
Salburua ikastetxea, 

jada,  osatu egin da 

eta gu, 6. mailara heldu 

garen lehen ikasleak 

gara. 
 

Gaur egun, 

ikastetxeak, 680 

ikasle eta 60 irakasle 

hartzen ditu, baina  

beti ez da hala izan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurea, auzoan eraiki 

zen bigarren eskola da 

(Arantzabela izan zen 

lehena), izan ere, auzo  

hau berria eta oso 

handia da. 
 

Bertako biztanleria 

jende gaztez osatua 

dago, gero eta haur 

gehiago daude eta 

espazio berriak behar 

dira. 

Salburua ikastetxea 

2011. urtean ireki zen 

eta jadanik txikia 

geratu da auzoaren 

beharrak betetzeko. 

 

Gainera beste eskola 

berri bat egiteko 

asmotan dabiltza 

auzoan (Errekabarri). 

 

 

  

Igeriketa 

eskolan 
 

3.mailako ikasleak 

Salburuko Gizarte 

Etxera doaz igeri 

egiten ikasteko. 

2018ko Martxoa                                                              1. Zenbakia 

Guk, gure ikastetxeko ibilbideari buruz jakin nahian 

hainbat elkarrizketa egin ditugu. 



Ha costado, pero ¡ya está aquí!, el numero 1 de 

Salbuberri, ¡la revista de nuestra ikas!. Como es 

normal, el primer numero, siempre cuesta un 

poco más de esfuerzo. Esfuerzo 

que tenemos que agradecer a 

los y las alumnas, profesorado y 

algún padre y madre, que han 

puesto toda su ilusión en esta 

modesta publicación que 

esperemos dure muchas 

generaciones en nuestro centro. 

Salbuberri, es una publicación abierta a toda la 

comunidad educativa. Abierta a cualquier tipo de 

temática que pueda ser de interés para nuestro 

centro. Abierta a cualquier sugerencia. 

Una ventana abierta que esperemos disfrutéis 

desde este primer ejemplar, y os animamos a 

participar en los siguientes. 

⇒ PORTADA     1 

⇒ AURKIBIDEA ETA EDITORIALA 2 

⇒ ELKARRIZKETAK: 

• Mª Jesús    3 

• Maribel     5 

• Noor, Amina eta Eva  6 

⇒ ERREPOTAJEA: 

• Igeriketa eskolan   7 

⇒ KOMIKIAK       9 eta 16 

⇒ KULTUR BIDEA: 

•  Salburuko hizkuntzen mapa 10 

⇒ IPUINAK     12 

⇒ GOMENDIOAK    14 

⇒ AINTZIRA GURASO ELKARTEA 17 

⇒ DENBORAPASAK    18 

⇒ HAUR HEZKUNTZA   20 

Hemen dugu Salbuberri aldizkariko 1. zenbakia! 

Kostata baina iritsi da azkenean gure ikastetxeko 

aldizkaria. Jakina denez, 1.go aleak 

esfortzu handia eskatzen du eta 

6.mailako ikasle, irakasle eta gurasoei 

eskertu behar diegu ilusio handiz azken 

hilabeteetan egindako lana. Hurrengo 

generazioetan ere argitalpen honek 

bere bidea egingo duelakoan gaude. 

Salbuberri, hezkuntza komunitate osora irekia 

dagoen argitalpena da. Ikastetxeko interesgune 

izan daitekeen gai orok du tokia bertan eta 

iradokizunak jasotzeko esperoan gaude. 

Ikastetxeko lehioak zabalduko dizkigu Salbuberrik. 

Zinez espero dugu 1.go aletik disfrutatuko duzuela 

eta hurrengo aleetan parte hartzera gonbidatzen 

zaituztegu. 



 Mª Jesús, noiz sortu zen 

eskola?  

2009. urtean matrikulak ireki 

ziren eta ekainera arte egon 

ginen izenak hartzen, baina 

beste eraikin batean geunden. 

 

Noiz inauguratu zen eskola? 

Gaur egungo tokian, 

inaugurazio ofiziala, 

Urtarrilean  2011. urtean izan 

zen. 

 

Festarik egon zen? 

2009. urtean ez zen festarik 

egon, bakarrik klase normalak 

hasi ziren 2 urteko 2 geletan, 

eta 3 urteko beste  2 geletan. 

Baina eskola hemen zabaldu 

zenean Hezkuntza agintariak 

etorri ziren, Gasteizko 

alkatea, eskolako arkitektoa 

eta irrati eta telebista. 

ikaslea geletan zeuden 

bitartean, agintariek euren 

diskurtsoa bota zuten, alde 

egin zuten eta kitto. 

 

Errekabarrin  bezala 

kostatu al zen eskola hau 

irekitzea?, borrokak izan 

zenituzten? 

Ez, Araba mailan denok 

bagenekien auzo berri batean 

eskola berri bat behar zela, 

eta Delegaritzatik ere 

bazekiten. 2007. urtea baino 

lehen, aurreikusita zegoen 

ikastetxe hau eraikitzea eta 

ez zen beharrezkoa izan 

gatazka handirik. 

 

Zergatik du Salburua izena 

ikastetxeak? 

Arantzabela ikastola, 

Arantzabela auzoan dago, 

Zabalgana ikastola,  

Zabalgana auzoan dago, 

Mariturri ikastola,  

Mariturri auzoan dago,  

egizu ideia… 

 

Ez al duzu uste eskolako 

espazioak gaizki antolatuta 

daudela? 

Arkitektoaren esanetan dena 

ondo zegoen, baina kontuan 

hartuta ume asko zaudetela, 

uste dut leku batzuk oso txiki 

geratzen direla. Adibidez, 

gimnasio batekin ez da 

nahikoa ia 700 ikasleentzako. 

Jolastoki itxiak edo 

babestuak ez izateak ere 

oztopatu egiten du eta beti 

ibiliko gara toki bila. lehen 

hezkuntzako ikasleentzako 
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beste gimnasio bat ere ondo 

etorriko litzateke.  Baita, 

beste liburutegi eta 

ingeleseko gelak ere.  

Kontuan izanda, eskola honek 

aurrekontu batzuk zituela eta 

errespetatu behar genituela... 

“minimoak” oso ondo bete 

zituzten.  

 

Nola hasi zineten eskolarako 

materiala erosten?  

Hasi nintzenean oso 

kezkatuta nengoen ez 

nekielako 2 eta 3 urteko 

umeek zer nolako beharrak 

zituzten ezta zein jostailuak 

erosi behar nituen, gainera, 

ez nuen dirurik materiala 

erosteko, maiatzean eskola 

hornitzen  hasi nintzen dirua 

kontrolatzen eta azaroan 

enteratu nintzen 

aurrekonturik ez nuela. Dena 

den, klaseak hasi ziren 

egunerako gelak hornituta 

zeuden. 

 

Zuzendari izateko ze alde 

dago 0tik hastean edo 700 

ikasle baino gehiago 

izatean?  

Bi egoerak  zailak dira, hasi 

nintzenean ez nekien nola 

aterako nuen aurrera eskola, 

eta orduan tira… eginez, egin 

nuen. Baino azkenean, biak 

dira zailak. Eiderrek egin 

duen lana oso garrantzitsua 

izan da eskola 

honetarako, naiz eta 

eskola martxan egon, 

700 familia izan... 

 

Urte hauetan proiektu 

asko egin ditugu. Zer 

uste duzu gure 

proiektuei buruz eta 

zer nolako gomendioak  

eman ahal dizkiguzu? 

 Alde batetik, oso 

proiektu onak eta 

politak burutzen ari 

zarete; adibidez, beste 

herrialdeko umeekin 

elkartasuna adierazten 

duzuen proiektu 

horietan, eskolako 

edukiak ikasteaz gain, 

bizitzarako oso 

garrantzitsuak diren 

beste alor desberdinak 

jorratzen dituzuelako. 

Bestalde, eman ahal dizuedan 

gomendio bakarra lan egitea 

da, gogorra da, baino gogor 

egiten baduzue lan, dena ondo 

atera daiteke, gainera, ondo 

pasatzea oso garrantzitsua 

da... tontakeriak egin gabe, 

noski! 

 

Faltan botatzen duzu 

eskolako zuzendari izatea? 

Ez. eskolan egon naizen 

denbora, neure adina eta 

egindako lana kontutan   



hartuta, ez dut asko faltan 

botatzen. Ume bat 

jaiotzen denean oso pozik 

zaude, nahiz eta, kezka 

batzuk ere izan , baina 

handia egiten denean eta 

bere bidea bakarrik  

egiten hasten denean asko 

pozten zara. Eskolarekin 

berdina gertatzen da . 

Hala ere oraindik asko 

gogoratzen dut Salburua. 

Zer gogoratzen duzu eskola 

zabaldu zen urteaz? 

Lehen urtean 4 gela zabaldu 

ziren, 2 urteko bi gela eta 3 

urteko beste bi. Ni 3 urteko 

gela batean nengoen Jose 

Angel, Amina eta Naiara 

ikasleekin. 

 

Asko zineten eskolan garai 

hartan? 

7 irakasle geunden eta 60 

ikasle inguruko. 

 

Orduan, gaur egungo 

egoerarekin konparatuta, 

aldaketa handia, ezta? 

Asko aldatu da egoera eskola 

honetan eta egin beharrak 

ere; izugarrizko aldaketa 

egon da, eraikinetik hasita … 

 

Asko kostatu zen eskola hau 

zabaltzea? 

Denbora asko egon 

ginen gure eskolaren 

zain. Ikasturte batez, 

Santa Isabel Hilerri 

atzealdean izan ginen, 

Cándido Ruiz de Garibai 

deitutako antzinako 

eskolako eraikinean, eta 

hurrengo ikasturtearen 

abendua arte ez genuen 

mudantzarik egin.  Ikasturte 

erdian dena bildu behar izan 

genuen eta eskola berria 

muntatzen hasi ginen. Oso 

korapilatsua izan zen dena. 

 

Zer moduzko esperientzia 

izan zen? 

Asko gustatu zitzaidan eskola 

hau zerotik hastea. 

izugarrizko lana genuen, dena 

prestatu, baina, oso polita 

izan zen, batez ere, familia 

baten modukoa ginelako. 

 

Nolakoak ziren hain ume 

gutxirekin eskolako jaiak? 

Olentzeroren jaia egiten hasi 

ginen eta festa horiek oso 

politak ziren. Guraso eta 

aitona-amona guztiak 

etortzen ziren gurekin 

ospatzera, baina guzti-

guztiak. Espazioa ez zen oso 

handia, baina, oso ondo 

pasatzen genuen. 



Noiztik zaude 

hemen? 

3 urte 

nituenetik . 

 

Asko aldatu da 

eskola urte guzti 

hauetan? 

Bai, asko handitu 

da eta hasieran 

beste eraikin 

batean  

geunden. 

 

Abantailak ditu 

handiena izatea? 

Bai, eta baita 

ardura handia 

ere; gu eredua 

garelako eskolako 

txikientzat. 

 

Noiztik zaude eskolan ?  

4 urte nituenetik. 

 

Asko aldatu da eskola urte hauetan ? 

Txikia nintzenean ez zegoen ezta 

porteria bat ere eta 5 urterekin 

bakarrik 4 edo 3 gela zeuden,  orain 25 

baino gehiago daude. 

 

Abantailak ditu handiena izateak ? 

Bai, liburu guztiak berriak etortzen 

direlako eta txikiei gure liburuak uzten 

dizkiegulako. 

 

Zer iritzi duzu eskolari buruz, 

komentatu ahal diguzu eskolako 

gauzak onak eta txarrak ? 

Gauza onak dira proiektuak  eta ekintza 

asko egiten ditugula.  Eta txarra, 

ordenagailuak eta wifi-a oso berandu 

etorri direla.  

 

Zer aldatu nahi duzu ? 

Eskola dagoen bezala gustatzen zait . 

Noiztik zaude 

eskolan? 

Ni lehen urtean ez 

nintzen egon. Baina 

heldu nintzenean 

oraindik dena 

egiteko zegoen eta 

oso ikasle gutxi 

zeuden. 

 

Asko aldatu da 

eskola garai 

hartatik hona? 

Niretzat aldaketa 

handiena da 

espazioak gero eta 

ugariagoak direla 

gainera urtero maila 

bat irekitzean lan 

karga handiagoa ere 

nabaritzen da. 



Aurten lehen aldia da, 

gure eskolan igeri 

egiten ikastera joaten 

garela.  

 6. mailan joan nahiko 

genuke, baina … 

Irakasle taldeak 

3.mailako ikasleak 

joatea erabaki du, 

jadanik, badakitelako 

janzten, dutxatzen … Dena den, 4 gela ditugu 

3.mailan eta hori antolatzea oso zaila izan dela 

jakin dugu. Aipamen berezia egin nahi diegu 

Heziketa Fisikoko irakasleei, izan ere, ekintza 

hau Mikel eta Asierrek bultzatua egiten ari da.  

Gai honen inguruko informazio gehiago bildu dugu 

elkarrizketa batzuen bidez. 

Nortzuk antolatu duzue 

igeriketa ikastaro hau?  

Heziketa Fisikoko irakasleen  

partetik sortu den ekintza da 

eta irakasleon eta Gizarte 

Etxekoen artean antolatu dugu. 

 

Noiz hasi zarete eta noiz 

amaitu duzue?  

Gure gelan, urriaren 2an hasi 

ginen eta urriaren 27an amaitu.         

Dakizuenez, 3. mailan 4 gela 

daude eta hilabete bakoitzean 

gela bat doa, gurea izan da 

lehena. 

 

Zein ordutan joaten zarete?  

Asteko egun guztietan, 

10:00etatik 12:00etara eta 

hilabete oso batean. 

3.mailako 

ikasleak 

Salburuko Gizarte 

Etxera doaz igeri 

egiten ikasteko.  



 

 

Do you swim or do 

you play in the 

swimming pool? 

Both. We swim and 

play. 

Who was the 

teacher? 

Andrea was the 

teacher. 
 

Did you learn 

swimming? 

Yes we learnt. 

 

Which were 

the rules? 

Don’t run and 

don’t shout… 
 

Did you have a 

shower? 

Yes, we had a 

shower after 

swimming. 
 

Did you have to 

use a cap? 

Yes, we needed a 

cap. 
 

Did you have fun in 

the swimming pool? 

Yes we did. 

 

 

Nolako esperientzia izan da?  

Oso esperientzia polita izan dela 

esango nuke, baina, ere pixka 

bat neketsua. 

 

Lan handia izan da?  

Handia ez, Gizarte Etxera joan 

behar izan dugu, eskolatik kanpo 

ibili gara, gurasoen laguntzaz. 

 

Ikasi dute igeri egiten?  

Bai, batzuk bazekiten 

igeriketan, baina denok zerbait 

ikasi dugu; eskolatik kanpo  

egoteak ikasteko bide 

aberasgarriak eskaintzen ditu. 

 

Gomendatzen diozu beste 

gelei?  

Bai!!! denei gomendatzen diet 

oso ekintza polita izan delako 

eta oso ondo pasatu dugulako. 

¿Qué os ha parecido la 

actividad? 

Ha sido muy bonita y se lo 

han pasado bien. 

 

¿Qué material han 

necesitado, os ha 

resultado caro? 

Han necesitado una 

mochila, bañador, gorro, 

toalla y chanclas. 

A mí no me ha resultado 

caro , porque ya tenía 

todo el material. 

¿ En tercero hacen solos 

la mochila? 

En mi caso le ayudaba yo, 

y aun así, un día nos 

olvidamos de meter la 

toalla. ¡Suerte que entre 

sus amiguitas tenían una 

para dejarle! 

 

¿Recomiendas la 

actividad? 

Si, pero me parece que 

hubiera sido mejor en 1º 

porque con 9 años muchos 

ya saben nadar. 

Por otro lado, también 

nos daba miedo que 

perdieran clases, pero en 

este aspecto me ha 

parecido que está muy 

bien organizado. 





Zer egoeratan dago euskara 

Salburuan? 
 

Lehenik, zerekin konparatzen 

dugun. Adibidez, Gasteizko 

beste auzo batzuekin 

konparatuta, uste dut gure 

auzoan euskara gehiago entzuten 

dela oro har. Segur aski, auzoa 

gazte samarra delako eta beraz, 

guraso eta familia euskaldun 

gehiago daudelako. Zabalganan 

eta Lakuan antzeko egoera 

dagoela uste dut .  

Euskal Herriko beste eremu 

euskaldunago batzuekin 

konparatuta berriz, oraindik lan 

handia dago egiteko. Agian 

positiboena da euskara gero eta 

gehiago entzuten dela, beti 

erraza ez izan arren. 

 

Ikastetxeak laguntzen al du 

auzoa euskalduntzen? 
 

Bai, zalantzarik gabe. Izan ere, 

familia askorentzat eskola da 

euskararekiko erreferentzia 

nagusia eta haietako 

batzuentzat erreferentzia 

bakarra. Eskolaren inguruan 

antolatzen diren ospakizun 

batzuek euskal kultura dute 

ardatz eta hortaz, euskara bera 

ere erabiltzen da jarduera 

horietan. Alde horretatik, 

eskolak euskara espazio sozial 

hori eskaintzen dio. Beharbada, 

eskertzekoa litzateke eskola eta 

auzoaren arteko lotura 

estuagoa, besteak beste, 

euskararen presentzia 

hobetzeko. 

 

Zeini entzuten zaio euskara 

gehiago egiten. Haurrei edo 

helduei? 
 

Egia esan, ez da erraza 

erantzuten. Alde batetik, haur 

guztiak euskaraz ikasten ari 

badira ere, erabilera aldetik 

gaztelania dute hizkuntza 

nagusia, batez ere ikasgelatik 

kanpo. Beste aldetik, euskaraz 

dakiten guraso guztiek ez dute 

beti euskaraz hitz egiten: bai 

gaztelaniaz errazago egiten 

dutelako, bai ez dakigulako 

beste guraso horrek euskaraz 

dakien edo ez, eta halakoetan, 

erosotasunaren izenean, lehen 

hitza gaztelaniaz izaten da. 



Zer egin daiteke 

aurrerantzean auzoa 

euskalduntzeko bide 

honetan? 
 

Nahi bada, gauza asko. 

Orain arteko lanari segida 

emateko, euskaraz 

dakigunok kontzientzia 

handiagoa hartu beharko 

genuke eta, adibidez,  

harremanak egiteko orduan 

saiatu lehen hitza euskaraz 

egiten.  

Bestalde, euskaraz ez 

dakiten familiekin ere lan 

egin behar da: 

sentsibilizatuz, tresnak 

emanez, euskara ikasteko 

erraztasunak eskainiz … 

Sofiaren gurasoak (6.maila) 

1- Gure ama hizkuntza errusiarra da. 

2- Kalean lagun batzuekin. 

3- Gure alaba euskaraz hitz egiten 

den eskola batera eramaten dugu. 

Daniren gurasoak (6.maila) 

1- Moldaviarra eta gaztelera. 

2- Lagun Moldaviarrekin gaudenean. 

3- Ez dugu harremanik. 

Nooren gurasoak (6.maila) 

1- Gaztelera eta arabiera. 

2- Gaztelera leku guztietan eta arabiera 

lagunekin.          

3- Ez dugu harremanik euskararekin. 

Achrafen gurasoak (6.maila) 

1- Gaztelera eta frantzesa. 

2- Etxean hitz egiten dugu. 

3- Pixka bat hitz egiten dugu. 

Oladaporen gurasoak (6.maila) 

1– Ingelesa 

2– Munduko toki gehienetan hitz egiten da. 

3– Euskara ikasten ari gara eta seme alabek 
laguntzen digute. 

Ibairen gurasoak (6.maila) 

1– Gure ama hizkuntza gaztelania da. 

2– Gurasoekin, euskaraz ez dakiten 

lagunekin... 

3– Gure familian eta lanetan euskaraz egiten dugu, eta baita lagun 

askorekin ere. 

 

 

 

1- Zein da zuen ama hizkuntza? 
 

2- Gasteizen zein tokitan hitz 

egiten duzue zuen ama hizkuntza? 
 

3- Ze harreman duzue gurasoak 

euskararekin? 

 

 

 

 



10.000.urtean,3.000 urteko 

Lapp izeneko estralurtar bat 

Boom izeneko planetan bizi 

zen. Lapp, 3.000 urteko 

estralurtarra zen, guztiz 

berdea eta altua.  

 

Lapp-i  futbola gustatzen 

zitzaion eta saskibaloia ere. 

Bere planeta bere galaxiako 

planetarik txikiena zen, 

300.000 biztanle  zituen 

soilik. Boom planeta txikia eta 

urdina zen, ibai txiki batek 

mantentzen zituen bizirik  

biztanleak, eta Lapp oso ondo 

bizi zen han.  

 

Hala ere, gizakien liderrak 

unibertsoaren kontrola hartu 

nahi zuela esan zuen. Esan eta 

egin. Gizakien ejerzitoa 

planetaz-planeta planetak 

konkistatzen ari zen.  

 

Gizakien boterea hain 

handia zenez planetak 

arazorik gabe 

konkistatzen ari ziren. 

Lapp, Boom planetako 

erregea, kezkatzen hasi 

zen. Gizakien ejerzitoa 

Lapp-en planetara iritsi 

zenean Lapp-ek bere 

ejerzitoa prest zeukan. 

Borroka sutsu baten 

ostean Lappen ejerzitoak 

irabaztea lortu zuen. 

 

                     Peio Lopez. 

Bazen behin, Sam izeneko 
suhiltzaile bat. Gasteizen 
bizi zen. 
 
Egun batean, Sam suhiltzaile 
parkean zegoen aspertuta 

eta orduan zerura begiratu 
eta hau esan zuen: 
- Zergatik ez dut eguzkia 
itzaltzen? orduan famatua 
egingo naiz! Munduko 
suhiltzailerik hoberena 
izango naiz!!! 

Orduan, Sam ESAra joan zen 
eta kohete bat hartu 
eguzkira joateko. Ailegatu 
zenean, mahuka hartu zuen 
eta eguzkiari ura botatzen 
hasi zen. 
 



Baina trikimailu honek ez 
zuen funtzionatzen, orduan 
mahuka handiago bat hartu 
zuen eta ur gehiago 
bota zion eguzkiari. 
 
Orduan,  eguzkia itzali egin 
zen. 
 
-IIIIupiiiii!!!! munduko 
suhiltzaile hoberena izango 
naiz!!!! 
 
Lurrera iritsi zenean dena 
ilun zegoen, eta jendea 
beraien etxean triste eta 
izozturik zegoen. 
 
-Zergatik zaudete triste?, 
munduko suhiltzailerik 
hoberena naiz!!!- esan zuen 
Samek. 
 
Orduan, ume batzuk 
beragana joan ziren eta esan 
zioten: 
 
-Orain zure erruagatik ez 
daukagu hondartzarik, ezta 
izozkirik, landareak hiltzen 
ari dira, janaria amaitu 
zaigu…. Zer egin duzu??? 
 
Sam oso triste jarri zen, 
orduan pentsatu zuen argi 
zuziri erraldoi bat egitea, 
horrela eguzkiak berriro 
berezko argia izango zuen. 

Hartu zuen 
berriro 
kohetea eta 
eguzkira joan 
zen abiada 
batean. 
 
Hor eguzkian, 
argi zuziria 
piztu zuen, eta berriro argia 
eman zion. 
 
Sam harro zegoen egindako 
lanaz. 
 
-Eskerrik asko,!! eta ez egin 
berriro mesedez!!-esan zion 
eguzkiak. 
 
Lurrera iritsi zenean, denak 
pozik eta dantzan zeuden 
bere koheteak lurra hartu 
zuenean.  
 
Gizon batek trofeo bat 
zeukan eskuetan eta esan 
zion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Sam munduko suhiltzailerik 
hoberena zara. 
ZORIONAKKKK!!! Horregatik 
sari hau ematen dizugu.  
 
Eta denek txalotu zuten. 
 
Eta hala bazan edo ez 

bazan sar dadila 

unibertsoan eta atera 

dadila Gasteizko suhiltzaile 

parkean. 

 
ELIAS RUIZ MIGUELEZ (LH5B) 



Kontakizun honetan,Djibi 

Thian-ek Afrikako oihana 

aurkezten digu. Inguru 

honetan, Kungala tribuaren 

ohiturak eta errealitatea 

aurrez aurre  kokatzen ditu. 

Zein irtenbide topatuko dute 

euren animali totemikoak 

sortzen dituen erasoei? 

Liburu hau gomendatzen dut 

oso ondo hitz egiten duelako 

animali eta gizonak duten 

loturari (harremanei) buruz.  

Animali hau, azken finean, 

gizonaren jainkoa da eta 

errespetu handia zor zaio. 

Asko gustatu zait ulertzeko 

oso erreza delako, fantasia 

handia duelako eta 

naturarekiko errespetua 

bultzatzen duelako.   

    Oladapo 

Geronimo Stilton encuentra un 

baúl en su desván…, lo abre y 

encuentra un pergamino..., lo 

despliega y aparece una 

puerta..., la abre y se 

encuentra con una rana muy 

grande que habla. 

Nuestro protagonista viaja por 

los siete reinos y salva a la 

reina de las hadas, llamada 

Floridiana, de la malvada 

Brujaxa y se convierte en un 

caballero de la fantasía. 

Recomiendo este libro porque 

es muy divertido e interesante, 

me gusto leerlo porque es una 

comedia llena de aventuras y 

tiene muchos detalles en los 

que no nos fijamos en la vida 

real y nos ayuda a descubrirlos. 

Fue tan interesante que me lo 

leí en 12h . 

¡Y encima hueleeee! 

    Dani 



Dena 1872. urtean hasi zen, 

norbaitek munduari  80 

egunetan bira egingo ziola zin 

egin zuenean. Baina, nork egin 

ahalko luke horrelakorik? Ba… 

Phileas Fogg-ek! 

 

Phileas Fogg gizon lasaia zen, 

duela urte asko Londresetik 

urrundu ez zena. 

 

Fogg jaunak munduari 80 

egunetan bira egingo zuela 

etxezainari esatean  aulki  

batean erori zen; altxatzen 

lagundu zuen eta ekipajea 

egiteko esan zion. Ordu erdi 

bat geroago trenaren  ondoan 

zeuden biak. Horrela hasi zen 

euren bidaia.  

 

Protagonistak leku 

zoragarrietara bidaiatzen 

dute. Lehenengo Parisera joan 

ziren , gero Turinera , 

Brindisera, Mongoliara, 

Suediara eta… Kalkutara 

iristerakoan, trena gelditu 

egin zen eta oinez hasi 

ziren. Bat-batean, elefante 

bat aurkitu zuten eta bere 

gainean joatea erabaki 

zuten. 

 

Bizi zituzten abentura 

ugari, baina, euren atzetik 

beti zegoen Fix detektibea. 

Fogg harrapatzeko asmoz, 

bidaia oztopatzen du behin da 

berriz, baina, oztopo guztiak 

gainditzea lortzen dute. 

 

Gauza txar asko pasatu 

zituzten bidaian, baina 

azkenik Londresera bueltatu 

egin ziren eta Fogg jaunak 

apustua irabazi egin zuen.  

 

Liburu hau gomendatzen dut 

oso polita delako eta 

abentura asko dituelako. 

Horrez gain, dibertigarria da. 

 

Oso liburu garrantzitsua da 

Literatura Unibertsalaren 

barruan eta ondo dago 

irakurketa kritikoa egiten 

bada. 

 

Wafa 





Aurten gure saskibaloi taldea 

eskolarteko konpetizioan 

estreinatu da. 

1.go biran ez zaigu batere 

gaizki joan baina 

garrantzitsuena izan da zein 

ongi pasa duten eta partidu bakoitzean zenbat ikasi duten ikustea.  Animo ekipo! Espero dugu 

hurrengo fasean honetan bezain beste disfrutatzea! 



ARIES.- Zure gustuko abeslaria 
zuzeneko kontzertuan ikusteko aukera 
izango duzu. Hori bai oparia, eta ez 
urtebetetzean jasoko dituzun traste 
guztiak. Ezetz egin etxean dituzun 
jostailu guztien zerrenda? 
 
TAURUS.- Harremanetan zaindu 
hurbileko lagunak, baina badago lagun 
bat  bereziki gustuko duzuna eta 
buruhauste bat baino gehiago emango 
dizuna.  
 
 GEMINI.- Zure anaia/neba/
arrebarekin geroz eta hobeto 
konponduko zara. Izan pazientzia!. 
Gainera, hurrengo egunetan txakur 
kakak non nahi zapalduko dituzu. 
Zortea ote?! 
 
 CANCER.- Zer? iadanik zure 
urtebetetzearen zain zaudela? oraindik 
hilabeteak falta dira eta ez dakit nik 
zure urtebetetzetik ezer onik aterako 
duzun. 
 
 LEO.- Ikastetxera WIFIa iritsi dela 
eta zure ezkutuko gaitasunak 
azaleratzen hasiko dira. Informatika 
munduan etorkizuna duzu motel! 
 
 VIRGO.- Zure hurrengo oporretan 
leku harrigarri batera bidaiatuko duzu. 
Gainera zure lagun minarekin joateko 
aukera izango duzu. 

 
 LIBRA.- Hurrengo urtean 
institutora bazoaz lasai egon. 
Ondo konponduko zara, naiz eta 
klase batean loak hartu eta 
zurrunka hasiko zaren. 
 
 ESCORPIUS.- Gauean zure 
logelan armiarma bat ikusiko duzu 
eta gelatik oihuka aterako zara. 
Hainbeste zaratarekin armiarma 
gaixoa ikaratuta joango da 
zuloren batetik barrena. 
 
 SAGITARIUS.- Laster zure 
gurasoek bizitokia aldatzea 
erabakiko dute baina lasai! ez 
zarete urrutira joango. 
 
 CAPRIRCONIUS.- Arte 
hezkuntzan artelan ederra egingo 
duzu hurrengo egunetan. Zure 
lanen erakusketa bat jartzerik ez 
duzu inoiz pentsatu? 
 
 AQUARIUS.- Kontuz mendira 
joaten bazara! lurrera adi 
begiratu!. Sugegorri batek kosk 
egiteko aukera handiak dituzu. 
 
PISCIS.- Animaliak oso gustuko 
dituzunez Afrikako safari batera 
joateko aukera izango duzu. 
Kontuz elefante, lehoi, 
hipopotamo eta gainontzekoekin. 



 1    Nolakoa da 

ariketa? 

 2    Zer jaten 

du ardiak? 
 3    Nor joan 

da mendira? 

 4    Zer falta 

zaio oheari? 




