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Asmakizunetako erantzunak letra-zopan bilatu. Ea denak aurkitzen dituzun! 
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ASMAKIZUNAK! 
 

Baratzan egoten da. 
Burua badu baina, ez da aberea. 
Bizarra ere badu baina, ez da gizonezkoa. 
Askotan erosi nuen atzo eta etxera etorri 
nintzenean 
Jarri ninduen negarrez. 
 
Zer da?  

Ikusten dut, ondoan dut eta ezin harrapatu                       
Zer da?  
 
 
Busti-bustia dago eta ez da ura. 
Oso berritsua da baina zu ez zara. 
Zer da? 
 
 
Nor ote da? Nor?  
Ez duena soinekoa aldatzen.  
Zer da?  
 
 
Kobazulo hori, beti dago hezea,  
Hesi zuriz inguratuta han bizi 
Da herensugea 
Zer da? 
 
 
Ihes egin gura badut atzeraka 
 
noa itsasoan zein errekan baina 
beti uretan.  
Zer ote da?  
 
 
 

Aiert, Kemen eta Urko (4.maila) 
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KIROLEN LETRA ZOPA 

 
      Bila itzazu hitz hauek: Igeriketa,saskibaloia,futbola,lasterketa,beisbola,golfa eta 
atletismoa. 
 
 

S A S K I B A L O I A 

J T A X Y P A P O G P 

W L B S L I L G T E S 

H E F U T B O L A R H 

O T P I T L P A N I M 

R I S A F O S C H K S 

S S P A O S I O A E H 

O N R O T I E R U T M 

R O I R A T B L A A S 

L A S T E R K E T A I 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oneka, Izaro, Telmo eta Beñat (4.maila) 
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BERTSOAK 
 
Apirilan hiruan                                                                  Bi aldiz konfinatu 
jokatu zen kopa                                                                 ta gaude aspertuk 
Athletik ta realak                                                               Kemen ta Adurrengatik 
egina borroka                                                                    ginen konfinatuk 
Oyarzabal penaltiz                                                            Orain kanpun gaudela 
baloia zun bota                                                                  kusten ttugu zozuk 
Realak irauzi ta                                                                 Mendira joan eta 
egin zuten topa                                                                  han daudela otsuk 

 
 
 
 

Bihar nere urteak                                                               Zuhaitzan bizi naiz 
Nola ospatuko                                                                    eta izena untxia 
Merendola bat inez                                                             Nik belarra dut eta 
Nik merendatuko                                                                zuek ohatzia 
Lolipop bat (e)ta aulkia                                                      Ez naiz oso trebea 
Neri oparituko                                                                    baina bai bitxia 
Lagunak gonbidatu                                                             Zuei emanen dizuet 
Ta ongi pasatuko                                                                nere iritzia  

 
 

Arhane,Jare eta Ioritz (4.maila) 

 
 
 
 
 

TXISTEAK 
 

 
Hortzetako zepilo bat dago eta komuneko paper bat eta erraten du hortzetako 
zepiloak: 
-Batzuetan lana txarrena dudala pentsatzen dut… 
-Bai??... Ziur zaude?? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lizar, Elorri, Adur, Oihan eta Eneko (4.maila) 
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PANDEMIAK ERAMAN DUENA (KOPLAK) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aniztasunarekin 
aberastasuna 

pandemia honekin 
galduta duguna 

Lagunetik urruti 
musukoarekin 

nahiago dut kalean 
lagun batzuk egin 

Musukoa (e)ta gela 
gaude pandemian 
itxin gelditu ginen 

berrogeialdian 

Desberdintasuna da 
aberastasuna 

pandemian galdu dut bai 
nik askatasuna 

Desberdinak garela 
hori badakigu 

COVID nazkagarriak 
asperturik gaitu 

Urte bat gure artean 
dugu pandemia 

hemendik atera nahi dut 
amatxo maitia 

Desberdinak garela 
ezin guk ukatu 

berdinak bagarela 
dezagun onartu 

Bukatu dezagun ia 
izurri honekin 

elkartu nahi dutela 
nire lagunekin 

 

 
 

5. maila 
 
 
 



PIPER-GORRI XXXVII 

 

 
“Ipuina eskuz esku Giza Eskubideak” ekimenean parte hartu 

genuen. 2020ko azaroan, jarraipena eman genion Jon Arretxe idazleak 
euskaraz hasitako ipuinari. Ondoren, egunero-egunero, ikastetxe bat 
arduratu zen, zenbaitetan bi, ipuin-kateari lerro batzuk gehitzeaz. 

Hemen duzue guk idatzitakoa. Ipuin osoa irakurri nahi baduzue, 
pasa gure gelatik eta eskatu ale bat. 
  

ANIMA ETA KOKORO 

 
Nire izena Amina da, hamalau urte dauzkat eta familia afrikar 

baten baitan jaiotako lehenengo umea izan nintzen. Nire atzetik beste 
hainbat etorri ziren ia jarraian eta horrek lan asko ekarri zidan, zeren, 
etxeko alaba nagusia izanik, haiek denak zaindu behar izan nituen, eta 
horrez gain, gurasoei lagundu behar izan nien arrantzan, ehizan edo 
baratzeko zereginetan. 

Afrikako herrixka batean bizi ginen, hondartza handi baten 
magalean. Eguneko nire lehen zeregina, nire anai-arrebak ernatzea 
izaten zen. Batzuetan, zerbait gosaltzeko aukera izaten genuen baina 
ez zen hori egunero gertatzen… Arropa jantzita, nire anai-arrebak 
eskolara laguntzen nituen. Ez zen bide xamurra, arriskuz beteriko 
bidaia izateaz gain, zortzi kilometrotako ibilbide luzea egiten genuen 
oinez egunero.  

Handik bueltan, gurasoak laguntzen nituen hainbat zereginetan. 
Itxasoa bare zegoen egunetan, arrantzara ateratzen ginen. Ehiza 
garaian, aita eta biok oihanean barneratzen ginen. Baratze txiki bat ere 
bagenuen; ez zituen fruitu gehiegirik ematen baina, tira! Hura ere 
zaindu behar zen.  

 
 

5. maila 
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SUDOKUAK 

 

 

 

Enaitz eta Alain (5.maila) 
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JEROGLIFIKOAK 
 

Nola du izena gure ikastolak? 

 

Nola izena dute ikastolan 
erabiltzen ditugun portatilak? 

 

Nola izena du birusak? 

 

Non bizi gara? 

 

Zer inporta zaidan? 

 

Non ikusi duzu hori? 

 

Non utzi duzu bizkotxoa? 

 

Aurtengo Piper-gorri honetan, zer 
egin dute Adur eta Ugaitzek? 
 

 

 
 

 
 
 

Javi, Iratz eta Beñat A. (5.maila) 
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HIZKI-ZOPA 
 
Bilatu hizki-zopa honetan, 5. mailako ikasleen izenak: 

 

A L A I M Z A E U I O 

S U L K Z I H A R A K 

Z D A O I Z I B B L L 

T A I D S O O G E H H 

A E N U U U R Z Ñ B X 

R S A H K R T E A Z H 

I D J A V I E R T T E 

R B E Ñ A T B R A I R 

A S I G E R F K J A Ñ 

T A U O U K B H L N L 

X Z F A A H F N R E A 
 
 
 

Beñat B. eta Akior (5.maila) 
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HIZKI-ZOPA 
Bilatu hizki-zopa honetan herri hauek: Lesaka, Bera, Etxalar, Igantzi, 
Arantza, Sara, Doneztebe, Sunbilla, Ituren, Legasa eta Zubieta. 
 

 
 
 

Adur eta Ugaitz (5.maila) 
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7 desberdintasunak 

 

 
 

 
 

Oier eta Zihara (5.maila) 
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Oier eta Irati U. (6.maila) 

 

PIPER-GORRI EGIPTON 

PIPER-GORRI PIRAMIDEAK NOLA EGITEN DIREN IKUSTERA JOAN DA. 

LAGUNDU 
BEHAR 
DIET! 

AZKENEAN LAGUNTZEN UTZI DIOTE  

A ZE ITXURA 
HARTU DUDAN 
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    Horizontalean       Bertikalean 

  

1 Udazkenean hurrak ematen 
dituen zuhaitza da. 

4 Zuhaitz honek ezkurrak 
ematen ditu. 

5 Kontuz bere morkotsekin mina 
hartzen ahal duzu eta. 

6 Orain gorritzen hasi dira fruitu 
goxo hauek. 

7 Lesakan mendi bat dago 
zuhaitz honen izena duena. 

9 Sagardoaren herriari izena 
ematen dion zuhaitza. 

  
 

 

2 Ikastolako atarian dagoen zuhaitza, 
bere fruitu goxoak jaten ditugu. 

3 Zuhaitz hau Eguberrietan jartzen 
dugu etxeetan. 

8 Pagadiak deitzen dira zuhaitz hauen 
basoak. 

 

 
 
 
 
 
 

Libe, Leire eta Ekhi (6 maila)   
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MEXIKAR TAKOAK 
 

 

 

Osagaiak: 
- Irina : 150 g 

- Ur epela: 90 ml 

- Olioa : 2 goilarekada   

- Gatza : Nahi adina 

Pausoak: 
- Irina gatza eta olioa gehitu 

- Nahasketari  ur epela bota  

- Dena ongi  nahasi, ore  egonkor bat sortu arte 

- Bortz  minutuz oratu behin eta berriro  

- Orea prest  dagoenean, hainbat zatitan banatu eta zati bakoitza zapaldu, borobil fin 

bat eginez 

- Zapi  baten azpian utzi 5-10 minutu bitarte 

- Zartagia su bizitan berotu oliorik  gabe eta bertara bota orea  

- Takoak  burbuilak ateratzen dituenean buelta emateko prest dago. 

- Plastikozko poltsa batean hozten utzi  

- Nahi duzunarekin betetzen ahal dituzu; Haragi pikatua, letxua,  tomatea, gazta… 

Nahiez gero saltsa bat bota eta jateko prest egonen dira 

 
 
 
 

Maddi eta Oinatz (6maila) 
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LIBURUAK GOZAGARRI: GAIZKA AROSTEGI 
 

 

 
 

Apirilaren 21ean Gaizka Arostegi idazlea gure ikastolara etorri zen. Guk aitzinetik bere 
liburu bat irakurria genuen gelan,  Nerbioiko piratak. Ipuin horretako kapitulu bakoitza 
laburtu eta marrazki bat egin genuen, gero paretan zintzilikatu genituen eta Gaizkari 
erakutsi genizkion. Gero guk elkarrizketa bat egin genion eta hemen dituzue galdera-
erantzunak. 
 

 
 

- Zenbat urterekin hasi zinen liburuak idazten? 
Nere haurrei bere txikitako istorioak eta abenturak kontatzen zizkion. Hortik hasi zen.  
 

- Nola hartu zuen zure familiak zu idazlea izatea? 
Nik etxean txiki txikitatik liburu aunitz izan ditut eta haiek guztiak irakurtzen saiatzen 
nintzen. Nire familia guztiari gustatzen zaio irakurtzea eta oso kontent jarri ziren idazlea 
izanen nintzela jakitean. 
 
 

- Zein da idatzi zenuen lehenengo  liburua? 
Nire lehenengo liburua El cálido Julio del treinta y seis izan zen. 
 

- Zein zen zure txikitako ametsa?  
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Nire txikitako ametsa portuan lan egitea zen, txikitatik bertan egotea asko gustatzen 
zitzaidalako. Lagunekin barkuak begira egotea asko gustatzen zitzaidalako, mota 
guztietako barkuak. 
 

- Zerk  eraman zintuen “Nerbioiko Piratak” liburua  idaztera? 
Nere txikietako abenturak, lagunekin egindako jolasak eta esajerazioak ere lagundu zidan 
eta piratak sentitzen ginelako ere. 
 

- Zure liburuetan zuk aukeratzen duzu ilustratzailea? 
Hasieran argitaletxeak aukeratzen zidan ilustratzailea, baina denborarekin argitaletxeak 
aukeratzen uzten dit edo behintzat aukera ezberdinak ematen dizkit. 
 

- Zer adineko irakurleentzat  gustatzen zaizu idaztea?  
Asko gustatzen zait helduentzat eta haurrentzat idaztea, baina nahiago dut haurrentzat 
idatzi, nire haurren adina kontutan hartuz. Adin ezberdinetako haur eta gazteentzat 
idazten dut. 
  

- Zein adineko haurrentzat  gustatzen zaizu idaztea? 
Nere seme-alaben adinarekin aldatzen da. Hau da, nire seme-alabak haurrak zirenean 
haurrentzat gustatzen zitzaidan idaztea, eta orain, handitu direla, 15-16 urtetarako idaztea 
gustatzen zait. 

 
- Zure liburuen artetik zein duzu gustukoen? 

Nik idatzi ditudan liburu guztietatik idatzi dudan liburu gogokoena El Agote da. 
 

- Zein da zure azkeneko liburua? 
Nire azkeneko liburua haurrentzako liburu bat izan zen Nerbio zinemako sekretua.   
 

Xabier eta  Irati S. (6 maila) 
 

LIBURUAK GOZAGARRI: IRITZI TENTAGARRIAK  
 

SAHARAKO ITSASOA 
  

Haizearentzat ez da uda erraza izanen. Haizearen 
gurasoak hagitz haserre daude, eta bakoitza bere 
aldetik joango da oporretan. Haizea bere izebarekin 
geratuko da eta Souhaila Saharatik etorriko da. 
Hasieran ez dira hagitz ongi moldatzen Haizea eta 
Souhaila, baina poliki poliki gero eta harreman 
hobea izanen dute.  
 
Iritzia: Neri liburu hau, desberdina iruditu zait 
liburu gehienak fantasia izaten dutelako. Baina, 
liburu honek ez, liburu honetan dagoen guztia bizi 
errealean gerta daiteke eta horregatik niri asko 
gustatu zait. Gaia ere aunitz gustatu zait:  hasieran 
Souhailaren istorioak, gero futbol partidua... 
 
Oier (6 maila) 

 

               



2020- 2021 IKASTURTEA 

 

GALTZERDI SUIZIDA 
 

 

Bazen behin, galtzerdi bat bere jabea 
Pliniorekin bizi zena, baino, beretaz 
nazkatuta zegoen. Astean behin garbitzen 
zuen, zulo bat atera zitzaion behatzen lekuan 
eta zerbait egin behar zuela  pentsatu zuen. 
Galtzerdi horren bizia zeharo aldatu zen 
hortik aurrera eta gertatzen zitzaizkion 
gauza guztiak harrigarriak ziren.  
 

Iritzia: Neri liburu hau aunitz gustatu zait, 
hagitz  bereizia delako. Gainera oso 
umoretsua da baina, hagitz motza, hori da 
liburu honen gauzarik txarrena. Hasieran 
pentsatzen duzu azkenean zerbait gertatuko 
dela baino bukaera hori ez du inork ere  
espero horregatik gustatu zait horrenbeste. 
 

Matixa (6 maila) 
 

 
ZIZILI 

 
Zizilik ez du deus ikusten, 207 dioptria dauzka 
begi bakoitzean. Munduko betaurreko guztiak 
probatu ditu baina ez du bat bakarrik ere ongi. 
Esan zioten Londresen jostun txiki bat dagoela 
guraize xehetuekin betaurrekoak egiten dituena, 
eta pentsatu gabe Londresera abiatu zen bere 
mamu txikia hartuta. Bidaian abenturak eta 
xelebrekeriak gertatzen zaizkie. 
 

Iritzia: 
Aunitz gustatu zait, liburua ongi ulertzen da, egun 
batetik bestera ez da haria galtzen, hiztegia 
aberatsa da baita ere. Fantasia pixka bat dauka 
mamu txiki bat duelakoz eta umorea baita ere, ez 
duenez deus ikusten leku guztietan sartzen da. 
Hortaz gain nahi duzuna lortu egiten ahal duzula 
erakutsi dit. 

 

 
 

Unai (6 maila)  
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GREZIAR MITOLOGIA     

 
Aintzinako Greziako mitoak beste kultura aunitzetan dituztenen  antzekoak dira. Mitoek 
mundua nola sortu zen kontatzen dute, eta gauzak zergatik gertatzen diren azaltzen 
laguntzen dute. 

Antzinako Greziako jendeak jainko eta heroi asko zituen. Jainkoei buruzko istorioak 
kontatzen zituzten, eta tenpluak eraiki zituzten haien omenez. Istorio edo mito horiek 
2.000 urte baino gehiagoz iraun dute bizirik. 

Greziar mitoen eragina: Antzinako greziarren eta erromatarren 
ondoren, mendebaldeko idazle eta artista askok erabili dituzte greziarren eta 
erromatarren mitologiako istorioak beren lanetan: estatua, margolan, liburu, kantu eta 
bestelako artelan asko eta asko mitologian oinarrituta daude. 

Antzinako erromatarrek greziarren jainkoetako asko bereganatu zituzten, baina izen 
desberdina emanez. Mundu horretan, jainko nagusia Jupiter zen, eta haren emaztea Juno. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Txikipedia:Mendebalde
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GREZIAR IZENA JARDUERA ESPARRAUAK ERROMATAR IZENA 

Zeus 
 

Jainkoen eta gizakien erregea Jupiter 

Febo (edo Apolo) Igarpenaren eta musikaren jainkoa Apolo 

Atenea 
Jakinduriaren jainkosa 

 
Minerva 

 

Afrodita 
Maitasunaren jainkosa 

 
Venus 

Artemisa 
Ehiza eta basoetako jainkosa 

 
Diana 

Ares Marte Gerraren jainkoa Marte 

Hermes 
Jainkoen mezularia 

 
Merkurio 

Hera Zeusen emaztea Junon 

Poseidon Itsasoetako jainkoa Neptuno 

Hefesto 
Suaren jainkoa 

 
Vulkano 

Hades Infernuko eta hildakoen jainkoa Pluton 

 
 

Kattalin eta Eñaut (6 maila)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIPER-GORRI XXXVII 

 

PANDORAREN KUTXA 
 

 
 
 

Duela milaka urteko  Grezian,  Lurrean gizakiak bizi ziren  (bakarrik gizonak zeuden) eta 
haiei begira,  Olinpo mendian haiei begira, jainko eta jainkosak bizi ziren. Gizakiak jainkoei 
(gehien bat Zeuseri) beraiek emandako gauzak eskertzeko, janaria ematen zioten. 
 
Zeus, gizakiekin oso haserre zegoen, idi baten haragia beraientzat geratu eta Zeuseri 
haragi kapa fin baten azpian zeuden hezur, eta animaliaren gainerako hondakinak eman 
zizkiotelako. Gizakiak surik gabe bizitzera zigortu zituen baina Prometeok  sua ebatsi eta 
gizakiei itzuli zien. Zeusek Prometeori mila urtez bete beharreko zigor latza jarri zion 
baina gizakietaz mendekatzeko modua pentsatu zuen. 
 
Zeusek, bere semeari, Hefestori, eskuekin lan egiten oso trebea zenez, buztinezko 
emakume bat egitea eskatu zion, lurreko gizakiak beretaz maitemintzeko. Hefestok, 
Afrodita jainkosa bezain ederra zen emakume bat egin zuen. Zeusek bizia eman eta dohain 
guztiekin hornitu zuen:  buru-argitasuna, ehuntzeko eta lurra landatzeko trebetasuna, 
seme-alaba ugariz erditzeko emankortasuna… 
Emakumea prest zegoenean, Pandora izena jarri zioten, grekoz “dohain guztiak” esan nahi 
duena.  
Zeusek urrezko kutxa eder bat eman zion Pandorari eta urrezko lepoko bat, kaxa irekitzen 
zuen giltzarekin zintzilika. Zeusek, Pandorari kutxa inoiz ez irekitzeko  eskatu zion. 
Lurrera jaitsi baino lehen, azken opari gisa, bertze dohain  bat eman zion, jakin mina. 
Epimeteo, Prometeoren anaia,  Pandora ikustean maitemindu egin zen, eta denborarekin 
ezkondu egin ziren.  
Pandorak jakin min handia zuen eta kaxa irekitzeko irrikitan zegoen baina bete atzera 
botatzen zen eta ez zuen irekitzen.  
Azkenean,  egun batean kaxaren tapa altxatuz zirrikitu bat ireki zuen eta nahikoa izan zen. 
Kaxa barrutik munduko zorigaitz guztiak atera ziren: haserreak,  gerrak,  izurriteak,  
eritasunak … guztiak atera ziren, eta Pandorak gizakiak sufritzen entzuten zituen baina 
ezin zuen kanporatutakoa atzera itzuli.  
Lurra suntsitua geldituko zen kaxatik atera zen azkeneko gauzarengatik izan ez balitz. 
Hefestok kutxaren hondoan  sartu zuen bedeinkapen bat zuelako berak sortutakoa 
suntsitzen ikusi nahi. Bedeinkapen hori itxaropena zen eta haren eraginez gizakiek 
aurrera egitea erabaki zuten, zorigaitz guztiak gaindituko zituen itxaropena zutelako  
 
 

Xabi eta Maddi 6 maila  
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AGURRA BERTSOA Doinua: Guretzat berdin dira  

 
Ttiki ttikitatikan 

Tantirumairura 

ta zenbat oroitzapen 

datozen burura 

denbora gehienean  

gu a ze gustura 

Orain tokatzen zaigu 

joatea mundura 

 

Bertso on baten bidez 

hemen dugu agurra 

Berara joateko 

badugu beldurra 

ikasgai guztiekin 

 hartu dugu egurra 

eskuan mina dugu 

hau ez da gezurra. 

 

 
Matixa, Ekhi eta Unai (6 maila) 

 
IKASTOLARI AGURRA 

 

2011-2012. urteetan hasi ginen ikastolan, 17 ikasle ginela baina orain arrazoi 
desberdinengatik 13 ikasle gara. 

Denok bata besteekin ongi eramaten gara eta koadrila on bat osatu dugu, egunero 
ateratzen gara denok batera jolastera. 

Azken kurtso honetan 3 tutore izan ditugu eta bakoitzak modu desberdinean erakusten 
zuten, horregatik desorientatu egin gara. 

Gure bizitzako lehenengo urteak hemen pasa ditugu eta orain Ikastola agurtzea momentua 
ailegatu da. 

Ikasleok dakigu, irakasle izatea ez dela erreza. Eta gainera, konfinamendu garaian asko 
zaildu dela dena aurrera eramatea. Horregatik, asko eskertzen dugu irakasleen saiakera 
eta lana. 

Ikastolan dena ikasi dugu irakurtzen, idazten… eta orain agurtzea tristea izango da baina 
ziur nago beste pertsona batzuk guk bezala disfrutatuko dutela. 

Ikastola gure bizitza guztian zehar egon da gurekin 2-3 urte genituenetik 11-12 urte arte 
beti egon da gurekin eta orain gure bizitzako zati garrantzitsu bat utzi behar dugu alde 
batera baina biziak aintzinera jarraitzen du eta guk berarekin.  

Handiak garenean eta gure ikastolako gelakideekin aurkitzen garenean, ikastolako kontu 
aunitzetaz oroituko  gara eta oso momentu irribarretsuak izanen dira. Gauza on, txar, 
beldurgarri, barregarri… Horrek egiten du ikastola oso bitxia izatea. 

Eskerrik asko irakasle guztiei gure gauza guztiak jasateagatik. 

Ikastolatik oroitzapen polit askorekin joango gara ikasle guztiak. 

Gure bizitzako denbora gehiena emen pasa dugu eta orain joan behar izateak pena handia 
ematen du, baina oroitzapen oso onak eramango ditugu denak ziur. 

 
6 mailako ikasle guztiak  
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2020- 2021 IKASTURTEA 

 

IZAR ETA URA 

 

Bazen behin neska bat Izar izenekoa hondartzan bizi zena. Animaliak gustatzen 

zitzaizkion eta ile luzea zuen. 

Baina egun batean tximista haundia agertu zen eta Izar kanpoan zegoen eta zuhaitz 

batean jo eta sua hartu zuen. Segundo batean itzali zen sua. Izar etxera sartu eta 

lasaitu zen. Etxetik hartu zuen lupa ea su gehiago bazen ikusteko.  

 

“Malini” Olhain Plaza Maia (1. maila) 
 

 

 

BASERRIAN LANEAN 

Behin batean, Mikel eta Aitziber izeneko anai-arrebak zeuden. Mikelek ile kixkurra 

zuen eta altua zen, begi berdeak zituen eta ausarta zen eta oiloak gustatzen 

zitzaizkion eta baserritarra zen. 

Aitziberrek hamaika urte zituen, Aitziberrek ile luzea zuen, begi marroiak zituen, 

ausarta zen, ardiak gustatzen zitzaizkion eta baserritarra zen. Baserrian egunero 

bezala, Aitziber eta Mikelek leihoa ireki zuten eta kea ikusi zuten. Lasterka joan 

ziren, mangera hartu zuten, pala hartu zuten eta itzali egin zuten. 3 oilo eta 2 adi 

hil ziren eta oiloen txabola desegin zen. Mikel eta Aitziber ikertzen hasi ziren. 

Oilategira joan ziren eta arrasto interesgarriak aurkitu zituzten eta hortik 

ondorioztatu zuten tximistak egin zuela eta gauean leihotik begiratu zuten eta: 

- Ze pena! – esan zuten eta ohera joan ziren. 

Gero Aitziberrek soinu batzuk aditu zituen eta lehioa ireki zuen eta ardi batzuk 

kanpoan zeuden. Aitziber pentsatzen hasi zen eta ardien ataka itxi gabe zegoen. 

Azkenean konturatu ziren baserriko lanak ze zailak ziren, beti erne.  

 

“Mikel”  Jon Madariaga Apezetxea (2. maila) 

 

  SARITUTAKO 
IPUINA 

  SARITUTAKO 
IPUINA 
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HIRU LAGUN MENDIAN 

 
Behin batean, Maddi, Zuriñe eta Enara mendira joateko geratu ziren. Maddik 17 
urte zituen, ile marroi argia eta begi marroiak zituen eta aunitz gustatzen zitzaion 
izozkiak jatea. Zuriñek 16 urte zituen, ile horia zen, begi urdinak zituen eta aunitz 
gustatzen zitzaion mendira joatea. Enarak 15 urte zituen, ile marroi iluna, begi 
berdexkak eta aunitz gustatzen zitzaizkion pastelak. 
 
Arratsalde hartan, Maddi, Zuriñe eta Enara mendira joateko motxilak prestatzen 
ari ziren eta gero mendira joan ziren. Orduak eta orduak ibili eta gero, tontorrera 
iritsi ziren hiru lagunak. Gero kanpin-denda montatzen hasi ziren eta gero sua egin 
zuten bonboiak jateko. Lo egiteko orduan, kanpin barrenera sartu ziren lotara. 
Enara ohartu zen ez zutela sua itzali eta erran zien Maddi eta Zuriñeri ernatzeko 
eta ernatu orduko, dena errea zegoen eta erran zuten: 
 

- Nork itzali ote du sua? 

 
Orduan, poliki-poliki joan ziren mendi puntara eta gauza dizdiratsu bat ikusi zuten 
zuhaitz baten atzean. Hiru lagunek zuhaitz horren atzera joan ziren eta hosto 
artean oraindik gauza dizdiratsuago bat ikusten zuten. Zuhaitz barrura sartu zen 
Zuriñe eta erran zuen: 

 
- Hartu dut! 

 
Zuriñe zuhaitzetik atera zen eta eskuan zuen tximeleta magikoa erakutsi zien 
Maddi eta Enarari. Hori ikusita, txunditurik erran zuten: 
 

- Hala! Tximeleta magikoa da! 

 
Hor konturatu ziren tximeletak itzali zuela sua. Maddi, Zuriñe eta Enara 
tximeletaren lagunak egin ziren eta hagitz ongi pasa zuten hiru lagunek. 

 
 
“UA” Nahia Ubiria Artola (3. maila)  

 
 

 

  SARITUTAKO 
IPUINA 
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6 ELEMENTU BIZITZEKO 

 
Espazioan oso-oso urruti juanda, bazen lurraren kopia bat ematen zuen planeta 
bat. 6 ELEMENTU izenekoa zen eta ez zen pertsonarik bizi, baizik eta suzko 
pertsonak, urezkoak, arrokazkoak, airezkoak eta elektrizidadezkoak, eta zuhaitz 
asko zeuden. Suzko pertsonak ezin ziren basoan ibili. Gainera, zuhaitzak etxeak 
ziren eta erre egingo zituzten. Eta horregatik zeuden urezko soldaduak, 
defenditzeko, suzkoak ez sartzeko. 
 
Baina gau batean, urezko soldaduak lo zeudela suzko pertsonen erregeak hau 
erran zien: 
 
-Joan urezko pertsonen erreinura eta erre baso guztia bestela hil!!! 
-Zergatik!? Urezko pertsonak gure lagunak dira!!! Eta ez ditugu beraien etxeak 
erreko! 
-Orduan nere lanzarekin hau egingo dizuet zueri (panpina haundi bat sutan jarri 
zuen eta gero ura bota zion eta ura beraien aurkakoa zenez hil egiten zituen). 
Baina suzko pertsonak erregea hil egin zuten eta urezkoak pozik geratu ziren eta 
lasai bizitu ziren eta ondo bizi izan ziren.  
Baina munduaren bertze puntan 3 elementu bizi ziren: 
-Hil egin nahi ditugu eta gu bakarrik bizi nahi dugu! 
Ezin zuten ezer egin, baina orduan pentsatu zuten! Beraiek etortzen baziren, 
urezkoak defenditzeko eta suzkoak erasotzeko, orduan plana zen urezkoak 
triangelu moduan jartzea. Orduan hasi ziren borrokan, horrela hasi ziren suzkoak: 
-Aupa ekipo!  
Eta besteak: 
-Azkar txarrak! 
Orduan hasi ziren elektrizidadekoak: 
-Geldi 40 galdu ditugu, geldi! 
-Ondo da baina lagunak izan gaitezen. 
 
Orduan, hortik aurrera lagunak izan ziren. 
 
 

“Lastoa” Lizar Fernandez Fresneda (4. maila)  
 
 
 
 

  SARITUTAKO 
IPUINA 
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ISTORIOA 

 
 
 
Nire izena Lore da, ez Lorea ez Loretxo, Lore. Nire herriak Lesaka izena du. Lesaka 
herrixka ttikia da, 2700 biztanle inguru ditu. Neri behin gertatutako istorio bat 
kontatuko dizuet.  
 
Egun beltz eta triste haretan Ikastolan nengoen erlojuari begira. Joseba irakasleak 
zuhaitzei buruzko txapa ikaragarri bat kontatzen ari zigula, bat-batean, kapin-
denda batean aurkitu nuen nere burua. Ez nuen deus, ez motxilarik ezta nire lupa 
maitea ere, deus! Kanpinetik atera eta Ilargi disdiratsu eta polit bat zegoen zerua 
argitzen zuena. Han behean, belardi handi eta berde bat.  
 
Gaua zen, ez nuen lo egiteko gogorik, kanpin-dendatik atera eta etxerako bidea 
hartu nuen. Basotik nindoala txori bat aurkitu nuen, zauri bat zuen, bai edo bai 
lagundu behar nion. Belagi handi eta berdera joan nintzen landare batzuk hartzera. 
Landare horiek zauriaren gainean jarri  nizkion txoriari zauria sendatzeko. Ordu 
guttitara, txoriaren zauria sendatzen joan zen. Orduan txoria hartu eta nere bidea 
jarraitu nuen. 
 
Gero, orein bat aurkitu genuen. Oreina hagitz ttikia zen, oreina galdu egin zen eta 
ez zekien non zegoen bere orein-taldea. Aurrera segitu genuen, txoria, oreina eta 
nik logalea geneukala. Orduan, zuhaitz baten enborrari bizkarra emanez, lo hartu 
genuen. 
 
Hurrengo egunean, orein bat etorri zen guregana. Oreina, orein ttikiaren atta zen. 
Orein ttikiaren attak eskertu zigun eta orein-taldearekin beltatu ziren. Txoria eta 
biek pauso batzuk aitzinago, kabi bat aurkitu genuen. Txoriarena zen txoriak ere 
eskertu zidan eta bere kabira joan zen.  
 
Bat-batean, txirrin bat entzun nuen eta ernatu nintzenean, Ikastolan negoen 
amtsetan. Josebak galdera bat egin zidan eta ez nekien zeri buruzkoa zen. Orduan 
zigortu ninduten kaso ez egiteagatik. 
 
 
 
“Tximeleta” Zihara Taberna Urra (5. maila)  
 

 
 

  SARITUTAKO 
IPUINA 
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NIRE LAGUN ONENA 
 

 
Alindrek 12 urte ditu eta bizitza zaila izan duen neska bat da. Txikitan ez zen ondo 
eramaten bere aitarekin, herrian burla egiten zioten eta bere “lagunak” ere gaizki 
hitz egiten zuten Alindretaz. Baina beti egon da hor bere lagunik onena, bizitza 
salbatu diona. Berari esker bizitzako zailtasunei aurre egin die. Alindre neska altua 
da, ile ondulatua du eta peka pila bat ditu begien azpian. 
 

-Lanera noa! -esan zuen Alindrenen amak. 
Alindrek ez zuen erantzun, ez zuen beharrezkoa ikusi. Mezu bat iritsi zitzaion: 
“Aterako gara gaur arratsaldean?” zioen mezuak.  Alindrek “gaur eznaiz aterako” 
erantzun zuen, ez zuen gogo askorik lagunekin egoteko. Etxe atzean zegoen zelai 
txikira joan zen, eta zuhaitz baten ondoan eseri zen. 
 

Pentsatzen ari zela txikitako oroitzapenak etorri zitzaizkion burura: Xabik, bere 
lagun onenak, ahizparen jostailu bat hautsi zuen egun hura, kartoizko etxea egin 
zutenekoa, Xabirekin euri azpian mendira joan zirenekoa… Asko gogoratzen da 
Xabirekin, egun guztia jolasten igarotzen zuten egun horiez, eta noski, orain gauzak 
aldatu dira, Xabik bere lagun onena izaten jarraitzen du, baina ez lehenago bezela. 
Oroitzapen txarrak ere baditu, eta asko, baina nahiago ditu ez gogoratu edo 
partekatu. 
 

Zerura begiratu zuen eta ilargia ikusi, denbora bat egon zen begiratzen, lasaitasuna 
ematen ziolako. Erlojuaren tik-taka entzuteak ere lasaitasuna ematen zion, besteei 
ez bezala. 
 

Gero, trumoiak eta tximistak entzun zituen eta korrika sartu zen etxe barrura. 
Gelara sartzean ia-ia lurrean zegoen luparekin erori zen. Mezuz beteta zeukan 
mugikorra, begiratu eta etxetik laister ateratzeko hogei mezu zituen. Ateratzean 
bere lagunak zeuden ate aurrean busti-bustita euriarengatik. 
 

-Zer pasa da? -esan zuen Alindrek denak negarrez ikusi zituenean. 
 

-Xabi da, bere amak esan digu istripu bat izan duela eta hospitalean dagoela, oso 
larri. -erantzun zuen bere lagun batek. 
 

Alindre negarrez hasi eta Xabiren amarengana joan zen korrika. 
Lagun onenaren amak medikuek ezin izan zutela ezer egin eta hila zegoela esan 
zion. Xabiren ama ere negarrez ari zen, zaila baitzen berarentzat ere norbaiti 
familiko norbait hila dagoela esatea. 
 

Hurrengo egunean, Xabier ikustera joan zen eta idatzi bat jarri zuen aurreko gauen 
idatzi zuena eta  baita igerilekuko kristal bat ere, Xabik eta berak hartutakoa 
txikiak zirenean. 
 

Alindre oso penatuta gelditu zen, bere ondoan zuen pertsona garrantzitsuena 
galdu baitzuen, bizitza salbatu ziona eta hainbeste urtez lagundu ziona. 

 

“Leiri” Irati Ubiria Garmendia (6. Maila) 

  SARITUTAKO 
IPUINA 






