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AGURRA AURKIBIDEA
BELASKOENEA
- Dezibelioak                                                 4.-5. or.

DUNBOA
- Masterchef                                                      13. or. 

EGUZKITZA 
- Bertsoak                                                             6. or. 

ELATZETA ELATZETA 
- Hondakinen tailerra                              7. - 9. or. 

EL PILAR
- Bertsoak                                                          10. or. 

- Influencerrak                                                19. or.

HIRUBIDE
- No more Matildas                                    17. or. 

- Jasone Osoro                                            18. or. 

- Azterkotsa                                                 16. or. 

- DYA                                                             23. or. 

 IRUNGO LA SALLE
   - Hizkuntza zabaltzen                              11. or. 

 LEKAENEA
 - Euskararen Eguna 2021                       12. or. 

 SAN VICENTE DE PAUL
 - Haurdunaldi subrogatua                     20. or. 

 - Txisteak                                                       21. or

 TOKI ALAI
 - Fotosintesia                                               14. or. 

 - Iristerakoan abisatu                              22. or.

 TXINGUDI
 - Zuhaitzak                                                    15. or. 

ARGITARATZAILEA: 

837 Comunicación y Publicidad S.L.

MAKETAZIOA: Ainara Berges

LEGE GORDAILUA: 
SS-230-94

Kaixo, gazte!

Udaberria iristear dugu dagoeneko eta 
laster hasiko zarete aste santuko oporretan 
pentsatzen. Batzuk familiaren herrira 
joango zarete, beste batzuk agian leku 
exotikoago batera, gertuko leku bitxi batera, 
leku epelago batera... Eta zuetako asko 
hemen etxe inguruan ibiliko zarete, gure 
lurrak ematen dizkigun aukera paregabeez 
gozatzen.

 Urte zaila izan da azken hau ere. Nork esango 
zigun hainbeste luzatuko zenik egoera 
xelebre eta neketsu hau. Baina, tira, gauzak 
asko aldatu dira eta berriro gure lagunekin, 
koadrilarekin, maite ditugun pertsonekin 
eta ezagutu berri ditugun horiekin gozatzen 
hasi gara. Jolasean, aisian, lagunartean, eskolan, etxean, familian... Leku orotan hasi gara berriro elkarrengana 
hurbiltzen eta hain urrun izan ditugun besarkadak berreskuratzen.

 Lan bikaina egin duzue zuek pandemiak baldintzatu dizkigun urte hauetan, eta uste baino jende gehiagorentzat 
eredu izan zarete. Mila-mila esker zuen kemenagatik eta goiari eusteagatik; aski ongi dakigu oso zaila izan 
dela. 

Nolanahi ere, gogoan izan behar duzue zuek zaretela etorkizunaren sortzaileak. Elkarri zaindu, albokoa 
lagundu, behar duenari entzun eta errealitate hobeago bat sortuko duzue guztiontzat.

Eta, jakina, etorkizuna euskalduna izango dela ziurtatzeko... Sortu, egin eta eragin euskaraz! 
 
Besarkada handi bat,

Miren Echeveste Lacombe
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Belaskoenea LH5 Belaskoenea LH5



76

Eguzkitza LH6 Elatzeta LH6



98

Elatzeta LH6 Elatzeta LH6



1110

El Pilar LH6 Irungo La Salle LH6



12 13

Lekaenea LH6 Dunboa LH 3. zikloa



1514

Toki Alai LH 3. zikloa Txingudi LH 3. zikloa

LH6: IKASTOLAKO ZUHAITZAK HOBEKI EZAGUTZEN

Aurreko ikasturtean, Eskolako Agenda 2030 programan Basoak landu genituen. Lanketa 
horretan konturatu ginen zuhaitz aniztasun handia dugula Ikastolan, baina gehienentzat 
erabat ezezaguna dela.

Ikastolako ondare naturalaren alderdi garrantzitsu hori ezagutzera emateko asmoz, 6. 
mailako ikasleok eta irakasleok Ikastolako zuhaitzen ondoan informazio panelak jartzeko 
proiektua burutzen ari gara ikasturte honetan.

Ikasturtea amaitu baino lehen Ikastolako hainbat zuhaitzen ondoan informazio panelak 
jarriko ditugu eta Ikastolako sarreran panel direktorio bat instalatuko dugu Ikastolako 
zuhaitzen kokapena adieraziz.



1716

Hirubide DBH1 Hirubide DBH1-2



1918

Hirubide DBH2 El Pilar DBH4



2120

San Vicente de Paul DBH4 San Vicente de Paul DBH4



22 23

Toki Alai DBH4 Hirubide DBH
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