iruner

ZENBAKI BEREZIA. HH-LH 2009ko apirila.

berezia

iruner

berezia

ARGITARATZAILEA: TB S. L.
Salis hiribidea, 21. Irun.
KOORDINAZIOA eta MAKETAZIOA:
Ana Grijalba.
INPRIMATEGIA:
Antza
TIRADA:
2.070 ale.
LEGE GORDAILUA:
SS-230-94

2009
SORTUZ TA SORTUZ GURE AUKERA
Kaixo, neska-mutilok
Xabier Leteren hitzek adierazten duten bezala, zuek ere gogorki loturik zaudete, kate
horretan; sortuz ta sortu, etengabe. Eta sortze lan horren emaitza hementxe dugu,
ikusgai.
Urtero bezala, zuek egindako marrazki alai eta politak, kolore biziak, ipuin zoragarriak,
denborapasa dibertigarriak, errezeta praktikoak, txiste barregarriak eta hainbat gauza
bikain jaso ditugu eta niretzat pozgarria da zuengandik jasotakoa aldizkari berezi honen
bidez zuon guztion esku jartzea eta espero dut disfrutatzea.
Lerro hauetatik zorionak eta eskerrak eman nahi dizkizuet egindako lanarengatik.
Eutsi gogor eta ez ahaztu datorrenean urtean ere hementxe elkartuko garela, sortuz ta
sortuz…
Har ezazue nire agurrik beroena
Irunen, 2009ko martxoan

Fernando SAN MARTÍN GUBÍA
EUSKARA ORDEZKARIA

4

Aurkibidea
BELASKOENEA
Marrazkia
Eskulanak
Ihauterien bertso saioa
Murtzia

8
11
22
36

DUNBOA
Marrazkia
Denbora pasa
Guadalajarako errezeta
Bertsotan

10
14
24
31

EGUZKITZA
Marrazkia

6

ELATZETA
Marrazkia
Txisteak
Txurroak
Pobrea eta aberatsa

42
13
27
29

EL PILAR
Marrazkia
Bolua zorua
Asmakizunak
Ja-ja-ja, ji-ji-ji, ju-ju-ju

41
18
25
28

ERAIN TXIKI
Marrazkia

7

LEKA-ENEA
Marrazkia
Asmakizunak
Errezetak
Natura gure eskuetan

39
16
20
34

LA SALLE SAN MARTZIAL
Marrazkia
Ondasunik handiena, adiskide ona
Extralurtar bitxia
Nire ikastetxearen historia

5
15
37
33

SANTA TERESA
Marrazkia

9

SAN VICENTE DE PAUL
Marrazkia
Txorimaloa sehaskan
Tximeleta bat
Hanburgesa sorpresa

40
19
26
32

TOKI ALAI
Marrazkia
Asmakizunak
Olerkiak
Elkarbizitzen ikasten

44
12
21
30

TXINGUDI
Marrazkia
Txisteak
Nire lehen eguna dentistarenean
Justiz

43
17
23
35
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La Salle San Martzial HH

Markel eta Carlota

6

Eguzkitza HH

Eneko. “Porrotx”

7

Erain Txiki HH

Leire Garcia. “Urtebetetze festara goaz”

8

Belaskoenea HH

9

Santa Teresa HH

Nicolás Pérez, Junkal Mesonero eta Eider Martin.

10

Dunboa HH

11

Hemen duzue Gabonetako opari polit bat egiteko
idea bat.

MAKARROI - LEPOKOA
MATERIALAK :
•Makarroi poltsa bat
•Pinturak
•Pintzela
•Hari lodia (edozein koloretakoa)
•Haria sartzeko orratza
•Egunkari papera, mahaia ez zikintzeko
NOLA EGIN:
1. Lehendabizi, mahaia egunkari-paperez
estali eta mantala jantzi arropa ez
zikintzeko.
2. Ondoren, pintura poteak ireki, makarroiak margotu nahi duzuen erara pintzela erabiliz.
3. Makarroiak lehortutakoan, harian
sartu.
4. Bukatzeko, hariaren mutu biak korapilo batez lotu.

Eskulan bat egin ondoren eta lan hori norbaiti
oparitzeko, egokiena kaxatxo batean sartzea da.
Eskulan honetan animalia itxurazko paperezko
kaxatxo bat egin dezakezu.
Pausoak :
1. Hurrengo orrialdeko plantila kalkatu,
margotu eta moztu.
2. Ondoren, marra zuzenetatik tolestu,
izkinak sartu eta kaxatxoa prest izango duzu
lepokoa gordetzeko.
Plantila

MAKARROI- LEPOKOA BUKATU ONDOREN, KUTXA BAT EGIN ETA BARRUAN
SARTU.
Ondorengo orrialdeetan eredu bat duzue.

Belaskoenea LH

LH 1. 2. B

12

Toki Alai LH

Jon eta Erik. LH 1.

13

Elatzeta LH

LH 1

14

Dunboa LH

LH 1

15

La Salle San Martzial

LH

LH 1

16

Lekaenea LH

LH 1. 2. maila.

17

Txingudi LH

18

El PIlar LH

Josu Lopez. LH 1

19

San Vicente LH

Alejandra

20

Zer behar duzu?

Nola egin behar duzu?

-Bi ogi xerra
-Urdaiazpikoa
-Uraza hosto bat
-Tomatea

Lehenengo, zatitu ogia eta freitu arrautzak,
moztu tomatea, urdaiazpikoa eta uraza osto bat.
Ondoren, jarri dena bi ogi xerren artean.
Azkenik, hartu sandwitxa eta egin zulo bat erdian. ON EGIN!!

Hona hemen Lekaenea ikastetxeko 3. eta 4. mailako ikasleek prestatutako errezeta batzuk, gurasoen laguntzaz menu erreza prestatzeko.
Zer behar duzu?
•Bi arraultza
•Olioa
Nola egin behar duzu?
Lehenbizi, olio pixka bat bota behar duzu zartagira.
Gero, 5 minutuz itxoin behar duzu olioa berotu arte.
Bitartean, arraultzak ondo irabiatu eta olioa bero dagoenean, zartagira bota.
Ondoren, bi aldeetatik ondo egin behar duzu; horretarako,
buelta eta buelta egin behar diozu tortilari.
Azkenean , atera tortila zartagitik, plater batean jarri,
itxoin bost minutu eta... ON EGIN!!!

Lekaenea LH

Maialen Sanchez eta Francisco Ordoñez. LH 2.

21

Toki Alai LH

LH 2

22

IHAUTERIEN BERTSO SAIOA

Kaixo lagunok, gu laugarren mailako ikasleok bertso hauek egin ditugu . Ea
gustatzen zaizkizuen!.
Margotuko dugu, bai,
gure aurpegia
laister izango dugu
gure ihauteria.
Makilatuko gara
beti alai ta garaiz
ni High School Musikal
mozorrotuko naiz .
Festan ta disfrazekin
egoten gara gu
ihauteriak asko
gustatzen zaizkigu.
Trajea guk prestatu
egin behar dugu
aurten bai jokalariz
jantziko gara gu.

Belaskoenea LH

LH 2. 4. Maila

23

Dentista. Oso hitz itsusia niretzat. Ez dut ahaztuko nire lehen eguna. Beldurgarria.
Amak arrastaka eraman ninduen, negarren artean. Ez nuen ulertzen zergatik joan
behar nuen. Nire ustez, hortz aski politak nituen, nire amak baino politagoak behintzat, bai. Hark bai behar zuela dentistarengana joatea! Hala bada, joan nintzen gogotxarrez dentistarengana, eta andre pottola baten parean eseri nintzen, sofa guztia
okupatzen zuena. Behin dutxatzeko pote oso bat beharko zuela izan zen nire lehen
burutazioa.
- Kaixo, txiki!- esan zidan andre pottolak.
- Kaixo- erantzun nion dardarka.
- Zer gertatzen zaizu?
- Ez dut dentistarengana etorri nahi, aparatoa jarri behar didatelako.
- Lasai, ez dizute aparatorik jarriko.
Eta halaxe izan zen. Ez zidaten aparatorik jarri. Harrez geroztik, dentistaren eta
andre pottolaren lagun-laguna naiz.

Txingudi LH

Nahikari Pagola Irazoki. LH 2.
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Osagaiak:
•CANDEL OGIA(AURREKO EGUNEKOA)
•URDAIA ZATITUTA 100 gramo

•BARATZURIAK
•TXORIZOA
(XERRETAN MOZTUTA )
1unitate

•OLIOA, 1/2 taza

•Ura gustora

•GATZA, GUSTORA

•mahatsak,
500 gramoak

Prestakuntza :
1- Ogia plater handi batean jarri
2- Disolbatu gatza urez betetako katilu batean
3- Berarekin ogia ureztatu
4- Ogia trapu garbi batekin tapatu eta atsedenaldian
2 ordu utziko dugu
5- Sartagintza batean(oiloarekin) bota eta frijitu
6-Txorizoa eta beste haragia botako dugu

Dunboa LH

LH 2

25

El PIlar LH

Irene Otegi eta Jon Hernandez. 4. maila

26

San Vicente LH

Tania Rodriguez. LH 2.

27

Elatzeta LH

Unai. LH 2.
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JA-JA-JA JI-JI-JI JU-JU-JU
Hauek ez dira izango munduko txisterik onenak, baina baietz bar egin.

Tira ba:

Galleta bat zebilen kalean
pozik eta abesten:
- Galleta bat naiz, galleta bat naiz!
Etortzen da ehiztari bat, tiro bat botatzen dio eta galletak
esaten du:
-Erroskila bat naiz , erroskila bat naiz!
Gizon batek beste bati:
- Nora joan zara oporretara?
- A La Manga.
- Hara!! Nire mukiak bezala!!
Semeak amari:
- Ama, itsasoko ura zergatik da hain gazia?
- Baina, ez al dakizu itsasoko ura zerk gazitzen duen?
Bakailaoak, mutil, bakailaoak!!

Irakasleak eskolan:
- Ea, Eneko, esan O asko dituen hitz bat.
- Horoskopo.
- Oso ondo. Orain zu, Jaimito:
- Gooooooooooooooooooool!!!
Jaimito etxera iristen da “0” batekin Historian. Amak errieta egiten dio
eta Jaimito defendatzen da:
- Jo, ama, ni jaio baino lehenagoko gauzak galdetzen dizkidate!!!

Telefonoz:
- Aizu, eroetxea al da?
- Ez, jauna, nahastu egingo zinen, guk telefonorik ez dugu eta.

El Pilar LH

5. maila.
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Pobrea eta Aberatsa
Bazen behin Fermin izeneko aberats bat.
Ferminek gaztelu bat zeukan eta bere altzairu, sukaldea,...,material garestiekin
eginda zeuden. Fermin, gosaltzeko, bazkaltzeko eta afaltzeko jatetxe garestienetara joaten zen.
Bazen ere Andoni izeneko pobre bat.
Bera zuhaitz baten azpian bizi zen, zaku
baten barruan. Berak, zakarrontzian aurkitzen zuen janaria jaten zuen. Trapu
zaharrekin janzten zen.
Andoni kalean egoten zen dirua eskatzen. Ferminek ez zion ezer ematen baina
bere aurretik igarotzean, 20€ko billetea
erakusten zion. Andonik ez zion kasurik
egiten eta Fermin haserretzen zen.
Egun batean, Andoni eta Fermin elizara
joan ziren. Dirua eman behar zenean,
Andonik, eskatuz irabazitako diru guztia,
eman zuen (0,30€) eta ogia erosi eta jan
gabe geratu zen. Ferminek 20€ eman
zituen eta esan zuen:
Begira pobre nazkagarri hau,
bakarrik 0,30€ bota ditu!
Apaizak, haserre, esan zuen:
Lotsagabe halakoa! Utzi Andoni
bakean. Berak ahal duen guztia bota du!
Orduan, Fermin lotsatua geratu zen.
Meza bukatzean, apaiza Andonirengana
joan zen eta arropa, janaria eta dirua
eman zion. Andonik asko eskertu zuen
apaizak emandakoa eta oso pozik joan
zen bere zuhaitzera.
Fermini gaztelua kendu zioten ez zituelako fakturak ordaintzen. Pixkanaka-pixkanaka,ezer gabe geratu zen.
Egun batean apaizak Andoniri loteriako
txartel bat oparitu zion.Txartel hori

Elatzeta LH

sarituta izan zen loteriako
zozketan.Andoni sariako diruarekin etxe
polit bat erosi zuen.
Fermin, ordez, kalean dirua eskatuz geratu zen.
Andonik, egun batean, kalean Fermin
ikusi zuen eta 50€ eman zizkion.
Ferminek asko eskertu zion eta ikusi
zuen pobrea izatea oso txarra zela.
Handik aurrera Andonik hilero 50€ ematen zizkion eta, azkenean, Ferminek
gastu guztiak ordaindu zituen eta etxe bat
erosi zuen.
Gaur egun, Andoni eta Fermin lagunak
dira.

Isabel Losantos Necochea. 6.A
Elatzeta Ikastetxea

Isabel Losantos Necochea. LH 3.
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Irunen beste hainbat tokitan gertatzen den bezalaxe, jende asko bizi gara eta
asko izateak, baditu bere alde onak eta txarrak, horregatik, elkarbizitzen ikasteak badu
bere garrantzia.
Irundar gehienak pisu askotako etxebizitzetan bizi dira. Horietariko bat ni nauzue eta orain, nire etxean gertatzen diren arazo txiki batzuk kontatuko dizkizuet. Segur
aski, zuen etxeetan ere, antzekoak gertatuko dira.
Gure goiko bizilagunek leihotik ogi apurrak botatzen dituzte uxoentzat. Uxoak
berehala hurbiltzen dira balkoira baina, jan eta gero, nire etxeko balkoian uzten dituzte beraien zirinak eta hori, noski, guretzat ez da batere atsegina suertatzen.
Badago beste bizilagun bat giltzak beti etxean ahazten dituena eta gure leihotik behera pasa behar izaten du bere
etxebizitzan sartzeko.
Bizilagun batek telebista oso
altu jartzen du eta gauean zarata handiak entzuten dira.
Batzuetan, animaliekin sortzen
dira arazoak, adibidez, zaunka pilo egiten duen zakur bat tokatzen zaizunean.
Arazo hauek guztiak ez dira grabeak eta, normalean, bizilagunen bileretan konpontzen dira, hor, arauak finkatzen direlako. Arau hauek betetzen ez
badira udaltzainei deitzeko aukera izango dugu.
Udalak ere, saiakerak egiten ditu eta iaz “Irun gizalegez” kanpaina burutu
zuen. Hor hainbat aholku finkatu ziren: zakurrak dituztenek ze nolako konpromisoak
hartzen dituzten, landareak noiz ureztatu behar diren, instrumentuak jotzeko ordutegiei buruz, obrak noiz eta nola egin behar diren, eta abar. Aholku horiek betetzeak
gure elkarbizitza erraztuko du eta horrela herri lasaiago eta atseginago bat izaten
lortuko dugu irundarrok.

Toki Alai LH

Miren Arranz. LH 3. 6. maila
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Dunboa LH

LH 3

32

San Vicente LH

Sandra Jeannenez. LH 3

33

Nire ikastetxearen historia
Joan Bautista de La Salle oso pertsona ona izan zen. Aberatsa zen, baina bere bizimodua utzi zuen (oso ona, gainera) pobreentzat eskolak egiteko, edo dirurik ez zutenentzat eskola ordaintzeko.
Gainera, pertsona batzuk bere aurka jarri
ziren eta esaten zioten gaizki egiten ari
zela. Eta erasoak egin zizkioten: eskoletan
sartzen ziren, sua eman..., horrelako eskolak desagertzeko eta ez egoteko. Dena
den, La Sallek aurrera jarraitu zuen eta
berari eta beste Anaiei esker nire eskola
eraiki zen eta hor hasi nintzen ni ikasten.
Orain urte asko nire eskola berriro eraiki
behar izan zuten, gerra handia egon zelako eta ikastetxea suntsitu zutelako, Irunen
beste eraikin askorekin gertatu zen bezala.
Orduan ni oraindik ez nengoen, jaio gabe
negoelako, baina kontatu didate.
Orain urte gutxi nire eskola berriro bota zuten, baina arrazoiak oso desberdinak izan
ziren. La Salle San Martzial ikastetxea San Juan plazan zegoen eta handik kendu eta
beste tokira eraman zuten, Belaskoenea eta Lapize auzotegien artean. Aldaketa egin
zenean La Sallek 100 urte bete zituen Irunen. Agian oso zaharra zela pentsatu zuten eta
horregatik bota zuten… Egun hartan neska-mutil askok negar egin zuten eta guztion
bihotzean min handia geratu zen.
Argazkian ikusten diren
umeak eskola hartako
umeak ziren; nire taldea
da, nire lagunak eta ni.
Oso txikiak ginen: 6 edo 7
urte genituen.
Orain 11 edo 12 urte ditugu.
Datorren
urtean
D.B.H.-n hasi behar dugu.
Horregatik, orain, ikastetxe
berrian asko ikasten ari
gara.

Atzean ikusten dena ikastetxe zaharra da, San Juan plazan zegoena.

La Salle San Martzial LH

Thais Garcia eta bere ikaskideak. 6. maila.
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Justiz
JUSTIZ
Justiz baserria Hondarribian dago Jaizkibel mendian, Gornuz-Montaña inguruan eta Guadalupetik
hurbil xamar.
Justiz,Gornuz eta Artzu Hondarribiko baserririk
zaharrenetakoak direla uste da. Gaur egungo
eraikuntza 1.659koa da, aurrekoa 1.638an frantsesek erre zutelako.

Naparroako errege zan
Santxo Abarka,
mendiz mendi ibiltzen...
zan sarri jiraka,
oian ugarietan
zakurrak zangaka
zenbat basurde gogor
ill zituen lanzaka.

Antzinatik, kontatzen da baserri honen jatorria

Guadalupeko ermita
dagoon sartaldera,
errekatxo bat doa
mur mur goitik bera;
pozkidaz zegoela
Errege begira,
neskatx bat zitzakion
agertu aurrera.

Nafarroako erregearekin lotuta dagoela. Aspaldi,
Hondarribia Nafarroari zegokion eta bertako
erregea Santxo Abarka zen. Santxori asko gustatzen zitzaion toki harietan ehiza egitea.
Behin, ehizara zihoala Justizeko alaba etxe atarian zegoen, ikusi eta esan zion: “Guztiz ederra
zara”! Eta haur bat izan zuten. Erregeak neskari
teilatura igo eta bertatik ikusten zituen lur guztiak beretzat izango zirela esan zion.

Justiz baserriaren leienda, “ Euskalerria” aldizkarian, 1880an, kontatzen da euskaraz, Justiz baserriaren jatorria izeneko bertso
sail batean. Egilea nor den ez da ageri. Hauek
dira bertsoak:

Txingudi LH

Atzeman zuenean
ume bikaiñ ura
lore ederragorikan
ez baita mundura,
“Guztiz ederra zera
-zion- hau itxura!
nijoan maite nauen
Galde egitera.
Baserrian Felipe III.a erregeak 1.613. urtean
egindako dokumentua daukate, bertan deskribatzen dira Justiztarren armarria eta Santxo
Abarkaren gertakizuna.
Gaur egun, Hondarribiko baserrien artean lur
gehien dituenetako bat da: bi belar soro handi
daude eta baso bat. Basoan, zuhaitz mota asko
daude, adibidez: haritza, lizarra, ametsa, gaztainondoa etab. Basoan, erreka bat dago urak zuzenean itsasora isurtzen dituena. Badaude bi errota
zaharren hondakinak ere.
Baserri honetan, duela gutxi arte sagarra bildu,
sagardoa egin, baratzetik barazkiak bildu eta
Irungo merkatuan saltzen ziren. Animalia asko
bazituzten baita ere: behiak, ardiak, txakurrak,
oiloak, txerriak etab.

Iune Dorronsoro. LH 3.
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Gure eskolako birziklapen jaialdia
Ikasturte honetan,
betidanik gure eskolan zaindu dugun
“PAPERAREN BIRZIKLAPENA” gehiago
lantzeko eta
sakontzeko egin
ditugun ekintzak
kontatu nahi ditugu.
Lehenengo, klase bakoitzeko ikasleak paperontzi
polit bat asmatu eta denon artean apaindu genuen,
geletan bota behar genituen paperak gordetzeko.

Urriaren 17an,
birziklapenaren
inguruan hainbat
ekintza berezi
egin genituen..
Eskolako txikiek Lula
izeneko kattagorri bat
aukeratu zuten maskota
bezala.
Andereño batek,
Lularen istorioa
kontatzen zuen
ipuin animatu bat
prestatu zuen, eta
denok bideogelara
hura ikustera joan
ginen..

Bigarren
ziklokoek Natura
kontserbatzeko
ideiak olerki
bihurtuta
errezitatu
zizkiguten.

Lekaenea LH

Hirugarren zikloko ikasleak,
tutoritzako saioetan informazioa
bildu eta horma-irudi batean
jarri genuen eskolako sarreran.
Landutako gaiak hauek ziren:
paperaren historia, nola birziklatu
behar den, paper motak,
zuhaitzak kontserbatzeko guk egin dezakeguna...
Gero, eskolako paper guztia
biltzeko paperontzi handi bat ekarri zuten eta... Lularen itxura
zeukan!!!

Orduan “gure kattagorria”
gose zegoenez, jaten eman
genion geletan bildutako
paper guztia.
Ekintza bukatzeko, denok batera
bertso batzuk abestu genituen.
Hemendik aurrera kattagorriaren
itxura duen paperontzi barruan
dauden paperak, astero jaso eta
pisatuko ditugu.
Bildutako guztia grafiko batzuetan
irudikatuko dugu, hilabetero
zenbat paper biziklatzen dugun
jakiteko.
Honela, kalkula dezakegu zenbat
zuhaitz salbatu ditugun gure
eskolan ikasturte honetan zehar.

Animatzen
zarete guk
bezala egiten?

LH 3
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MURTZIA
6. mailakoak Murtzian egon ginen aste bete. Autobusez mila kilometrotako bidaia egin genuen hara joateko. Bidaian zehar beste bi talde hartu genituen
Murtziara joateko: guztira 45 ikasle eta 3 irakasle.
Oso ondo pasa genuen eta nahiko ondo ezagutu genuen Murtzia.
Gauza asko ikusi eta egin genituen: museo batzuk ezagutu, hango parlamentua
bisitatu, Murtziako baratza, Cartagenan dagoen erromatar antzerkia, uretako
etxea, Abaranetako noriak.... erakutsi zizkiguten, eta...gehien gustatu zitzaiguna,
noski, piraguan eta belontzian ibiltzea izan zen!
``Mar Menor´´-en oso ondo egon ginen egoitza batean, beste ikasleekin
logela, jangelako mahaiak, etabar konpartitzen. Hango jendea oso atsegina izan
zen gurekin eta janaria ere oso ona zegoen irakasleen ustez baina guk, ordea, ez
gaude ados.
Azken gauean festa bat egin genuen gauez despedida moduan, eta orain...
HEMEN GAUDE BERRIRO!!

Lekaenea LH

LH 3. 6. maila
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La Salle San Martzial LH

Sara Cruces. LH 2.
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AURTEN TOKI-ALAIKO 5
URTEKO HAURRAK
EGOITZA BATERA
JOANGO GARA BI
EGUN ETA GAU BAT
PASATZERA. LEKU
HONEK “LURRASKA”
IZENA DU ETA BASERRIESKOLA DA. HAN
ANIMALI EZBERDIN
DAUDENEZ,
ETXABEREAK BURUZKO
ZENBAIT LAN EGIN
DITUGU.

Toki Alai HH

5 urteko ikasleak.
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Lekaenea HH

Nazaret Soto. 5 urte.

40

San Vicente HH

Markel Mejias

41

Maialen Martiarena eta Xabier Ramajo. 3 urte

Emma Vallejo eta Ruben de la Fuente. 4 urte

Eider Prol eta Ainara Fernandez. 5 urte
El Pilar HH

42

Elatzeta HH

Ivan Calvo

43

Txingudi HH

Lander. “Psikomotrizitate gela”.

