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IZAR ETA BOTOI PLANETA BERRIRA JOAN DIRA 

 

Behin  batean, basoaren bihotzean bi zuhaitz bizi ziren.  Izar jaio berria zen eta 

bere anaia bera baina urte bat zaharragoa zen. Botoik errekak zituen gustoko, begi 

marroiak zituen eta beti irrika zegoen. Izarri espazioa gustatzen zitzaion.  

Hurrengo egunean Izar katalejotik zerura begira zegoela planeta berri bat 

aurkitu zuen eta Botoi harritu egin zen. Bi urte igaro ondoren kohete bat eraiki zuten. 

Hurrengo egunean eztanda bat aditu zuten beraien basoan eta kohetean sartu ziren. 

Abiada bizian planeta berrira iritsi ziren.   

Planeta guztia aztertu ondoren marziano pila bat aurkitu zituzten. Izar eta Botoi 

beraien lagun egin ziren eta beraie esker zoriontsu bizi ziren planeta berri hartan.  

 

“Mundu berria”  
Arhane Silveira Arrieta (1. maila) 

 
 
SUA BASOAN 
 

Bazen behin neska bat Ainhoa izenekoa eta 7 urte zituena. Neska adeitsua zen, 

amarekin bizi zen eta loreak gustoko zituen. Egunero loreak biltzen zituen eta 

zuhaitzak besarkatu.  

Egun batean tximinia piztu zuten eta tximiniako atea ez zuten itxi eta orduan 

etxeak su hartu zuen. Suteak 10 ordu irauten zuen eta zabaltzen hasi zen basorantz eta 

loreak eta arbolak su hartu zuten. Ainhoa eta bere gurasoak 112ra deitu zuten eta 

helikopteroan etorri ziren eta kamoioietan mangera luze luze bat hartu zuten. 

Helikopteroan balde handi bat urez beteta basorantz eraman zuten sua itzaltzeko. 

Orduan su guztia itzali zen.  

Ainhoa eta bere gurasoak etxera itzuli ziren orduan eta sua pizten dutenean 

tximiniako atea ixten dute.  

 

“Tximeleta”  
Zihara Taberna Urra (2. maila) 

 

SARITUTAKO 
IPUINA 
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OIER ARRUABARRENA eta BEÑAT BEREAU (2. maila) 
 

  
 

BEÑAT AYESTARAN eta  EÑAITZ BEREAU  (2. maila) 
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IZARO ZELAIETA eta ENEKO VALVERDE (1.maila) 
 

  
 

LIZAR FERNANDEZ eta JARE MAIA  (1. maila) 
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BEÑAT IRAZOKI (1. maila) eta AKIOR MARTINEZ (2. maila) 
 

  

 

ARHANE SILVEIRA eta IORITZ IRIARTE  (1. maila) 
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ELORRI AROTZENA (1.maila) eta ALAIN ETXEPARE  (2. maila) 
 

  
 

ADUR ERKIZIA (2.maila) eta TELMO BADIOLA  (1. maila)   
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KEMEN GARRO eta ONEKA OLAIZOLA  (1. maila) 
 

 

 

 

URKO MITXELENA  (1. maila) eta ZIHARA TABERNA (2. maila)  
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AIERT AROTZENA eta ADUR SANCHEZ  (1.maila) 
 

  
 

IRATZ SUSPERREGI (2.maila) eta OIHAN OIARZABAL (1.maila) 
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MARKEL IRATI BASOAN 
 

Behin batean, Markel izeneko mutil liraina eta oso-oso gaztea Irati 
basoan bizi zen. 20 urte zituen eta ile marroia zuen. Begi berdeak zituen 
eta oso-oso altua zen, 2 metro eta  20 zentimetro neurtzen zituen. Amak 2 
metro eta 19 cm neurtzen zituen eta aitak 2 m eta 22 cm neurtzen zituen 
eta Irati basoan bizi ziren. Udaberria etorri zen eta Markelek erran zion 
amari: 
- Aita, ama, basora noa. 
- Kontuz, ume! 
-Bale aita, banoa! 
-Agur Markel. 
-Agur! 
-Ai ama bakarrik zuhaitzak ikusten ditut. Zer polita den, bueno isilik egon 
behar dut. Ea animaliaren bat ikusten dudan. Hara! Untxi bat eta bere 
kumeak dira. Paseo bat emango dut ea animalia gehiago ikusten ditudan, 
nik txoriak ikusi nahi ditut. Hala! Kuku bat baina nik txori hauek ikusi nahi 
ditut: kukua, belea, txantxangorria, arrano beltza eta putreak. Ikusi nahi 
ditut zaldi eder batzuk ere. Mekatxis, bazkaltzeko ordua da. Ai, uste dut 
hanka bat puskatu dudala! Mobilarekin deituko diet amari eta aitari eta 
errango diet suhiltzaileei deitzeko. 
 Etorri ziren eta azkenean kolpe bat zen eta dena ongi atera zen. 
Azkenean, ikastolan, denak, irakasleak ere bai, ea ongi zegoen galdetu 
zioten. Eta ipuin hau hemen bukatzen da. 
 

“Ztanio”  
Oinatz Ayestaran Eizmendi (3. maila) 

 

SARITUTAKO 
IPUINA 
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BEÑAT ETA BERE FAMILIA 

Egun eguzkitsu batean bazen mutiko bat mendian bizi zena bere aita 

Josurekin eta bere ama Maiderrekin. Hiruak egurrezko etxe polit batean 

bizi ziren. Mutikoak Beñat izena zuen eta 10 urte zituen. Beñat Lesakan 

bizi zen, itsasoa bezain lasaia zen, begi marroiak zituen eta ile gorrikoa 

zen. 

Egun batean Beñat ehizara joan zen bera bakarrik. Mendian arbol 

pila bat zegoen eta baita animaliak ere. Beñatek untxi bat ikusi zuen, tiro 

handi bat eman zion eta hil egin zuen. Beñatek untxia etxera eraman eta 

jan egin zuten bazkaltzeko. Bazkaldu eta gero buelta bat ematera joan zen 

bere makilarekin eta hain zegoen nekatuta arbol batean lo geratu zela. 

Ama eta aita kezkatuta zeuden Beñatengatik eta azkenean aita joan zen 

Beñaten bila. Aita oihuka eta oihuka aritu zen eta azkenean aurkitu zuen, 

oso pozik jarri zen aurkitu zuelako eta biak etxera joan ziren afaltzera.  

Hurrengo egunean berriz ehizara joan zen Beñat. Oraingoan ez zen 

sobera nekatu eta hara! neska bat aurkitu zuen zaurituta, min handia zuen 

eta Beñatek etxera eraman zuen bizkar gainean. Etxera ailegatu ziren biak 

eta aitak ebakia garbitu zion.  

Egunak joan eta egunak etorri neska sendatu egin zen eta Beñatek 

galdetu zion ea familiarik zeukan eta neskak ezetz erantzun zion, ez zuela 

familiarik. Beñat pentsakor geratu zen. Badakit! nahi al duzu gurekin bizi? 

eta neskak baietz esan zion. Beñat segituan amari eta aitari kontatzera 

joan zen. Aita eta ama ere oso kontent jarri ziren eta orain arte lauak 

egurrezko etxe polit hartan bizi izan dira. 

 

“Tigrea”  
Amaiur Martinez Olazabal (4. maila) 

 
 

SARITUTAKO 
IPUINA 
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Egileak: Oier, Ekhi eta Unai.(3.maila) 

URAREN ZIKLOA 

 
Itsasoko ura lurrundu egiten da eguzkiaren eraginez. Ura gas bihurtzen da. 

Hotzaren eraginez, hodeietako gas hori likido bihurtzen da eta euria egiten 
du.(kondentsatu) 

Zenbaitetan, hotzaren eraginez, hodeiak gehiago  hoztu eta  elurra egin dezake.   

Mendietako elurra  urtu egiten da eta erreken bidez itsasora joaten da.         

Egileak: Ugaitz, Matixa eta Oinatz.(3.maila) 

IPARRORRATZAREN ESPERIMENTUA 
Materiala:   
-Nabala 
-Orratza 
-Kortxoa 
-Imana 
-Platera 
-Ura. 

 

 
Nola egin: 
1.Platera hartu eta urez bete. 
2.Kortxoa erditik moztu. 
3.Kortxoa uraren gainean jarri. 
4.Orratza imanarekin igurtzi. 
5.Orratza kortxoaren gainean jarri. 

Hipotesia: 
Orratza kortxotik eroriko da. 

Emaitza: 

Orratza kortxoaren gainean jarri 

Dugunean, kortxoa mugitu da. 

Ondorioa:  
Orratzak iparraldea non dagoen seinalatzen digu. 
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URA  NAHITAEZKOA? 
Materiala: 
1-Bi Plater 
2-Bi Esponja 
3-Haziak:Dilistak, 
babarrunak, alpistea eta 
garagarra. 

 

 
NOLA EGIN 
1-Har itzazu bi plater, eta bete horietako bat urez erdiraino. 
2.Jarri esponja bat plater bakoitzean eta horien gainean  dilistak, garagarra, 
babarrunak edo gainerako  haziak. Eduki horrela astebete edo bi; behatu zer gertatzen 
den,egunero. 
 

HIPOTESIA:Gure ustez, ura duen platerak haziak loratu eginen dira eta ura  ez duen 
plateran dauden haziak ez dira loratuko. 
 

EMAITZA: egunero begiratzen ari gara eta 4 egunen ondotik ez dugu aldaketarik 
sumatu. 
 

Egileak: Kattalin, Eñaut eta Leire(3.maila) 

KONTINENTE ETA OZEANOAK 
 

Bete hutsuneak kontinente eta ozeanoen izenak jarriz: 
 
Kontinenteak: Europa, Asia, Amerika, Ozeania, Afrika eta Antartika. 
 
Ozeanoak: Ozeano Artikoa, Ozeano Barea,  Indiako Ozeanoa eta Ozeano Atlantikoa 

 

 
Egileak: Irati Ubiria, Libe eta Haizea.(3.maila) 
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EGIPTO 
 

Lotu  deskripzio  bakoitza  bere  jainkoarekin. 

 

 

Egileak: Xabier, Irati Sevillano eta Maddi (3.maila) 
 
 
 

OPORRAK BEHAR DITUGU (Doinua: ama begira ezazu) 
 

Irailan hasi eta  

ekainan bukatu  

ez dugu urte guztian 

bururik altxatu. 

 

Txanela mate gazte 

nekatuak gaude 

eguzkitxo maitea 

zu hortik al zaude? 

 

 

Oporrak behar ditut  

nik dekansatzeko 

Ikastola akautu 

(e)ta lo egiteko. 

 

Ze gogoa daukagun  

oporrak hartzeko 

Ikastolara gehio       

gu ez etortzeko. 

 

 

Batzuk hondatzara ta 

bertzeak mendira 

oporretan joateko 

leku onak dira. 

 

Eguzki ta sonbrila 

bisera maleta 

ongi pasatu uda 

ederra da eta. 

 
 

Aimar, Laida, Enaitz

      

 
 
 
 

     

ANUBIS 
Hilobien 
zaindari eta 
hildakoen 
jainkoa. 

HORUS 
Heriotzaren  
jainkoa. 
 

SEJMET 
Sendagaien   
jainkosa.  
 

OSIRIS 
Arrazoiaren  
jainkoa.  
 

ISIS 
Familia  
babesten  
zuen  jainkosa.  
 

RA 
Eguzkiaren 
jainkoa. 
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BIZIKLISTAK 
 

Maiatzak  7an,Tantirumairu ikastolako 4.mailako ikasleak bizikletarekin 
trenbidera joan ginen, Igantzi aldera. Arratsaldeko 14:30etan abiatu ginen 
eta 16:30etarako egin genuen buelta. Arropa erosoa eraman genuen. 
Bizikletarekin, kaskoarekin eta urarekin abiatu ginen denak elkarrekin. 
Lehenbiziko Hotel Bereauera joan ginen eta han deskantsu bat egin 
genuen. Igantziko bidetik sartu ginen, lasai ederrean gindoazen tunel 
batean sartu ginen arte, HURA BELDURRA! Ilun ilun zegoen. Ur tantak 
erortzen ziren goitik behera, tuneletik zipatuta atera ginen. Atera eta gero 
malda batetik gora goitu ginen eta gero malda behera jaitsi ginen 
bizikletaren gainean, izugarrizkoa zen malda! Aurrera jarraitu genuen 
Igantziko Bentatara ailegatu arte. 
Gero irakasleek broma bat egin ziguten, ea Irrisarrira joanen ginen, a ze 
gezurra, ederki engainatu ziguten! Azkenean berriz ikastolako bidea hartu 
genuen eta berriz TUNEL BELDURRGARRITIK PASA BEHAR GENUEN! Baina 
oraingoan ez zen hain beldurgarria izan, aitzinetik ezagutzen bai genuen. 
Tunela pasa ondoren iturri batean gelditu ginen ura edateko eta argazki 
bat ateratzeko, ura hagitz freskoa zegoen! 
Ondoren berriro hotel Bereauen gelditu ginen eta Ikastolara bueltatu 
ginen atzetik kotxe bat genuela. HAGITZ  ONGI  PASA  GENUEN!!! 
 

   
 
Egileak: Hegoi, Saioa, Unax B. eta Katixa (4. maila) 
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Irakurri komikia eta margotu. 
 

 
 
 
 

Egileak: Peru, Urko, Xabier eta Goiuri. (4. maila) 
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Bilatu irudi hauetako zazpi desberdintasunak. 
 

 
 

Egileak: Ainitze, June eta Unax O. (4. maila) 
 
Bilatu letra zopa honetan Txinari buruzko hitz hauek. 
 

K L P E J D K Q O R 

 K A E N K V E T V S 

L O T K O E R N H E 

H T E Q N Y E A A N 

P S R H F A N L R D 

S E R I U K S H R A 

H S A M Z U U U E B 

A I K A I P G A S E 

N N O L O U E N I L 

G I T A A N A G A A 

H A A I T T R H N R 

A N N A M U R E I R 

I J M B V R O Q J A 

R A Y L O A Z L A K 

R U B A Z V A S U V 

 
 

 

Egileak: Aintze, June eta Unax O. (4. maila) 

 
AKUPUNTURA 
ARROZA 
ERENSUGEA 
HARRESIA 
HIMALAIA 
HUANG HE 
KONFUZIO 
LAO TSE 
NI JAU 
SENDABELARRA 
SANGHAI 
SI NIAN JAU 
TERRAKOTA 
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Hemen  behean  bi liburu aholkatzen dizkizuegu, animatu irakurtzera, hagitz politak 
dira! 
 

  
 

 
Egileak: Beñat E., Amaiur, Olarixu eta Beñat Z. (4. maila)  

 

NUR ETA BANPIROEN DANTZA 

Toti Martinez de Lezea 

Ilustrazioak: Ivan Landa 

 

Liburu hau abenturazkoa da. Nurren amaren 

lagun batek egiazko plato bat bisitatzera 

gonbidatu ditu, eta han pelikula bat 

grabatzen ari dira. Banpiroei buruzkoa da 

pelikula, Nur bere familiarekin banpiroen 

dantzaldi batera joango da, zer gertatuko 

da? 

 

FUTBOLEROAK LOKARTUTAKO 

ARBITROEN MISTERIOA 

Roberto Santiago    

Ilustrazioak: Enrique Lorenzo                      

Francisco futbolaria da, gaztetxoen talde 

batean aritzen da futbolean, Soto Alto 

taldean jokatzen du eta 7 zenbakia jartzen 

diote beti. Partidu batean zegoela falta bat 

egin eta penalti bat eragin zioten eta berak 

bota behar zuen. Harmailetakoak oso urduri 

zeuden eta azkenean sartu egin zuen. Oso 

kezkatuta zegoen azkar mailaz jaitsiko 

zirelako, zer gertatuko da? 
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BASORA JOAN NAHI ZUEN NESKA 
 
Bazen behin neska bat Elene izenekoa Ezkurrako etxe txiki batean bizi 
zena. 
Eta basora joan nahi zuen animalien soinuak aditzeko, txoritxoenak, baina 
batez ere natura gustuko zuelako. 
-Aita!!!Ama!!!Basora joan nahi dut!!! animaliak ukitu, laztandu, loreak 
usaindu, zuhaitzak besarkatu … 
Eta gurasoak beti honela erantzuten zioten: 
-Ez, gaur ezin gara joan lan handia daukagu bulegoan eta, beste egun 
batean joanen gara  
Baina Elene irrikan zegoen basora joateko, eta ez zekien gurasoei nola 
konbentzitu . Denetarik probatu zuen , erreguka eskatzea, komunak 
garbitze ordez eta etxea garbitze ordez basora joatea … Baina dena 
alferrik. 
Orduan pentsatu zuen bere gela baso bihurtuko zuela, baina gurasoak 
enteratzen baziren sekulako errieta botako zioten, pentsatu zuen ere bere 
lagunei perikitoak eta loroak eskatzea, soinua behintzat entzuteko baina 
bere aitak lumei alergia die eta denbora guztian doministikuka hasiko zen , 
eta azkenean ideia “on” bat bururatu zitzaion, bere kabuz baso batera 
joatea, baina ez zekien basora nondik joaten zen … Azkenean enteratu 
egin zen turismo bulego batera joaten ahal zela!: 
-Kaixo,ba ahal dakizu nondik joaten den basora? 
-Bai,Nahi ahal duzu mapa bat ez galtzeko? 
-Bale, Eskerrik asko! 
-ez da zerik 
Eta mapa jarraituz Basorantz abiatu zen. 
Bidean galdu egin zen eta beldur handia zuen txorien txio-txioak eta 
hostoen “kris-kras”-ak aditzen zituelako. Baina azkenean soinu horiei ohitu 
egin zen eta basorako bidea aurkitzen zebilenean pentsatu zuen han 
gelditu beharko zela betiko,ez zuela etxeko bidea aurkituko eta gero eta 
urduriago jartzen hasi zen. 
Eta orduan bere parean otso beldurgarri bat jarri. 
-Auuuuuuuuuuu!!! 
Hasieran estatua baten moduan geratu zen otsoari begira, bata besteari 
begira ari ziren eta ez zuten begirada kentzen, azkenean Elene beste 

SARITUTAKO 
IPUINA 
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aldera joan zen korrika bizian eta otsoa bere atzetik. Geroxeago zuhaitz 
baten atzean gorde zen otsoa despistatzeko eta … lortu egin zuen! . 
Bat-batean bere pultserak dir-dir egin zion eta zuhaitzei, loreei , 
belarrari … 
Landareei hitz egiten entzuten zien. Ikaratu egin zen eta korrika irten 
baina basoan zegoen naiz eta berak uste zuen ez zela ailegatuko eta basoa 
dena zuhaitz eta landarez beteta dago eta ez zuen besterik ikusten, begi 
ireki-itxi batean zuhaitzei ahoa eta begiekin ikusten zien eta dena. 
Lasaituago zegoenean zuhaitz bati galdetu zion: 
-nola izena duzu? 
-Hostotxo, eta zuk? 
-nik Elene, ba ahal dakizu nondik joaten den basora? 
-Baina … hau basoa da! 
-hau? Basoa! Ba … nire mapan ez du hori jartzen  
-ba hau basoa da  
-iupi!!! basoan nago!!! nire ametsa bete dut!!! 
-Eta ba ahal dakizu nola ateratzen den basotik?Otso batek bilatzen ari nau 
eta gainera iluntzen ari du eta nire gurasoak kezkatuak egongo dira. 
-Ez, ez dakit, Baina nire lagunei galdetuko diet, aizue ba ahal dakizue 
nondik ateratzen den basotik? 
-Nik ez 
-nik ezta 
-Banik bai ,begira nik hemen marka gorri bat dut eta handik jarraitzen 
baduzu zuhaitz gehiagok ere badute marka hori, jarraituta etxera itzuliko 
zara. 
-Bale eskerrik asko ,Aio. 
Eta marka jarraituz zure herrira iritsi zen Ezkurrara  eta etxera ere bai, 
baina gurasoak enteratu egin ziren nonbaitera joana zela baina ez zekiten 
nora eta galdetu zioten. 
-Nora joan zara? 
-Ee … Ni,Ni,Ni,Ni ba … Plazara! 
-Zertara joan zara plazara? 
-Ba aldizkari bat erostera 
-Eta non duzu aldizkaria? 
-E,E,E … Ez zegoen bukatu egin da 
-A bale, benga afaltzera! 
Eta Elenek bere sekretua gorde zuen beti. Beno … Orain arte niri kontatu 
didala. 

                                                                                 

“Txantxangorria”  
Onintze Iparraguirre Irigoyen (5. maila) 



PIPER-GORRI XXXV 

 

BIXKOR, LAI  ETA  MAIALEN! 
Kaixo  lagunok!! 
Ni Maialen naiz! eta 9 urte ditut, Lesaka izeneko herri zoragarri batean bizi naiz nire 
familiarekin, orain uda da eta ez dugu eskolarik eta nahi dudana egiten ahal dut!  
Txakur beltz bat dut, Bixkor ,  eta primeran pasatzen dut berekin. Mendian bizi naiz 
eta asko gustatzen zait mendira joatea, naturarekin elkartzea, txorien soinu polit 
hori entzutea, hosto idorrak zapaltzean kurruska egitea … 
Nire etxe ondoan baso handi – handi bat dago eta historia benetan txundigarria 
pasatu nuen bertan lehengo udan: Entzun! Entzun! 
“ Behin ni Bixkorrekin baso hartara joan nintzen , basoa oso handia zenez, soka 
batekin lotua neraman Bixkor.  Basoan sartu ginenean ni alde guztietara begira 
geratu nintzen, haizeak aurpegian jotzen zidanean freskura goxo bat sentitzen  
nuen, tximeleta batek nire hatz  punta ukitu zuen  eta pauso bakoitzean hostoen 
kilimak sentitzen nituen. Behera  begiratu nuenean Bixkor falta zen  eta ni 
desesperatuta BIXKOR!!! BIXKOR!!!  
Oihuka hasi nintzen, ezin nuen ia arnastu , korrika hasi nintzen eta konturatu 
nintzen neu ere galdua nintzela, Bixkorrekin bakarrik egon nahi dut.  
Aurrera segitu eta errekaren soinua entzuten nuen, zenbat eta aurrerago, orduan 
eta soinu indartsuagoa eta azkenean, ikusi nuen nire ezkerretara, haren ondoan 
etzan nintzen deskantsatzeko, belar hotzaren goxotasuna sentitzen  nuen nire 
gorputzean, txorien kantu fina, errekaren soinu suabea eta haizearen ukitu leuna, 
oso nekatua nintzen eta begiak ixten hari zitzaizkidan, gero eta gehiago, loak irabazi 
zidan arte. 
Goxo-goxo ari nintzela lotan, zerbait sumatu nuen masailean, bustia eta hezea 
zegoen zerbait eta poliki-poliki begiak ireki nituen, eta txakur bat zen! Txakur eder 
bat, baina ez zen Bixkor , beste txakur zuribeltz bat zen eta bat batean zaunkaka 
hasi zen, zerbait esan nahiko bazidan bezala eta ni zutitu egin nintzen. Txakurra 
korrika hasi zen eta ni ere bere atzetik. 5 minutu korrika igaro eta gero, zaunkak 
aditu genituen, eta ni berriro korrika hasi nintzen eta hantxe aurkitu nuen Bixkor 
lurrean, hankan zauri bat zuela. 
Etxera bueltatu beharra  ginen eta nik ez nekien ez nola atera, ez non ginen! Ni oso 
kezkatua nintzen Bixkor horrela ikusita eta txakur zuribeltzak sudurra lurrera 
eraman zuen, eta oinez hasi zen, nik ez dakit zergatik baina bere atzetik abiatu 
nintzen Bixkor besoetan nuela, pixka bat oinez ibili eta gero, ezagunagoa egiten 
zitzaidan tokia, eta, gutxien espero nuenean, nire etxea agertu zitzaidan nire mutur 
aitzinean, han, Bixkorreri zauria garbitu eta bendatxo bat jarri nion hankan. 
MAIALEN 
 Orain  Bixkorrek ez du minik eta  beste txakurra , orain nire txakur berria bihurtu 
da, Lai deitzea erabaki dut ”. 
Horrela amaitzen  da nire historia ! eta espero dut gustatu izana! AIOOO!! 
 

“Bixkor”  
Janire Otxandorena Mitxelena (6. maila) 

 

SARITUTAKO 
IPUINA 



2017- 2018 IKASTURTEA 

 

 

BITAMINAK FUNTZIOAK  ITURRI NAGUSIAK GABEZIAK SORTUTAKO ERITASUNAK 

A bitamina 
 Hezurrak, muki-mintzak 
eta azala osatzen eta 
mantentzen laguntzen du. 

Arrain gibelaren olioa, 
gibela, esnekiak, hosto 
bereak,arrautzaren 
gorringoa,azenarioa eta 
laranja koloreko 
barazkiak. 

Xerosia, larruazala ezkatatzea, gaueko 
itsutasuna. 

B taldeko  
bitaminak 

Nerbio-sistemaren 
funtzionamendurako 
funtsezkoa da.  
Metabolismoan zeregin 
garrantzitsua betetzen du.  

Gari hazia, arroz azala, 
garagardo legamia, 
giltzurrina, gibela. 

Beri beria, muskuluetako ahulezia eta 
karranpak, takikardiak, nerbio eta 
larruazaleko arazoak eragiten ditu.  

C bitamina 

Infekzio eta gripearen 
aurrean babesle-funtzioa 
du Metabolismoko hainbat 
erreakzio erregulatzen 
ditu.  

Fruta freskoak, 
tomatea, barazkiak, 
okela, esnea. 

Eskorbutua, aurkitu zuten lehen 
bitamina izan zen. 

D bitamina 

Gorputzari  kaltzioa 
xurgatzen  laguntzen dio. 
Immunitate-sistema 
sustatzen du. 

Arrain-olioa, eguzki-
erradiazioa azalean. 

Errakitismoa eta hazkunde-
atzerapena haurrengan eta 
osteoporosia  helduengan. 

E bitamina 

Zirkulazio-sistema 
sustatzen du. Baditu 
propietate 
antioxidatzaileak  

Gari haziaren olioa, 
barazkiak. 

Anemia, zelulen oxidazioa, 
antzutasuna. 

K bitamina 

Ezinbestekoa da odola 
koagulatzeko. 
Adineko pertsonen 
hezurdura ongi 
mantentzen du.  

Aza, espinakak, eta 
gibela. 

Hemorragiak 

 
 

 
 

Egilea: Ekiñe Salgado 
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IRAKURLEAK IKASTOLAN 

 
 
Astelehenean liburuaren eguna izan da eta hamahirugarren aldiz antolatu ditugu 

ikastolan IRAKURKETA SAIOAK (Irakurleak ikastolan)  

Aurtengoan, herriko zerbitzuetako 6 langile etorri dira ikastolara ipuinak irakurtzera.  

Saio hauek hagitz gustukoak ditugu, ttikiak ginelarik hasi ginen horrela ipuinak 

entzuten eta urtero urtero errepikatu izan dira.   

Aurten,  5 eta 6 mailako ikasleok izan dugu saioa antolatzeko ardura eta hori dela eta 

Lupe irakaslearengana jo dugu gehiago jakin nahi genuelako saio hauei  buruz adb. noiz 

eta nola sortu zen hau antolatzeko ideia  

“2006an  jarri genituen  martxan honelako saioak; Irakurzaletasunari buruzko ikastaro 

batean hartu genuen ideia. Helburua zen ikastolako ateak zabaldu  eta haurrak 

ohartaraztea helduek ere gustuko dutela irakurtzea.  

Lehenengo urtean  hiru hilero egin genituen  baina gero pentsatu genuen bertze 

ekintza motak ere egin behar genituela eta horrela antolatzen ditugu adibidez liburu 

trukaketak, idazleak  geletara etortzea …   

Urte guzti hauetan zehar irakurle aunitz pasa dira gure ikastolatik. Sei izaten dira aldiro 

etortzen direnak eta lotzen dituen ezaugarri bat izaten dute. Adibidez,  langile ez 

dozenteak, eskolaz kanpoko ekintzen irakasleak, amatxi-aitatxiak, ikastolako ikasle 
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ohiak, osaba-izebak, musikariak, dendariak, kirolariak, artezkaritza batzordeko 

gurasoak, kazetariak,  komunikabidetako esatariak … 

Behin, 2008an, Xan izeneko iparraldeko kazetari bat etorri zen  eta  umea zeneko bere  

ipuin gustukoena irakurri  nahi izan zuen “Otsoño eta Xuriko” hain zuzen.  Liburutegi 

guztietan begiratu zuen eta ez zuen aurkitu. Azkenean  Nafar Gobernuko artxiboetan 

aurkitu zuen eta fotokopiak egin zituen ikastolan irakurri ahal izateko”. 

Ondoren galdetu diogu Luperi ea sumatu den haurrek gehiago irakurtzen dutela saio 

hauen  eraginez.  

“Ez da erraza hori jakitea  urtean zehar bertze ekintza  batzuk  ere egiten dugulako. 

Baina bai uste dugu guzti horiekin bultzatzen dugula irakurtzeko gogoa. Urtero 

irakurtzen dituzten  liburuak arrakasta izaten dute: ikasleak liburu horiek eskatzen 

dituzte eta eskutik  eskura ibiltzen dira  ikastolatik. 

Liburu trukaketak ere egin ditugu azken urte hauetan, ikasleak  gustura irakurri dituzte 

beste ikasleen liburuak.  

Idazle eta irudigileak ere ekartzen ditugu ikastolara.  

 Eta JUUL  kanpainak  indar handia du eta bere inguruan irakurketari buruzko iritzi 

trukaketak, jakin mina …  sortzen dira “  

 
 

Egileak: Maitane, Eneko, Onintze, Ibon, Antonio, Nahia 
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JEROGLIFIKOAK  
 

Nola deitzen zaio entzuten ez duenari? 
 

GO+  

 

 
 

Zein tresna erabiltzen da lerro zuzenak 
egiteko? 

 
 

 

Zer ateratzen da euria eta eguzkia batera 
egiten duenean? 

 

 

 

Zein  tresnarekin mozten dugu papera? 
 

 

+

R+  

 

 
Egileak: Oihan Urroz, Maitane Erkizia, Antonio Ruiz 
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HORIZONTALA BERTIKALA 

 

1. Plazan eguerdian jendearen aitzinean 
ibiltzen diren animaliak 
 

6.   Haurren atzetik pixontziekin dabiltzan 
pertsonaiak 
 
8. Atorran lauki handi eta txuri gorriak 
dituen peña 

2. San Ferminetan, zubi gainean dantzatzen 
du 
 
3. Uztailaren 6an, altxaferoa bota eta gero, 
kalejira eginez jotzen den musika tresna 
 
4. Karnetik gabe kotxe bat gidatzeko aukera 
duzun lekua 
5. Kanpotik etorritako jende askok han 
inguruan lo egiten du 
 
7. Bezperan udaletxeko balkoitik botatzen 
dena 

 
Egileak: Eneko Irazoki, Josu Etxepeteleku, Ibon Ruiz  
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IKASTURTEA  
 

 

Aurten Nafarroa Oinez  

Pila bat kostatu zaigu 

Baina ederra  izan da 

Hori ere badakigu  

Bera ta Baztangoekin 

Ikas pilotan partidu 

Hiru Txulo-ko programa  

Hori  Urriak 13 

Feritan Tantirudendan  

Zapore taldentzat diru 

Iñauterietan bazirela 

Zakozaharrak eta mairu 

Ikastolako karroza 

Xehetu zen a ze deskuidu 

Momentu on hauengatik  

Milesker Tantirumairu 

 

 

 

Egileak: Lexuri Arozena, Ekiñe Salgado, Janire Otxandorena 
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Piper horia ez zegoen hagitz kontent bere 

kolorearekin. 

Bere gelakideek irri egiten zioten.  

Bere lagun tomateengana joan zen 

laguntza eskatzera.  

Orain ongi moldatzen da ikastolako 

lagunekin.  

Baina orain denak sobera 

berdinak gara. 

Bai hori egia da piper horiak 

ere hagitz politak dira. 

PIPER HORIA 
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  LESAKATIK SARARA  
 

Ikasturte honetan zehar,  Sarako Olhain ikastolarekin harremanak izan ditugu. Irailean   

hango ikasleak etorri ziren Lesakan bi egun pasatzera  eta gure ikastola ezagutzera eta 

guk maiatza hasieran itzuli diegu bisita: bi egun pasa ditugu han.  

 

Euripean iritsi ginen Sarara eta hagitz gustura sartu  ginen Udaletxeak utzi zigun  

Lurberri aretoan. Hagitz handia zela ikusi genuen. Koltxonetak txukun jarri genituen 

gauean lo egiteko eta gero  atertu arte jostatzen egon ginen.   

Ikastolara iritsi ginenean denak aurpegi arraroa jarri zuten. Beraiekin jolastu ondoren, 

gelara sartu ginen. Hangoak zapatak kentzen zituzten gelara sartzeko eta orduan guk 

ere kendu genituen. Izen gehienak ezagutzen genituen elkarri eskutitzak bidaliak 

genielako  baina berriro egin genituen aurkezpenak eta galderen   jokotan  aritu ginen 

eguerdi arte. Bazkal ondoren, berriro eta elkartu ginen jolasteko.  

Arratsaldean Miriam irakaslea iritsi zenean, antzineko  galtzadatik ibilaldi bat egin 

genuen. Hagitz politak dira Sarako auzoak eta etxeak zoragarriak.  
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Zortziak aldera Trinkete ostatura joan ginen afaltzera, janaria oso ona zegoen. 

Ostatuak trinkete izena zuen frontoi estali bat zuelako barrenean.   

Gauean koltxonetetan eta lo zakuekin  egin genuen lo, elkarren ondoan. Hagitz  goxo 

egin genuen lo, ez genuen hotzik  sumatu. Gehienak segituan lo hartu zuten baina 

batzuei gehiago kostatu zitzaien. 

Hurrengo goizean,  geuk  prestatu genuen gosaria: esnea berotu, ogia moztu, gurina 

igurtzi…. Bakoitzak aukeran genuen jateko ogia nahi genuenarekin mermelada, nozila, 

gurina eta olioa. Gosaldu eta gero bakoitzak lan bat egin genuen: erratza pasa, katiluak 

garbitu eta idortu, hamaiketakoa prestatu …  

 

Ikastolara joan ginen, eta jada ezagutzen ginenez, ez ginen hain lotsatuak. 

 Saratarrak aurtengo Herri Urrats , azaldu ziguten: bere kantua, helburua,  txokoak … 

Gero arratsaldeko manifestazioa zertaz joanen zen erran ziguten ; irakasle gutxi daude 

Seaskan, eta Frantziako gobernuak ez die dirurik ematen.  

Eurek danborrada entsaiatu zuten, arratsaldean manifestazioan jo behar zutelako. 

Guk, liburu bat oparitu genien, gelakide  guztiok sinatua, eta beraiek txandaka euren 

etxeetara eramanen zutela erran zuten.  

Bazkaria ere taldeka prestatu genuen denon artean. 
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Bazkalondoan  ikastolara joan ginen agurra ematera eta bertso bat eta dantza bat 

prestatu genuen Sarakoentzat. Bi autobus ikastolara ailegatu ziren, eta irakasle eta 

ikasleak danborra hartuta Baionara joan ziren manifestaziora. 

Zakuak bildu, maletak egin eta koltxonetak furgonetan sartu genituen. Bazkaldu eta 

gero, erratza pasatu genuen eta sukalde eta komunak garbitu genituen.  

Dena prest utzi eta gero, ibilaldi bat egitera joan ginen Sarako galtzadatik barrena.  

Irati, Sarako lagun,  bat gurekin etorri zen galtzadara, ez zelako manifestaziora  joan 

behar.  

Lau erdiak  iritsi zirenean, maletak hartu eta Irati agurtzeko ordua ailegatu zen 

gurasoak  etorri zirelako gure bila. Lesakara hagitz ongi ailegatu ginen. 

 

HAGITZ GUSTURA IBILI GINEN ETA LAGUN HANDIAK DITUGU  SARAN!!! 
 
 
Egileak: Janire, Ekiñe, Josu, Lexuri, Oihan, Nahia; Onintze, Antonio, Ibon, Maitane, Eneko 
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GUZTION LAGUNTZA EZINBERTZEKOA 

IZAN DA NAFARROA OINEZ 

AITZINERA ERAMATEKO 

 



 

ARRETXEA, 13 

Telf. 948 637 308 

http://www.tantirumairuikastola.com 

 

SAIOA ORBEGOZO ARZUAGA 4.maila 

http://www.tantirumairuikastola.com/



