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Kaixo, lagunok! 

Zer moduz doa ikasturtea? Ene, ohartzerako etorri zaigu 
aurten ere Euskararen Hilabetea ospatzeko garaia... 
Urtero bezala, ikuskizun bikainez gozatuz, primeran 
pasatuko duzue! 

Ohitura denez, Euskararen Hilabetearekin batera 
plazaratu dugu Irunero berezi hau. Lan ederrak jaso 
ditugu ikastetxetatik eta pozarren osatu dugu aldizkari 
digitala. Oso txukuna atera da, kolorez eta bizipozez 
betea! 

Ikasleok egin dituzuen lanen balioari azpimarratu nahi 
nuke. Izan ere, mundu aldrebes honetan, arnasa ematen 
digu marrazteak, idazteak, irakurtzeak edota lagunekin 
antzerkia egiteak. Gainera, badakigu euskara buru, 
aho, belarri eta eskuetan izan duzuela lanak sortzerako 
garaian, eta bihotzez pozten gara. 

Gogoan izan zuek, haurrok zaretela euskararen gatza eta 
piperra, indar berria, hizkuntzak behar duen bizigarria. 
Horregatik, euskaraz sortzen, jolasten, gozatzen eta, 
finean, bizitzen jarraitzea nahi dugu. Zuen irudimenak 
ez du mugarik, orriotan ikus daitekeenez, oso trebeak 
zarete mundu berriak euskaraz sortzen. Leloak dioen 
modura, Irunen asko gara euskal hiztunak eta, zuei 
esker, gehiago izango gara etorkizunean. 

Euskararen Hilabete honetan, taldean lan egitearen 
aldeko aldarria zabaldu nahi dugu, elkarrekin lan eginda, 
lagunartean, komunitatean, ederragoa izango baita 
bidea denontzat. 

Mila esker guztioi etorkizun euskaldun, anitz eta 
koloretsuagoa marrazten laguntzeagatik, eta ez ahaztu: 
Irunen bagara, zu ere bazara, izan gaitezen! 

Besarkada handi bat.  

Irunero
Argitaratzailea: 

837 Comunicación y Publicidad S.L.

Maketazioa: 
Maialen Sayans Alberdi

Lege Gordailua: 
SS-230-94

BELASKOENEA

IRUNGO LA SALLE

LEKAENEA

SAN VICENTE DE PAUL

TOKI-ALAI

TXINGUDI IKASTOLA

DUNBOA

EGUZKITZA

ELATZETA

EL PILAR

ERAIN TXIKI

 › Egin, ikasi, gozatu
 › Sukaldaritza tailerra
 › Euskararekin bat! 

 › Margolanak
 › Magia ala zientzia

 › Pio-Pio eta Negua
 › Txorimaloa
 › Atmosfera

 › Euskara, aurrera
 › Asmakizuna
 › Charles Dickens

 › Baso-eskola
 › Artea ezagutzen
 › Igel gorriaren urmaela

 › Baso eskola
 › Euskaraldia
 › Gora euskara

 › Euskara ari du
 › Ezetz asmatu?
 › Orri markatzailea

 › Eskulturak sortzen
 › Eguzki sistema
 › Mundua
 › Sua eta ura

 › Negua
 › Elatzetako oilategia
 › Irun ezagutu

 › Euskara maite dugu
 › Marrazkia
 › San Martzial

 › Marrazkia4. or.
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9. or.

aurkibidea

Miren Echeveste

Irungo Udaleko Euskara 
Arloaren ordezkaria
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BELASKOENEA HH DUNBOA HH

HH 2, 3, 4 ETA 5 URTEKO GELAK 

Lehen hiruhileko honetan lana egin, ikasi eta, nola ez, asko disfrutatu 
dugu eskolan. 
                                                                                     

2 urtekook eskuekin 
margotuz gozatu dugu.                                                   

  

3 urtekook oso ondo pasa dugu TXANOGORRITXU antzerkia antzeztuz. 
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EGUZKITZA HH ELATZETA HH

HAUR HEZKUNTZAKO
ARTISTAK

 

 

EGUZKITZA HLH IKASTETXEA
HAUR HEZKUNTZA, 5 URTE

Haur Hezkuntzako ikasleak artista hutsak garenez, Chillida
Lekura joan ginen, eta eskolan gure eskulturak sortu genituen.
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EL PILAR HH ERAIN TXIKI HH
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La Salle Irun HH 5 urteko neska mutilak 
margo lanetan aritu gara kolorez kolore 
inguruak alaitzen. 

 

IRUNGO LA SALLE HH LEKAENEA HH

 

Neguaren etorrerarekin, “Pio-Pio eta Negua” ipuina irakurri dugu. Pio-Pio hosto gabe 
gelditu den zuhaitz batean bizi zen, eta horregatik, pinu batean eraiki du bere kabi berria 
neguan hotza ez pasatzeko. 

 

5 urteko ikasleek  Pio-Pio eta bere kabiaren eskulana egin dugu. Oso ondo pasa dugu 
tenperekin margotzen, paperak itsasten eta gure eskulana gelan zintzilikatzen. 

 

Hau izan da emaitza: 
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SAN VICENTE DE PAUL HH TOKI-ALAI HH

BASO-ESKOLA
HAUR HEZKUNTZA

TOKI ALAI

Zenbat gauza ikasten
ditugun bertan! Eta gainera

ederki pasatzen dugu!
Ikusi zeinen ondo ibiltzen

garen!

Aurreko ikasturtean
bezalaxe, HH5ekoak
astero gure eskola
ondoan dagoen "baso
magikora" joaten gara.
Oso berezia da
guretzat eta izugarri
maite dugu bertan
egotea. 
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TXINGUDI IKASTOLA HH BELASKOENEA LH 1.ZIKLOA

BASO ESKOLA
Ikasturte honetan, Txingudi ikastolako 4 urteko ikasleak baso eskolara 
joaten hasi gara. Astearte goizetan ikastolatik atera eta zalditegi 
aldera abiatzen gara. Zaldiak ikusi ondoren, paseo txiki bat emanez, 
gure baso eskolara iristen gara. Ingurune zoragarria daukagu naturaz 
gozatzeko eta jolasteko: plisti-plasta ibiltzeko putzuak, enborren 
gainetik pasatzeko zubiak, adaxkak, lokatzez betetako malda 
irristakorrak... Egun batean sorpresa ederra izan genuen, zulo batean 
izkutatuta igel txiki bat ikusi genuen. Ikastolara eraman nahi genuen 
baina badakigu igela pozik bizi dela basoan eta hantxe utzi genuen. 
Zein ongi pasatzen dugun gure basoan!

 

Lehenengo errezetak egin ditugu
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DUNBOA LH 1.ZIKLOA EGUZKITZA LH2

Urtarrilean eguzki sistema proiektuarekin
hasi gara. Eguzki sistemari buruz asko
ikasten gaude, baina beste gauza batzuk
baita ere: galaxiak, konstelazioak,
unibertsoa, espazioa.... ene zenbat gauza
dauden eta oso interesgarriak!

Gure begiekin zuzenean ezin ditugu ikusi,
eta mila galdera egiten ditugu! Nola sortu
ziren, gizakia noraino iritsi da, nola joan
espaziora, nola lortzen dira espazioko
irudiak.... gauza berri asko ikasten ari
gara, eta eskulan ezberdinak ere egiten
ditugu.

Hemen Sormen Txokoan egindako
konstelazioen eskulanak ikusi
ditzazkezue. Konstelazioak aztertu eta
ikasi ondoren, bakoitzak nahi zituenak
aukeratu eta adierazi behar zituen.
Horretarako gometxak, goma eva,
kartulina, kola, guraizeak eta zilarrezko
errotulkiak erabili ditugu.

Bukatzean, etxera eraman eta
espazioaren zati txiki bat gure logeletan
izango dugu! 

2.MAILAKO IKASLEAK

EGUZKITZA HLHI.     2.MAILA LEHEN HEZKUNTZA

EGUZKI SISTEMA

2. Mailako ikasleen eskulana

EGUZKI SISTEMA
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ELATZETA LH2 EL PILAR LH2
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IRUNGO LA SALLE LH2 LEKAENEA LH2
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SAN VICENTE DE PAUL LH2 TOKI ALAI LH1-2

ARTE HEZKUNTZA 1. ZIKLOAN

Aurtengoan 1. eta 2. mailakoak artista ugari ezagutzen ari gara, Gaudi, Yayoi

Kusama, Louis Bourgeois… Estilo ugari, disziplina desberdinak. Baina beti ere guztiak

elkarrekin gozatuz eta eskola apainduz!!!
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TXINGUDI IKASTOLA LH 1. ZIKLOA TXINGUDI IKASTOLA LH 1. ZIKLOA
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BELASKOENEA LH3 BELASKOENEA LH3
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BELASKOENEA LH3 DUNBOA LH3

Dunboa Ikas Komunitatea
4.maila

Liburu bat irakurtzen ari zarela, eta hurrengo egunean irakurketa zein

orrialdetan utzi duzun ez duzula gogoratzen?! Ez kezkatu! Hemen duzu nola egin

dezakezun orri-markatzaile erraz bat:

1.-Folio bati hiruki baten

forma eman. Soberan

geratzen zaizun zatia

moztu ezazu.

2.-Hirukiaren alderik

luzeena goialdean jarri,

eta gorantz tolestu

goian dagoen zatia,

erpinak goiko aldea jo

arte.

3.1-Ertzak tolestu lauki

forma emateko.

3.2-Muturrak

barrurantz sartu.

4.-Azkenik, apaindu nahi

duzun bezala.

ETA IADA BADUZU

ORRI MARKATZAILE

ZORAGARRI BAT!
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EGUZKITZA LH4

MUNDUA
 

Egun batean mutil batek joan egin behar zuen bere
herritik gerra hasi zelako.
Mutil honek Andri izena zuen eta bere amarekin Euskal
Herrira etorri zen bizitzera. 
Andri Eguzkitzako eskolan ikasten hasi zen.
Hasieran oso urduri eta lotsatua zegoen, ez zuelako inork
ezagutzen ezta euskeraz hitz egiten.
Pixkanaka pixkanaka hasi zen lagunak egiten eta euskera
ikasten.
Andri oso mutil jatorra eta alaia zen eta asko gustatzen
zitzaion futbolean jolastea.
Urte bat egon zen Euskal Herrian. Lagun asko egin zituen
eta euskera menperatzen hasi zen. 
Zorte onez bere herrira bueltatu zen.

OIER EZKURRA
EGUZKITZA HLH IKASTETXEA

LH 4.MAILA

EGUZKITZA GELA EGONKORRA

Gela Egonkorreko ikasleoi Bidasoako Erraldoiak  asko gustatzen
zaizkigu, eta "Sua eta Ura" egin ditugu Inauterietarako.

SUA ETA URA

Eguzkitza HLH Ikastetxea
Gela Egonkorreko ikasleak
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ELATZETA LH4 EL PILAR LH3
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LEKAENEA LH4

Atmosfera
Lekaenea LH4

4. mailako ikasleak gara.
Atmosferako 5 geruzak ikasi

ditugu: Troposfera, Estratosfera,
Mesosfera, Termosfera eta

Exosfera. Praktikatzeko
Atmosfera irudikatzen  duen

maketa-lan bat egin dugu.

SAN VICENTE DE PAUL LH4
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TOKI-ALAI LH 2.ZIKLOA

IGEL GORRIAREN URMAELA 
 

 Aurtengo ikasturtearen hasieran, Toki Alaiko 3. mailako ikasleak gure eskola ondoan dagoen 
urmaelera irteera bat egin genuen, bertan igel gorria ikusteko asmoz. Igel gorria anfibioa da eta, 
Irunen, espezie honetako igel bakarra omen da. Hasiera batean, ura eta belarra besterik ez genuela 
ikusiko uste genuen, baina... halako batean, gutako batzuek zeozer gorrixka salto bat egiten ikusi 
genuen. Ba al dakizue nor ikusi genuen? Ba, bai, Irungo igel gorria! 
 
 Igel gorria inoiz ikusi ez baduzu, hona hemen egun hartan ikusi genuenari buruz egin genuen 
maketa. 
 

 

TXINGUDI IKASTOLA LH 2.ZIKLOA

                        3. eta 4. maila 

 

                            

 

 

 

 




