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l “ASANBLADA OROKORRA, ERABAT EZEZAGUNA”

Pasa den azaroaren 11n Guraso Elkarteak antolatutako asanblada orokorrean  parte har-
tu nuen ikastolako beste 8 gurasoekin batera.

Minutu batzuk igaro ondoren dezepzio sintomak nabarmen bihurtu ziren eta saiatu ginen 
asistentzia urriaren zergatia aurkitzen. Honako galderak egiten genizkion elkarri: “Ez zen 
ote iritsiko deialdia familia guztietara?”; “aspaldi bidali genuenez, ahaztuko ote zuten?”; 
“ordua ez zen egokiena izango?”; “eguraldia?...”

Dudarik gabe familia asko aipatutako arrazoiengatik ez ziren hurbilduko;  baina nik neuk 
uste dut benetako arrazoiak bestelakoak izan zirela: erosotasuna, inplikazio eza, ikasto-
lako guraso batzuk egiten duten lana ez ezagutzea…

Guztiok bat gatoz egun astia urria dela (batez ere seme-alabak izanez gero), baina era 
berean jende urria dago prest bere astiaren zati txiki bat beste guztiei eskaintzeko ezeren 
truke.

Nire ustez gehiengo batek ez daki zer galtzeko zorian gauden, Eskola Kontseiluan ego-
teak zer erabakitzeko ahalmen ematen digun, Denon Eskolan gure parte hartzea…
Hau guzti honen adibide argia hauxe dugu: egun oraindik ez dugu ziur Koldo Mitxelena 
institutuan (gure ikastolari dagokion erreferentzia ikastetxean)   Lehen Hezkuntza amaitu 
ondoren Umandiko ikasle guztiek plazarik edukiko duten.

Agian Guraso Elkarteak ez du asmatu gai guzti hauen garrantziaz familiei jakin arazten; 
baina horrela jarraitzen badugu, pentsatzen badugu beti egongo direla beste guraso ba-
tzuk gai guztiez arduratzeko, guztiok gehiago inplikatzen ez ba gara, laster damutuko 
gara: kanpoko ekintzak, Guraso Eskola, ikastolako jaia eta horrelako ekintzak desager-
tuko dira.
Guraso bat

“ASAMBLEA GENERAL, ESA GRAN DESCONOCIDA”

El pasado 11 de Noviembre se celebró la asamblea general del AMPA, a la que asistí 
junto con otros 8 padres y madres de la ikastola.

Pasados unos minutos los síntomas de decepción eran evidentes e intentamos buscar 
una explicación a la escasa asistencia. Varias eran las preguntas que nos surgían:
“¿No habrá llegado la convocatoria a todas las familias?, como hace tiempo que la man-
damos, ¿se habrán olvidado?, ¿la hora no es la adecuada?, ¿el tiempo?...”

Sin duda muchos no acudieron por estas causas, pero yo personalmente creo que la 
comodidad, la falta de implicación, el desconocimiento del trabajo que realizan algunos 
padres y madres de la ikastola son los verdaderos motivos.

Todos estamos de acuerdo que hoy en día el tiempo libre escasea ( y mucho más con 
hijos), pero también escasea la gente que quiere dedicar un poco del suyo a los demás 
de manera altruista.

Creo que la mayoría no es consciente de lo que está en juego, del poder de la decisión 
que tenemos con nuestra presencia en el Consejo escolar, de nuestra participación en 
Denon Eskola, etc…Un ejemplo de todo esto es que a día de hoy no tenemos garantizada 
la matriculación en Koldo Mitxelena (nuestro centro de referencia) de todos los alumnos 
que finalicen Umandi.

Puede que el AMPA no haya sabido transmitir la importancia de todas estas cuestiones, 
pero como pensemos que siempre habrá unos cuantos padres y madres que asuman 
estas responsabilidades y no nos impliquemos todos un poco más, posiblemente en un 
futuro próximo nos lamentaremos de no haber aportado más, y actividades como ex-
traescolares, la escuela de padres y madres, fiesta de  la ikastola, etc... tendrán sus días 
contados. 
Un padre.
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ELKARBIZITZA-CONVIVENCIA

Elkarbizitza proiektuaren barruan, kurtxo honetan, ikastolako arauak adostatzen ari gara.
Ikastolako arauak aztertzen, egiten eta adostatzen ikastolako estamentu guztiak parte hartzen ari 
dira: irakasleak,  hezitzaileak, ikasleak, pertsonal ez dozenteak, jantoki eta kanpoko ekintzetako 
monitoreak eta zuek gurasoak.
Arau hauek zuek ezagutzeko eta betetzeko banatuko zaizkizue.

Ikasleak ikastolako arauak apartez ikasturteko lehenengo aste hauetan GELAKO ARAUAK lantzen 
ibili dira tutoretza saioetan.

Honekin batera bidaltzen dizkizuegun arauak ezartzeko, honako irizpide hauetan oinarritu gara:

●  “Elkarbizitza osasuntsu baterako konpromisoa” dokumentuan oinarritu gara.

●  Arauak elkarrekin gustura egoteko beharrezkoak direla argi uzten saiatu gara.

●  Arau gutxi eta gelako errealitatean oinarrituak aukeratu ditugu.

●  Guztion artean sortu ditugu, guztion kontua direlako.

●  Esaldiak positiboan idatzi ditugu, jokabide egokiak erakutsiz eta negatiboak ekidituz.

Irizpide hauek zuentzat ere lagungarri izan daitezen.

ELKARBIZITZA - CONVIVENCIA
ELKARBIZITZA - CONVIVENCIA ELKARBIZITZA - CONVIVENCIA
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Dentro  del  proyecto de convivencia este curso nos hemos propuesto consensuar las normas de 
la ikastola entre todos/as. 
En la elaboración de dichas normas  hemos trabajado el alumnado, el profesorado, el personal 
no docente de la ikastola, las educadoras de centro, los monitores de comedor y extraescolares y 
vosotros, padres y madres de la ikastola.

Estas normas consensuadas se os repartirarían para vuestro conocimiento y cumplimiento de las 
mismas.

El alumnado a parte de la elaboración de las normas de la ikastola ha trabajado al principio de cur-
so, en las sesiones de tutoría, en las NORMAS DE CLASE.

Para la elaboración de estas normas,  hemos tenido en cuenta los siguientes criterios:

●  Nos hemos basado en el documento “Compromiso Para una convivencia saludable”.

●  Hemos intentado dejar claro que las normas son necesarias para convivir de forma agrada-
ble.

●  Hemos escogido pocas normas y siempre ligadas a la realidad del aula.

●  Las hemos elaborado entre todos y todas, porque son cosa nuestra.

●  Hemos redactado las normas en positivo, porque queremos mostrar comportamientos ade-
cuados y no incidir en los negativos.

Esperamos que estos criterios os puedan resultar de utilidad también a las familias. 

ELKARBIZITZA - CONVIVENCIA
ELKARBIZITZA - CONVIVENCIA ELKARBIZITZA - CONVIVENCIA

ELKARBIZITZA-CONVIVENCIA
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2 URTEKO GELAK

AIMAR

EGOITZ

UXUE

IRAIA IKER A.

NAGORE UNAI V. IXONE

MIKELNURIA DEIANE SERGIO LUCIA

UNAI I.IKER P. ARATZ IBAI SARA

2 URTEKO GELAK 2 URTEKO GELAK
2 URTEKO GELAK2 URTEKO GELAK

Kaixo, Umanditarrok!:

Gu Tximi eta Joxepa gara, 2 urteko ge-
letako maskotak. Eta txikitxo eder hauek 

gure lagun kuttunak. Politak, ezta?
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2 URTEKO GELAK

NAROA MIKEL ANDER V. SANDRA

Mª LUCIA ANDER M. IGOR LAURA

IELTXU

OLAIA ARITZ G. UNAI ARITZ F.

GENTZA

IARA NAHIA IKER

BEÑAT

Eta jatorrak! Baita zintzoak ere! Oso-oso
dibertigarriak! Alaiak, artistak, maitakorrak...

Guk asko maite ditugu!
Eta beraiek gu ere!
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3 URTEKO GELAK 

Kaixo irakurle maiteok:

Gu 3 urteko geletako neska-mutilak gara. Batzuk 2 urte daramatzagu ikastolan, baina beste batzuk 
berri berriak gara.

Oso pozik eta gustora gaude Azucena, Vanessa eta Arantzarekin.

     3 URTE A

Ni Maritxu naiz, txerri bat naiz eta 3 
urte ditut. Jatea, lo egitea eta dantza 
egitea gustatzen zait

OIER

IKER

1.hilaran: AZUCENA, UXUE, ALEX, EIDER, ADRÍAN, NAHIKARI, ANDONI, UNAI
2.hilaran: MARCO, XABIER, ALANNIS, AITOR, ALAIA, AIMAR
lurrean eserita: SOFIA, MAIALEN, IÑAKI, NOA, YERAY, IRATI
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3 URTEKO GELAK

     3 URTE B

Ni Mikaela igela naiz eta 3 urte ditut. 
Kroa-kroa egiten dut eta igeri egitea 
asko gustatzen zait

1.hilaran: VANESSA, AIARA, ENARA, AIMAR, ILARGI, OIER, YASODHARA, JONATAN
2.hilaran: PATRICIA, GABRIELA, EIDER, LUCIA, AITOR, UNAI, EDER.
lurrean eserita: MARKEL, LANDER, JOEL, ASIA, IGOR, BRYAN WILL

ASIER

VLADA
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3 URTEKO GELAK

     3 URTE C

1.hilaran: ARANTZA, IBAI, LOREA, UXUE G., OIER, LEIZADI, LUCÍA, BEATRIZ.
2.hilaran: VICTORIA, DIEGO, DIANA, NAROA, AITOR, JUDITH, GARAZI.
lurrean eserita: AINGERU, JORITZ, IZARO, DANIEL, UXUE D.

UNAX

ENEKO

Ni Dun Dun naiz eta 3 urte ditut. 
Tronpa bat dut aurrean eta isatsa 
atzean. Jakina! Elefante bat naiz.
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4 URTEKO GELAK

Arte Ederren Museora ere joan ginen eta bertan koadro 
famatuen artean artista bihurtu ginen.

GEU BAI ARTISTAK !

Koloreak zelan egiten diren ikasi genuen, jolastu eta sekulakokoadro politak margotu ere.                Primeran pasatu genuen
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4 URTEKO GELAK

MURUAN TIPI TAPA

Bai ondo pasatzen ari 
garen 4 urteko gelakook!!!

Joan den urrian txango bat egin 
genuen. Udazkenari buruz hainbat 
gauza ikasteko Muruara joan ginen 

gaztainak eta hostoak biltzera. 
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5 URTEKO GELAK

SALBURUARA IRTEERA
HEGAZTIAK IKUSI GENITUEN

AURTEN OSO ONDO HASI GARA IKASTURTEA, LEHENENGO HILABETEAN TXANGO BAT 
EGITEKO AUKERA IZAN DUGULAKO. GASTEIZEN BERTAN DAGOEN SALBURUAKO HEZE-
GUNERA JOAN GARA.

ORAIN HEGAZTIEN MIGRAZIOA DELA APROBETXATU DUGU ETA HEGAZTI ASKO IKUSTEKO 
AUKERA IZAN DUGU.

BIDE BATEZ EUREN IZENAK IKASI DITUGU : LERTXUN, ZIKOIN, AHATE, MARTIN ARRAN-
TZALE, ...
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5 URTEKO GELAK

HEGAZTIAK IKUSI ONDOREN, ERAMAN GENUEN OTARTEKOA JAN GENUEN ETA ASTIRIK 
IZAN GENUEN BERTAKO ZELAIETAN GUZTIOK ELKARREKIN JOLASTEKO.

BAI EDERTO PASATU
GENUEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IKASTOLARA ITZULI BAI-
NO  LEHEN PASEOTXO 
BAT EMATEKO ASTIRIK 
ERE IZAN GENUEN.

HEGAZTIAK UDABERRIAN 
BUELTATUKO DIRA SAL-
BURUARA. BERAZ, IKUS-
TERA JOAN AHAL GARA 
NAHI DUGUNEAN.
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1. MAILAKO GELAK

             Basoan alduta ibili gara.

Gero, han ikusitakoa, papelean jarri dugu. Begiratu zenbat forma eta 
kolore ! Hemen talde guztiko argazkia. Ibai gaixorik zegoen, baina bere 
izena ozen-ozen esan genuen.

Zein polita gure basoa!!!

Basoan galduta ibili gara...

1.A gelako 
lagunak...

1.Ako lagunak.

Ibai
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3 URTEKO GELAK

Liburutegira  irteera
1.B gelako ikasleak

Liburutegira joan ginen eta 
bertan Iñaki ezagutu genuen. 
Bapatean ipuinak kontatzen 
hasi zen. Adi adi geunden  
kontatu zizikigun ipuin ika-
ragarriak entzuten. 

Ipuin batzuk beldurgarriak 
izan ziren, beste batzuk 
ordea barregarriak eta oso 
dibertigarriak

Ipuin pila bat kontatu eta 
gero, liburutegiko ipuinak 
rakurtzen egon ginen gus-
tora- gustora.

1. MAILAKO GELAK

Irakurtzen hasi gara!
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1go mailako ikasleak opari bat egin diogu elkarri. 
Zein opari? Postal bat.
Nork nori? Lagun batek beste bati.
Zergatik ? Denok lagunak garelako.
Zer idatzi diogu? Nire laguna zarelako.

Atsegin dut.... futbolean jolastea.
Atsegin dut... harrapaketan aritzea.
Atsegin dut... kanikekin jolastea.
Atsegin dut... soka saltoan ibiltzea.

Baina hau guztia atsegin dut... zurekin egitea...

Horregatik gure eskuak luzatu 
ditugu elkarri laguntzeko eta 
elkarrekin jolasteko.
Beraz badakizu, hor duzu lagun 
gure esku, gure umore on eta 
gure adiskidetasun.
1go maila C gelan gaukazu.

nire laguna zarelako

LAGUN BAT TRISTE BADAGO ETA ALAITU NAHI BADUZU, LA-GUN BATEKIN JOLASTU NAHI BADUZU,EDO 
NORBAITI ATSEGIN DUZULA ESAN NAHI BADIOZU, LUZATU ESKUA ETA ESKERTUKO DIZU.

1. MAILAKO GELAK
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2. MAILAKO GELAK
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2. MAILAKO GELAK
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2. MAILAKO GELAK
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 LA  PEQUEÑA YEGUA QUE NO SABÍA RELINCHAR
                                                                                            
Había  una vez una  pequeña  yegua que  se  llamaba Stella. Stella  era  blanca y  suave.  Tenía 
una melena larga y le  gustaba  pasear por los  prados. Pero  Stella tenía  un  problema, pasaba  el 
tiempo y no sabía  relinchar. Un día Stella fue a ver a su amigo  Sansón.

- ¡Hola amigo Sansón! Vengo en  busca  de  consejo, no sé relinchar.
- Tranquila  Stella, tengo  la  solución. En Egipto  hay un  faraón  que  encontró  un  oasis má-
gico. Si bebes  de  esa  agua te  curarás. Pero ten cuidado, hay  guardias.

Caminando Stella encontró un oasis,  pero  unos  guardias vieron a Stella y  la  atraparon.  El faraón  
la  puso  a  trabajar.
Un   día  Stella  vio un caballo. ¡Era el caballo  del  faraón! Cuando el caballo se fijó en Stella le 
dijo:

- ¡Hola!, ¿Quieres hablar conmigo?
- Sí, encantada.  

Hablaron, hablaron ...   El faraón los vio y les dijo:

- Gracias Stella por hacer reir a mi caballo. Para agradecerte 
vete si quieres y bebe del oasis. 

Desde entonces Stella pudo relinchar. y cuando llegó a casa le
contó todo a Sansón
  
 
Nerea Alvarez Díaz  3. A

3. MAILAKO GELAK



 www.umandi.net   ●   www.umandi.net

22

Astelehenean eta asteartean ikastolakoekin Sastarrainera joan nintzen. Autobusez joan ginen 3.A, 
3.B eta 3.C. Iritsi ginenean furgoneta bat zegoen gure zain motxilak eramateko, guk oinez igo izan 
behar genuen. Etxea izugarri handia zen eta zelai oso handia zeukan. Gauza pila bat egin genuen: 
zaldiz ibili, oilategira joan, pastela eta erroskilak egin.... primeran pasa nuen. Lotara joateko orduan 
ia guztiok hizketan egon ginen eta esnatu ginenean ume batek puzker bat bota zuen, eta guztiok 
barrezka hasi ginen. Bueltan nik pena pixka bat hartu nuen baina gero lasaitu nintzen.           

Nerea Larrañaga   3.B

Sastarrainen  bi egun egon nintzen. Oso ondo 
pasa nuen. Gauza dibertigarriak egin nituen. Le-
henengo animaliei janaria eman nien gero behiak, 
ahuntz bat, txerriak eta hiru zaldi eta asto bat iku-
si nituen. Niri pottoka bat Lur izenekoa, gustatzen 
zitzaidan. Zaldi  gainean  ibili nintzen. Gauean jo-
kuak egin nituen eta gero zaku barruan sartu nint-
zen. Hurrengo egunean erroskilak eta bizkotxo bat 
egin nituen.

Liudmil  Díaz   3.B

SASTARRAIN

3. MAILAKO GELAK
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Julen López Joel LarrubiaMikel Ramos

3. MAILAKO GELAK

Manualidades Hacemos trabajos por encargo
Se dan clases

945 20 50 20
Voluntaria Entrega, 34
Vitoria-Gasteiz (Alava)

3. maila Ckoak artistak gara !
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IBILBIDEA LAUTADAN ZEHAR
Kaixo lagunok. Laugarren mailakoek Arabako Lautada landu dugu kurtso hasiera honetan eta 
bertatik ibilbide polita egin dezazuen, intesguneak bildu ditugu gida batean. Gozatu txangoaz!

ESTIBALIZKO ANDRE MARIAREN BASILIKA :  XII. 
Mendekoa den tenplu hau Lautadan gailentzen den muino baten gainean dago eta euskal erro-
manikoaren erakusgarri nagusienetako bat da. Barnean XII.mendeko Ama Birjina dago, Ara-
bako zaindariaren irudia, hain zuzen ere.

GAZEO : 
San Martin Toursekoaren eliza (XIII. mendea). Elizaren barruan balio handiko horma-pintura 
gotiko bikainak daude, bertako absidea eta presbiterioa gustiz estaltzen. Orain gutxi arte kare-
geruza batek estalita egon ziren.

•

•

ALAITZA : 
Andre Mariaren Jasokundearen eliza (XIV. 
mendea). Eliz barruan, horma-pinturak 
daude. 1982an aurkitu zituzten eta oso 
bereziak dira, Done Jakueren bideko erro-
mes-talde baten irudiak azaltzen direlako.

•

ARRIZALA-ARRIZABALAGA: SORGINETXE TRIKUHARRIA
Trikuharri hau Euskal Herriko politenetakoa da eta oso ondo zaindua dago. Trikuharria zazpi 
kare-harrik osatzen dute (batzuk 2,5 metro baino altuagoak). 1831n aurkitu zen eta 1890an, 
horietako harri bat mugitu zutenean, hiru hilotzen aztarnak azaldu ziren.

EGILAZ : AIZKOMENDI TRIKUHARRIA
11 harriko monumentu megalitiko hau ere 1830-31an aurkitu zuten,  euskal historiaurreari 
buruzko ikerkuntzaren hasiera izan zen.

AGURAIN:
Arabako lautadaren bihotzean dagoen Agurain aldeak historiaurretik jada populazio nabaria 
izan du, monumentu megalitiko ugariek erakusten duten moduan. Hiriko alde zaharrak erdi 
aroko trazadura du, eta antzina inguratzen zuten harresiek hortxe diraute, jauretxe askorekin 
batera. 

•

•

•

LEZEA
N1 errepidetik  ikusten den (Iruñerantz ezkerretara) haitzulo hau 
Asparrengo Ilarduia auzoan dago, eta espeleologiazaleek as-
kotan bisitatzen dute, bere pasabideek mendigune osoa zehar-
katzen dute-eta. Besteontzat ere, merezi du bertaratzea, belarri 
moduko sarrera ikusgarria gertutik behatu, bertatik isurtzen den 
errekatxoan busti eta kanpoaldeko atsedenlekuan patxada ede-
rrean egoteko bada ere. 

•

Erdi Aroko ohiko herri baten egitura du egun ere. Bi muturretan 
babes papera betetzen zuten eliza bana dago, kale nagusiak lotu-
rik. 1564an, sute batek herri osoa kiskali zuen. Geroagokoak dira 
bertako jauregi errenazentista eta armarridun etxeak

4. MAILAKO GELAK
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Otsailaren 3an, Inauteri-igandean, Markitos pertsonaia gaiztoa epaitu eta erre egiten da. Marki-
tos beltzez jantzitako panpin gorbataduna da, eta gaitzak sinbolizatzen ditu. Horregatik erretzen 
dute: gaitzak uxatzeko.
Bertan bi pertsonai ezagun aipa ditzakegu : Zeledonio Altzola Garcia de Andoin (1796-?), Zele-
don bezala ezagunagoa dena, Andra Mari Zuriaren jaien pertsonaia nagusietakoa. Eta bestalde 
Bernardo Atxaga euskal idazle ezaguna bertan bizi da, Andoin-Luzuriaga Jauregian, hain zuzen 
ere.

MENDOZA DORRETXEA : 
Vitoria-Gasteiz kanpoaldean dagoena. 
Mendoza familia boteretsua oinaztarra 
zen eta angeluetan dorreak dituen ha-
rresiak inguratutako dorre bertikal eta 
manderaezin hau izan zuen bizileku. 
. Gotorleku honek Erdi Aroan etsaien-
gandik babesteko erabili zen. Ondoren 
kartzela bezala erabili zen eta gero He-
raldika Museoa egon zen bertan.

•

TRESPONDE : 
Erromatar inperioko hiri bat zenaren aztarnak ikus ditzakegu. Iruñako Opidum-a harresi lodi ba-
tek inguraturiko asentamendu erromatarra da, Veleia zaharrari dagokiona, hain zuzen. Bertan, 
oraindik ere ikus ditzakegu foro baten aztarnak, hiri-egituraren arrastoak eta Zadorra ibaiaren 
gaineko bi zubi.  
Done Kattalingo lorategi botanikoa edertasun ikusgarriko paradisu naturala da, izen bereko ko-
mentuaren hondakinen gainean kokaturik. Bertan bost kontinenteetako 1.200 espezie botaniko 
baino gehiago daude. Hiru ibilbidetan banaturik dagoen 30.000 m2ko azaleran, bertako landa-
reak, ekialdekoak, Australiako zuhaitzak, espezie urtar anitz, e.a. ikus daitezke.

•

lZALDUONDO :
Gipuzkoatik zetozen Santiago-bideko erromesek San Adrian tunela zeharkatu ostean helmuga 
izaten zuten herria zen Zalduondo. Bertan Santiago bideari buruzko areto bat dago Museo Et-
nografikoan. Museo Lazarraga jauregian dago (XVI.mendekoa).

•

4. MAILAKO GELAK

ARMENTIA :
San Prudentzio basilika : XII. Men-
dearen hasierakoa eta XVIII. Men-
dean berritua. Arkupearen barnean 
garai bateko atari errromanikoaren 
zatiak daude. Arreta berezia merezi 
dute Bildotzaren eta Salbatzailearen 
tinpanoek.

•
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   Martín Barrena

Leire Rodriguez

   Maitane Gouyi Urreta
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IRAKURKETAREN ALTXORRAREN BILA
Garmendia eta Fannyren sekretua

Idazlea : Kirmen Uribe
Irudigilea : Mikel valverde
Argitaletxea : Elkar
Generoa : misteriozkoa

Laupabost hilabete ziren Garmendia 
eta Amalio ez zutela Fanny ikusten.  
Jalen izeneko tabernariak bere loge-
lan gutunazal bat topatu zuen, baina 
gutunik gabe. Orduan, Janetek kon-
turatu zen zigilua italiarra zela.

Hau jakin bezain pronto, Garmendia 
eta Amalio Amerikan bizi zirenez, 
Nueva York-era joan ziren Italiara  
abiatzen zen itsasontzia hartzeko 
asmoz. Baina hiri handi horretan oso 
garestia zen itsasontzi bat hartzea, 
beraz, lapurrak izango balira bezala 
bidaiatu behar izan zuten.

Ia Italia osotik bidaiatu ondoren, Ve-
nezian amaitu zuten, Michelle izene-
ko gondolari batek bazekielako Fan-
ny non zebilen. Baina zorigaitz! Ez 
zen bilatzen ari ziren Fanny.

Eta...nola bukatuko ote da istorio mis-
teriotsu hau? Bada, amaiera jakiteko 
irrikitan bazaudete, badakizue nora 
jo behar duzuen. Animatu eta liburu-
tegira etorri!

Esteban Septién 5.A

5. MAILAKO GELAK

ACADEMIA LORD’S
Grupos reducidos o individuales
Euskera-Inglés-Francés-Lengua

Matemáticas-Física-Química
Euskera para Oposiciones

C/ Voluntaria Entrega 10 bajo

Lakua-Arriaga 01010 Vitoria

Tlfn. 945 17 36 28
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ANTZERKIA: IRUDIMENDEKO HIRIA.

Azaroaren 11an, Beñat Etxepare antzokira joan ginen antzerkia ikustera: “Irudimendeko hiria”. Ikas-
tolatik ateratzen garen bakoitzean giro berezia nabaritzen da gelan goiz-goizetik. Autobusera igo 
eta lehen kezka non eta noren ondoan eseriko garen izaten da. Oraingo honetan autobus artikulatu 
batean joan ginen eta bidaia laburra izanda ere primeran pasatu genuen abesten eta txantxe-
tan. Behin antzokian sarrerak banatu zizkiguten eta lerroan itxaron behar izan genuen sartzeko

Antzezlana txotxongiloekin egiten zuten hiru aktorek bakoitzak pertsonai desberdinak antzezten 
zituelarik. Oso ondo girotuta zegoen eszenatokia... nola esan?... hiri batetako alde zaharra ager-
tzen zen. Hasiera batean ez genuen oso ondo ulertzen gertatzen ari zena pertsonai desberdinak 
agertu eta desagertzen baitziren. Azken batean hiriko kondaira bat kontatzen zen bertan. Entzun 
al duzu noizbait gure hirian gertatutako gertakizun fantastikorik. Bai?… Honetan atzerritik zetorren 
11 urteko haur bat agertzen zen. Bere gurasoen bila zebilen. Baina ez zekien hamabi urte betetzen 
zituen egunean azti gaizto baten eskuetan eroriko zela horrela baitzegoen hitzartuta bera jaio baino 
lehen. Bide batez, sugetzar batek ikustezina bihurtzeko gaitasuna zuen haur bat bahitu zuen eta... 
Beno ez dizuegu dena kontatuko ez? Ikusten duzuenez txotxongiloz antzeztua baina korapilatsua. 
Jakin ezazue azkenean ondo amaitzen dela. Barre batzuk ere egin genituen tarteka ateratzen zi-
ren etxe gabeko untxiarekin, elkarrekin dantzatzen zuten arrekin,... Merezi du antzerkira joateak!         

www.levelenglish.net     945175809       www.levelenglish.net     945175809       www.levelenglish.net     
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Umanditik    Zadorrara.

Kaixo lagunak 5 mailako ikasleak gara eta 
Zadorran egin genuena kontatuko dizue-
gu. Azaroaren 7an, Umanditik bederatzien-
tan urtegira joateko autobusa hartu genuen 
eta denbora gutxi pasa eta gero Leire eta Luis 
izeneko monitoreak igo ziren autobusera.
Urribarriko urtegian Leire eta Luisek  txos-
ten bat eman ziguten, eta  bi taldeetan bana-
turik ariketa batzuk egin genituen. Oso ede-
rrak ziren! Ondoren, Gamarrako tabernara 
joan ginen eta han motxilak utzi genituen.

Hortik Zadorra Ibairara abiatu ginen eta begiak estalirik jolas bat egin genuen. Aldapa bat jeitsi be-
har genuen ezer ikusi gabe jakina, eta aldi berean inguratzen gintuena entzun eta usaindu, a zer 
nolako beldurra! 

Eta gero, nola ez, berriro tabernara joan ginen 
hamaiketakoa jatera.
Ondoren, beste jolas bat egin genuen harra-
pakentan bezala baina bakoitza animalia bat 
zen eta ezin zuen edonor harrapatu.

16:30-etan Umandin geunden berriro. Oso  ondo 
pasa genuen!
Beno lagunak! Honela bukatzen da gure ibilbi-
dea!

AGUUUUUURRR!

Bazkaldu ondoren zabuetara joan ginen. 
Primeran pasatu genuen, bai horixe! Arra-
roak eta bereziak baitziren zabuak. Ber-
tan argazki pilo bat egin genituen. Eta Jor-
ge, gure maisua, txirristatik bota egin zen.
Gero berriro autobusean sartu eta Zadorra ibaian 
teleskopio batekin ahateak ikusten egon ginen.

5. MAILAKO GELAK
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AZPEITIA
Kaixo, gu seigarren mailako neska-mutilak gara. Azaroaren 5ean Azpeitiara joan ginen tren museoa 
ikustera. Lehenengo, autobusa hartu genuen ikastolan eta ordu eta erdi egon ginen.

Azpeitiara heldu eta Mikel irakaslearekin elkar-
tu ginen. Museoan sartu eta txartel txiki batzuk 
eman zizkiguten. Jarraian garaje batera sartu eta 
tren asko ikusi genituen. Gero maketa museo bat 
ikusi genuen eta hiru ordu laurdeneko bidaia egin 
genuen lurrunezko tren batean. Trenetik jaitsi be-
zain pronto frontoi batean sartu, bokadiloak jan eta 
jolasten hasi ginen. Mutilak koka-kola bota zuten 
lurrera eta irristatzen hasi ziren. Gero, eskailera 
batzuetara igo eta Itxaso Iriondo, Itxaso De Sosa, 
Maite, Lide eta beste neska batzuk gominolak bota-
tzen hasi ziren eta mutilek esaterako Aritz Juanek, 
Mikelek... jarraian Gaizka lurrera erori eta TORTA-
ZO bat eman zuen lurraren kontra. Mirariren eta 
Taniaren argazki kamerarekin argazkiak atera ge-
nituen. Gero abesten hasi ginen eta hiruretan au-
tobusa hartu eta etxera joan ginen. Autobusean, 
“Piratas del Caribe” filma ikusi eta Tamales abestia 
abestu genuen. Konpetizio bat egin genuen neskak 
mutilen kontra baina ez dakigu nork irabazi zuen.

6. MAILAKO GELAK
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El  10 de Noviembre dimos comienzo a la  Campaña de sensibilización Sahara Ezagutzen - Conoce 
el Sahara, participando  en el proyecto educativo elaborado por (SEAD) Amigos de la Republica 
Democrática Saharaui de Álava.

Mediante esta campaña pretendemos posibilitar el conocimiento de la cultura y la realidad del pue-
blo saharaui y desarrollar actitudes cooperativas y solidarias con otras culturas.  

Hemos realizado distintas actividades:

Una sesión de Cuenta cuentos. 
Hemos trabajado con  una unidad didáctica elaborada por SEAD.
En la biblioteca se  organizó una exposición de cuentos y libros saharauis y la proyección de 
una presentación de power point donde pudimos ver un día en una escuela de un campamento 
saharaui.
Leimos  cuentos saharauis.
Los grupos de 6º vieron la película Laila
Y jugamos con El juego cooperativo: La Caravana.

•
•
•

•
•
•

SAHARA - OLENTZERO

Ikusten duzuenez Olentzero be-
rriro iritsi da ikastolara. Ilea eta 
bizarra luzatzen utzi du aurten. 
Hotza pasa duenaren seinale... 
Oso zintzo portatu gara aurten, 
beraz opari asko espero ditugu!
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DENBORA-PASAK

1. Har itzazu margoak eta… koloreztatzera!

2. Bi marrazki hauen artean zortzi ezberdintasun daude. Ea aurkitzen dituzun! 
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DENBORA-PASAK

 
 

 

3. Olentzerok opariak banatzen ditu astotxoak lagunduta. Segi Olentzerok hartu behar duen bidea 
astoarekin elkartzeko.

4. Lotu itzazu esaera zahar hauen hasierak dagozkien bukaerekin:

5. Ba al dakizu sudoku egiten? Ez da gauza erreza, baina pazientzia pixka bat hartuz gero… lor-
tuko duzu! Arkatza eta borragoma ere ezinbestekoa da. Koadro honetan sei zutabe eta sei hilera 
daude. Baita sei zatitxo ere ( 2 zutabe X 3 hilera). Zutabe guztietan, hilera guztietan eta zatitxo 
guztietan zenbaki hauek agertu behar dira: 1, 2, 3, 4, 5 eta 6.

Gogozko tokian…

Ogi gogorrari...

Lan lasterra...

Adiskide onekin...

…hagin zorrotza

…orduak labur

...lan alferra

...aldaparik ez.
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6. Txisteak: 

Gizon bat txori dendara sartu zen eta loro elebiduna eskatu zuen. Dendariak hanka bakoitzean soka 
bana zuen bat erakutsi zion: 

● Ezkerreko sokatik tira eginez gero, euskaraz hitz egingo dizu - azaldu zion saltzaileak- eta eskui-
nekotik tira eginez gero, gazteleraz.

● Aizu, eta bietatik batera tira egiten badiot?- galdetu zion bezeroak. 

 ● Zozoa halakoa! Lurrera joango naiz mokoz 
aurrera! - erantzun zion loroak.

Irakaslearen eta ikaslearen arteko elkarrizketa: 

● Zenbat hezur dauzka zure gorputzak ?
● 208, irakasle!
● Buru gogorra! Ez al nizun esan atzo 207 hezur bakarrik dauzkala giza gorputzak?
● Bai, baina gaur oliba hezur bat irentsi dut ordea.

● Zergatik arabarrei ez zaie ulertzen hitz-egiterakoan?
● Denek alaves, hitz egiten dutelako

Badakizu zein den pertsonarik inozenteena? Inozentzio

Badakizu zein pertsona den eulien laguna? Eulalia

Badakizu zein den pertsonarik hotzena? Bi –hotza ( Biotza)

Badakizu zein den pertsonarik loretsuena? Lorea

Badakizu nor den beti sutan dabilena? Jo- su!

Ezetz jakin nor den pertsonarik garbiena? Garbiñe
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EUSKARAZ BAI

Ikastolako irakasleek,  atezainak eta jantokiko begiraleek gure adierazpen berezia gauzatu genuen 
argazki baten bidez 
Euskaraz bai kanpainarekin bat eginez.
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