
Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasleen lanak 



ARGITARATZAILEA: Baseclick S.L.

MAKETAZIOA: Ana Grijalba.

LEGE GORDAILUA: 
SS-230-94



Artista  maiteok:

Ongi etorri  berriro ere gure urteroko topagu-
nera. Beste behin ahalegindu zarete lan
politak egiten: txisteak kontatu dizkiguzue,
denbora-pasekin buruari eragingo diogu,
kolorez bete duzue aldizkaria zuen marraz-
kiekin, sukaldean aritzeko aukera izango
dugu zuek proposatutako errezetekin, eta
zuen istorioekin ondo pasako dugu.

Batzuek bide luzea egin duzue orain zaude-
ten tokira iristeko; beste batzuk, berriz, hasi-
berriak zarete, baina guztiok euskarak ba-
tzen gaitu. Munduan 6.000 hizkuntza inguru
dago. Hizkuntza pila alajaina! Eta euskara
bada horietako bat. Eta euskarak badu bere
lekua jolasetan, zuen marrakietan, istorioe-

tan…eta euskarak badu lekua, munduan,
guztion artean mundu anitzago eta abera-
tsago bat egiten lagunduz.

Nik animatu nahi zaituztet bide horretatik
jarraitzera, merezi du eta. Bide batez, apro-
betxatu nahi dut eskerrak emateko eginda-
ko ahaleginagatik. Zuen partaidetzarik  gabe
ezingo genuke lan hau aurrera atera eta
bihoazkizue beraz, ikasle, irakasle eta gura-
soei nire zorionik beroenak.

Eutsi gogor eta ez ahaztu datorren urtean
ere hementxe elkartuko garela, Euskarak
baduelako, Euskara badelako.

Har ezazue nire agurrik beroena.

Fernando SAN MARTÍN GUBÍA
EUSKARA ORDEZKARIA

AGURRA
Euskarak badu
euskara bada

Irunen, 2013ko martxoan
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Aurkibidea

BELASKOENEA
- Marrazkia 8. or.
- San Martzial mendia 10. or.
- Giza gorputzari buruzko 

bitxikeri batzuk 22. or.
- Extralurtarrak 27. or.

DUNBOA
- Mugikortasuna 9. or.
- Hostoak 13. or 
- Sagarrak 24. or.
- Bidasoako erraldoi txikiak 30. or.

EGUZKITZA
- Eguzkitzako inauteriak 6. or.
- Herri kirolak 1 18. or.
- Herri kirolak 2 33. or
.
EL PILAR
- Negua 41. or.
- Igarle txikientzat 7. or.
- Asmakizunak 25. or.
- Barre egiteko eta ez 

egiteko txistea 28. or.

ELATZETA
- Marrazkiak 42. or.
- Inauteriak 12. or.
- Kutxaespaziora bisita 34. or.
- Arnas aparatua (esperimentua)   29. or.

ERAIN TXIKI
- Arratoitxo kaxkarina 7. or.

IRUNGO LA SALLE
- Euskeraz bai 5. or.
- Esaera zaharra 14. or.
- Txapeldunak 37. or.
- Euskara 32. or.

LEKA-ENEA
- Auzoa ezagutzen 39. or.
- Guadalupera irteera 15. or.
- Bitxikeriak 20. or.
- Hirubidera goaz 36. or.

SAN VICENTE DE PAUL
- Edozein tokitan euskaraz 40. or.
- Mixmix katua 19. or.
- Eskulan lehiaketa 26. or.
- Elkarrizketa 31. or.

TOKI-ALAI
- Marrazkia 38. or.
- Asmakizunak 11. or.
- Txori mozorroa nola egin 21. or.
- Petalo loreak (esperimentua) 35. or.

TXINGUDI IKASTOLA
- Asmakizunak 16. or.
- Irun eta Hondarribiko hitzak 23. or.



Irungo La Salle HH 5 urte
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Eguzkitza HH 4 urte
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Erain Txiki HH Martina Pereña Gonzalez. Arratoitxo kaxkarina. 5 urte
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Belaskoenea HH



9

Dunboa HH Mugikortasuna
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Belaskoenea LH LH 1

Lehen zikloko ikasleok azaroaren
9an San Martzial mendira oinez
igo ginen. OSO URRUTI
DAGO. Hemendik hamar kilome-
trotara, gutxi gora behera.
UFFFF! 
Zati batzuk aldapatsuak zirenez,
atsedenaldi txiki bat hartu genuen,
indarra hartzeko.

Bidean behiak, txakurrak, untxiak eta oiloak ikusi genituen. Eta baserri bateko ikulu batean oiloen arrautzak ere
bai.  Lurrean ezkurrak eta gaztain morkotsak jaso genituen.

Goian Irun,
Hondarribia eta
Hendaia ikusteko
aukera izan
genuen.

Eta beste aldean Aiako Harriak.
Zein kolore politak….

Asko jolastu ginen.

Baina farregarriena
hostoekin ibiltzea
izan zen. BEGIRA,
BEGIRA….

Andereñoek esan
digute horrelako
irteera gehiago
egingo dugula eta
espero dugu laster
horrelako  izatea.   
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Toki Alai LH LH 1
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Elatzeta LH LH 1
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Dunboa LH LH 1  Hostoak

H
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Irungo La Salle LH LH 1 -  2. maila
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Lekaenea LH LH 1 -  2. maila
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Txingudi LH LH 1 - 1. eta 2. maila



17

El PIlar LH LH 1 - Paula de Diego 2. maila
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Eguzkitza LH LH 1
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San Vicente LH LH 1 - Laura de Benito
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Lekaenea LH LH 2 - 3. maila
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Toki Alai LH LH 2
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Belaskoenea LH LH 2 - 4. maila
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Txingudi LH LH 2
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DENOK IKUSTEN ARI GARA NOLA
DESKARGATZEN ZITUZTEN GUK 
JASOTAKO SAGARRAK, SAGARDOA
EGITEKO

Sagarrak 

Dunboa LH LH 2 - 3. maila
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El PIlar LH LH 2 - 4. maila
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San Vicente LH LH 2 - Sara Santos 4. maila
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Belaskoenea LH LH 3 - 5. eta 6. maila
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El Pilar LH LH 3 - 6. maila



29

Elatzeta LH LH 3 - Amaiur

BIRIKEN FUNTZIONAMENDUA

Egikera: Lehenengo botilari “ipurdia” mozten zaio. Gero kortxo zulodunean bi
hodiak sartzen ditugu eta puntan puxikak itsasten ditugu. Ondoren, botila barruan
sartzen ditugu eta eskularrua botilaren “ipurdian” jartzen dugu. Azkenik eskularru-
tik behera tiratzerakoan pixikak puztu egiten dira eta gora egitean berriz hustu.
Azterketa eta ondorioak: 
Gorputzeko zer irudikatzen dute hodiek? Bronkioak
Botilaren ipurdiko eskularrua gorputzeko zein atal da? Diafragma

Zer gertatzen den azaldu: 
Diafragma behera doanean birikak puztu egiten dira eta gora doanean berriz
hustu,
Animatu zaitez eta egin ezazu!!!!!
Hona hemen Elatzetan egindako esperimentuaren bideoa:
vimeo.com/52851501

Helburua: Birikek nola funtzionatzen duten
ikertzea. Diafragmaren eginbeharra zein den. 

Materiala:
-Plastikozko botila bat
-Bi hodi
-Eskularrua
-Bi puxika
-Kortxo zuloduna
-Zeloa
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Dunboa LH LH 3

Gure eskolan duela 2 urtetik

ostiralero elkartzen gara erral-

doi txikiak dantzatzeko. 15

lagun gara taldean Joseren

agindupean. Orain emango diz-

kizuegu azalpen batzuk:

1) Nolakoak dira? 

2,40 m altu dira. Barruko astoa alumi-
niozkoa da eta kanpokoa (burua eta
eskuak) bidriozko zuntzezkoak, beso-
ak espumazkoak  eta soinekoa oiha-
lezkoa da. Askotan “manikura” egiten
diegu, eskuak gogorrak izan arren,
erraldoiarekin dantzatzerakoan birak
ematerakoan erraldoien besoak aire-
an geratzen dira eta beste erraldoien
besoekin elkar jotzen dute eta eskuek

kolpeak jasotzen dituzte. 

2) Zeintzuk ahal dute erraldoi txikiak
eraman?

Adina berdin du altuera da kontuan
hartu behar dena. Badira 7 urte dituz-
ten umeak erraldoiak eramaten dituz-
tenak, erraldoi horiek arinak direlako
(13 kilokoak.) Gure erraldoiak Irungo
Xabier Garatek egiten dizkigu. 

3) Gure taldean hau daukagu: 

- 4 erraldoi handi 3,60m ingurukoak:
Arrantzale bikotea eta Ijito bikotea. 

- 4 erraldoi txiki 2,40m ingurukoak:
Udaberria, Uda, Udazkena eta
Negua.

- Buruhandiak hiru bikote dira gutxi
gora-behera.

- Bi zaldiko. 

BIDASOAKO ERRALDOI TXIKIAK
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San Vicente LH LH 3 - Agueda Jimenez

ELKARRIZKETA

Amak eta semeak igerilekura

joan nahi zuten, baina ez zuen

oso eguraldi ona egiten.

-Ama, mesedez,  igerilekura  joan
gaitezke?

-Ez, euri asko egiten du. Ez duzu
ikusten, ala?

-Bai, baina igerileku barruan ez du
euririk egiten. Bero dago barruan.

-Baina errepidea bustita dago eta
istripu bat izan dezakegu.

-Benga ama...! Bizikletaz joango
gara...!

-Eta erortzen  bazara zer?

-Ba min hartuko dut eta kitto!

-Eta negar egiten baduzu?

-Nik ez dut negar egiten!

-Esan egia...

-Beno... bai, baina ez asko.

-Bai, bai...

-Egia da... Benga, goazen igerileku-
ra!

-Ez, seme.

-Mesedez amatxo... Eta oinez joa-
ten bagara?

-Tontolapikoa! Busti bustita etorriko
gara.

-Ez. Berokia jarriko dugu eta kitto...

-Esan dut ezetz. Eta ezetz esaten
badut, ezetz  da.

-Ongi da, ama.
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Euskara Euskal Herriko hizkuntza da, zazpi
probintzietan hitz egiten da: Araban,
Gipuzkoan, Bizkaian, Nafarroan, Behe
Nafarroan, Lapurdin eta Zuberoan. Euskaraz
hitz egiten dutenei euskaldun esaten zaie.
Euskara hizkuntza isolatua da, ez du bere
familiako beste hizkuntzarik, eta Europako
hizkuntza zaharrena da. Erromatarrak etorri
zirenean, euskarak gaurkoa baino askoz ere
hedapen zabalagoa zeukan. Euskarak eutsi
zion latinaren eta hizkuntza erromanikoen
hedatzeari. 
Euskal Herrian bertan euskararen hedadura
ez da berdina lurralde guztietan. Euskal
Autonomia Erkidegoko biztanleen %60k
euskara hitz egiteko gai dira. 775.000 pertso-
nek euskara ondo ulertu eta hitz egiten dute
eta 459.000 pertsonek ondo ulertu baina hitz
egiteko zailtasunak dituzte Euskal
Autonomia Erkidegoan. Amerikako Euskal
etxeetan euskara hitz egiten da, Euskal etxe-
ak atzerrira joandako euskaldunak batzen
diren lekuak dira. Elkarte hauen helburua
elkarren arteko laguntza eta euskal nortasuna
babestea dira. Honetarako ekintza
ezberdinak antolatzen dira:
Euskarazko klaseak, kanta
eta dantza taldeak, aldizka-
riak, liburuak, festak,
bertsolari txapelketak,
eta abar.
Euskalkiak euskararen
dialektoak dira, bost
daude: Mendebaldekoa
(izendapen zaharrean, biz-
kaiera), Erdialdekoa (gipuz-
kera), Nafarroakoa, Nafar-
lapurtarra, eta Zuberotarra. Sortzen
lehena Mendebaldekoa izan zen. Lau

Foru Aldundiak Euskaltzaindia sortu zuten
1918an euskararen arauak jartzeko. Orain
eskolan Euskara Batua hitz egiten dugu.
Franco agintzen ari zenean, euskara ezin

zen hitz egin Euskal Herrian, eta ia desagert-
zen da. Orain eskola guztietan hitz egiten eta
irakasten da. Euskal Autonomia Erkidegoan
euskara ofiziala da. Nafarroako Foru
Erkidegoan hiru zonalde daude, euskara
bakarrik ofiziala da zonalde euskaldunean
(iparraldean). Ipar Euskal Herrian, euskara
ez da hizkuntza ofiziala. 
Euskara telebistan, irratian, egunkarian,

liburuetan eta interneteko web orrietan dago,
baina nik uste  dut gehiago erabili behar dela.

La Sallen, Euskararen Astea ospatzen
dugu, euskarako abestiak abesten ditugu,
kalejira bat egiten dugu, euskara hitz egiten
saiatzen gara, eta oso ondo pasatzen dugu.
Irunen, Euskal Jira ospatzen dugu, udan da,
gurdiak ateratzen dira, jendea dantzatzen du,
sardina erreak jaten dira, eta sagardoa edaten
da Urdanibiako plazan.

I

Irungo La Salle LH LH 3 - 6. maila

EUSKARA
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Eguzkitza LH LH 1
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Elatzeta LH LH 2 - 4. maila
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Toki Alai LH LH 3 - Nerea Lara eta Ainara Navarro 6. maila
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Lekaenea LH LH 3 - 6. maila

Leka-Enea Anakako 6.mailako ikas-
leak Hirubide Institutua ezagutzera
joan ginen 2012ko azaroaren 29an.

Aurretik Angel, Hirubideko irakas-
lea, etorri zen gure eskolara.
Berarekin mahai baten planoarekin
txapa-kumea markatu genuen.

Egun horretan bertan, Hirubiden,
mahaia eraiki genuen. Lehenengo
egurra moztu genuen, gero limatu
eta azkenik torlojutu eta kola eman.
Eskerrak Angeli eta DBH 4.mailako
ikasle batzuei laguntzeagatik. 

Oso ondo pasa genuen eta berriro
itzultzeko gogoarekin gelditu ginen.

HIRUBIDERA GOAZ
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Irungo La Salle LH LH 2 - Hugo Marcos
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Toki Alai HH Oier Garcia de Cortazar 5 urte
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Lekaenea HH 5 urte



40

San Vicente HH Aritz 5 urte



41

El Pilar HH Aitana



42

Elatzeta HH 5 urte



Sar zaitez Euskara Arloko
web gunean!!!


