONEK
EKARRIKO DITUEN ONURAK?

P R O I E K T U  H A U  L E S A K A R
G U Z T I E K I N
E L K A R B A N A T U  Z U T E N  
 Herritarren bizitzan planak izanen duen eraginaz
jakitun, haien iritzia jasotzea beharrezkoa ikusi zuen
Udalak. Horregatik, proiektua herritarrei aurkeztu,
beraien zalantza eta kezkei pertsonalki erantzun eta
euren iritzia jasotzeko erakusketa bat antolatzea
erabaki zuen. Erakusketa ekainaren 3tik 10era
Komentuan (Harriondoa) egon zen ikusgai. Planaren
erakusketak, herritar aunitzen interesa piztu zuen, 300
herritar baino gehiagok bisitatu zuen erakusketa. 

 Erakusketara bertaratu ziren herritarren gehiengoak
erdigune biziago, atseginago, irisgarriago eta seguruago
bat helburu duen proiektuari babesa eman zion.
Bisitarietatik 169k eman zuten beraien iritzia eta
horietatik %98,2ak «atsegin dut» erantzun zuen. 

 Horrez gain, aurkezpen bat ere egin zuten ekainaren
9an Harriondoa Kultur Etxeko Txokobiko aretoan.
Bertan, proiektuaren arduraduna den Igor Lopez de
Uralde arkitektoak, Ladis Satrustegi alkateak eta Ioar
Oteiza zinegotziak herriko erdigunearen eraberritze
planaren xehetasun guztiak azaldu zituzten.

Erdigunea espazio politago, atseginago eta biziago batean bihurtzeaz gain, bertze
hainbat onura ekarriko dizkio plan honek herriari: ikastetxetarako bide seguruak
bermatuko dira, kotxeen abiadura motelduko da, denda zein ostatuak irisgarriago
bihurtuko dira, gaur egungo traba arkitektonikoak ezabatuko dira, espaloiak
errepidearen maila berean kokatuko dira, fatxadetan doazen kableak lurperatuko dira
eta herrian oinez bizitzeko ohitura indartuko da, ahal denean kotxea alde batera utziz
eta herri biziago bat eraikiz.



 LANAK I R I T Z I A K
Lanei buruzko iritzi desberdinak
jasotzeko asmotan, Ladis Satrustegi
alkatearengana eta Lesakako
Zerbitzuen Elkarteko lehendakaria den
Sandra Legasarengana jo dugu. 

Alkateak azken egun hauetan “hagitz
lanpetuta” ibili dela adierazi digu.
Abenduaren 9 eta 10eko euriteek
eragin dituzten uholde eta kalteak
handiak izan dira eskualdean, “bi aste
pasa ditugu euripean eta euriteek ez
dute batere lagundu lanak aitzinera
eramaten” aipatu digu alkateak.
Ondorioz, aunitzetan gertatzen den
bezala, “lanak atzeratu dira eta
aurreikusiak zeuden epeak ez dira
beteko”. Hala ere, arestian aipatu
moduan, lanak inauterietarako
bukatuak egonen direla adierazi digu.

 Udala Lesakako zerbitzuen Elkarteko
kideekin bildu zen proiektua
herritarrei aurkeztu baina lehenago.
Sandra Legasa elkarteko lehendakariak
aipatu digunez, “Udala gurekin
harremanetan jarri zen planaren berri
emateko. Bilera bat egin genuen
elkarrekin proiektuaren nondik
norakoak azaltzeko eta bertan gure
kezkak argitzeko aukera izan genuen”.
Obrak kezka eta beldur pixka batekin
bizitzen ari direla onartu digu, “obrak
dendako atean dituztenak dira
kaltetuenak eta salmentetan ahalik eta
eragin gutxien izatea nahiko genuke”.
Onurei buruz galdetuta, bertzeak
bertze, hauek aipatu ditu: “Lesakan
oinez erosketak egitea errazagoa
izatea, herri biziagoa, atseginagoa,
erakargarriagoa, seguruagoa,
politagoa… lortzea”.

Hiru zatitan eginen dira lanak:
lehenbizikoan Beheko Plaza eta
udaletxearen aitzinaldea,
bigarrenean Plaza Zaharretik
Matxinbeltzenea aldera doan
kalearena eta hirugarrenean
zeharbidea den zatia, plazatik
Albistur karrika aldera doan
zatia. 
Lanek 532.410,93 euroko (gehi
BEZa) aurrekontua dute eta
otsailaren bukaerarako amaitzea
espero dute.

6.MAILA



MATEMATIKAK OBRAN

1 PROPOR T Z I O NA L T A SUNA
 Haur hezkuntzakoek galdetu ziguten: Zenbat
neurtuko dute ikastola berriko gure gelak?
Eta guk maketa bat egin genuen errealitatea
baino hogei aldiz ttikiagoa kartoiezko
kaxekin. eta 
 1.Lehenbiziko neurriak hartu genituen eta
talde batek lehenbiziko solairua egin zuen eta
bertzeak bigarrena.
2.Kartoiak hartu eta moztu egin genituen,
paretak eskailerak eta mailak egiteko.
3. Silikonazko pistolarekin paretak maketara
iratsi genituen.
Haur Hezkuntzakoei erakusketa bat egin
genien azalpenak emateko.

2
AN T Z E KO T A SUNA
Antzekotasuna Matematikan, bi irudi
geometriko antzekoak direla esaten da,
forma bera baldin badute baina neurri
desberdina.
Errealitateko tamaina planoko tamaina
baino 12,5 aldiz haundiagoa da. Erralitatean
9,73 m ditu eta planoan 7,7 cm.

3 E S KA I L E RAK

Zenbat distantzian igo behar da goiko
solairura?
Zenbat neurtzen du eskailera bateko
maila bakoitzak?
Kalkulatu dugu zenbat eskailera eta zein
neurritakoak izan benar duten bai
mailak, baita eskailburuak ere.

Ikastola berriko  larrialdietako irteerak,
eskail-buru batekin, zenbat eskailera behar
zituen kalkulatu dugu.

1.

2.

3.

4 MAK I N A - P L A T A F ORMA
J A SO T Z A I L E A
Erronboz osatutako makina honetan, 
 aneluak aldatu egiten dira: zorrotzak
kamutsera eta kamutsak zorrotzera. Horrela
altura hartzen du. 
Lauki guztietan bezala, 4 angeluen batura
beti 360º  izanen da.

Antzekotasuna eta proportzionaltasuna
Irudi geometrikoak: angeluak eta aldeen luzura
Eskala    eta unitate aldaketak         
Diseinua

Matematikako gaian landu ditugun hainbat kontu ikastola berriko obran ikusi ditugu.

Horrela ikusi dugu matematikako liburuan ageri diren kontuak errealitatean
 arrautzen al ditugula.
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1

Tantirumairun gaude                                                                                                                   

herria Lesaka

hasieran zazpi ginen

ta orain hamaika

segiduan Berara 

pasatzen gara ta                       

agurraren orduan                                                                                            

hau da gure kanta.

2

Mutil berritsu honek

Akior du izena

zirkua montatzen ta

karaten onena

bertsontan ona Oier

Arruabarrena

alukeria aunitz

egiten duena.

3 

Enaitz motokrosean

nabazko liderra 

Espirit ta Rubio 

zaldiaren ferra

Adur Erkizia da 

futbolin ezkerra 

bizikletan ez du hartzen

bidaxka okerra.

4

Beñat Bereau da Brawl 

Starsen bikaina

menperratzen duena 

Berako kukaina

Zihara marrazkitan

aurpegi, ezpaina

lasterka egiten du 

erbi batek aina.

       5

Fortniten abila da 

Alain Etxepare

porteria zaintzen du 

Ter Stegen pare

Ugaitz esgintzeakin

Call of Duty gabe 

zakurra zirikatzen 

ez da hain xuabe.

 

 

           6

Iratzeri gustatzen 

zaio eskalada

eta asteazkenetan 

joaten da dantzara

Javi 10 urtekin

heldu Lesakara

Cristiano Ronaldo

bere idoloa da.

 

 

           7

Beñat Ayestaran da 

motoen laguna

pilotari gustoko

du Jokin Altuna

6. mailan dago

kuadrila txukuna 

hauekin pasatzen da 

segidun eguna.

 

 

          8

Agur Tantirumairu

hau bukaera da 

eman diguzu lagun 

talde ta euskara

DBH egitera 

baguzi Berara

baina zuetaz beti 

oroituko gara. (bis)
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948  637  308

636  865  399

www.tantirumairuikastola.com


