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ikasle, irakasle eta guraso
kaixo
Aurtengo ikasturtea berezia izan da guztiontzat!!
Eta Guraso Elkartearen izenean, zorionak guztioi, etxealdian 
egin duzuen lan bikainagatik; ikastetxeko etxekolanak, 
eskulanak, irakurketa…
Eta guk ez genuen urteroko ohitura hau galdu nahi eta 
horregatik antolatu dugu IPUIN, BERTSO eta MARRAZKI 
lehiaketa “zibernetikoa”.
Liburuxka honetan, parte hartu duzuenon lanak bildu 
ditugu. Mila esker partehartzaile guztiei.

Ondo pasa udan. Disfrutatu. Merezi duzue eta.
Aupa txapeldunak!!!

Agur bero bat
Berrioiz-Guraso Elkartea



Ipuinak
etaBertsoak



Mariam Harchaoui3.B
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KARAMELOZKO MUNDUA

Egun batean, hiru neskato basora joan ziren eta 
azukrezko portalera sartu ziren eta Karamelozko  mundu 
bat, txiklezko pingüino eta ipotxak zeuden bertan.
Ipotx zahar batek laguntza eskatu zion ez zutelako janari 
askorik. Neskak esan zion, zu lasai, txokolate eta 
karamelozko munduan zaude. Ipotxak erantzun zion a 
bai! ahaztu egin zait. Azkenean neskatoa esnatu egin 
zen. Dena amets bat izan zen.



Maddi Arteaga Beobide
       Ibai Zelaieta Intxaurraga

Arhane Areitioaurtena Mardaras
3.C
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ARKATZ MAGIKOA

Behin batean Jare izeneko neska bat bizi zen Kostaldean; 
Ondarrun. Jare alde batetik bestera ibiltzen zen bere 
arkatzarekin. Azterketetan, “arkatz magikoak” azterketak 
egiten zizkion. Jareri arkatza lapurtu zioten. Eta berak 
pentsatu zuen mutiko bat zela eta patio ordua gelan 
geratu zen, mahai azpian begiratzen baina ez zuen 
aurkitzen eta estutxean begiratu zuen eta han zegoen. 
Eta hortik aurrera lagunekin ibiltzen zen pozik.



Julene Martín Carballo3.C
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PANPIN BAT KUARENTENAN

Bazen behin neska oso, oso jatorra. June zuen izena. Bizkaiko 
herri batean bizi zen, Berrizen. Asko gustatzen zitzaion lagunekin 
egotea eta eskolako parkean egotea.. baina bere panpinekin 
jolastea ere.
Panpin bat zeukan oso gustuko. Lili zuen izena. Bere ilea larrosazkoa 
zen, bere begiak urdinak, bere sudurra txikia eta borobila eta bere 
ahoa txikia. Bere gorputza telaz beteta zegoen eta arroparik 
gustukuena soineko larrosa bat zen.
 
Bapatean, familia guztia geratu zen etxean, irten barik. June beragaz 
egoten zen egon osoan. Lehen bakarrik egiten zuen lo berarekin, 
oso arraroa zen. Gau batean entzun zion amari koronabirusari 
buruz hitz egiten. “Birus bat da, oso arriskutsua eta horregatik 
etxean geratu behar gara”.
June oso triste eta kezkatuta zegoen baina berarekin asko jolasten 
zuen. Balkoira irteten ziren txalo egitera eta bideodei bitartez, 
beste neska eta panpin batzuekin jolasten zuen.
Egoera hobetu zenean, kalera irtetzen hasi ziren familiarekin. 
Gaixotasun barik eta oso pozik.
Hala bazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan. 



Martxel Pomes Arrizabalaga4.B
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IGERILARI ONDARRUTARRA

Behin batean Mikel deitzen zen igerilari ondarrutar bat 
zegoen.
Triste zegoen  azkena heltzen zelako karrera  guztietan. 
Orduan Mikel entrenatzen hasi zen, baina karreran 
azkena heldu zen.
Bat batean bere anaia agertu zen.

Biak hizketan hasi ziren. Mikelek esaten zuen azkenean 
irabaziko zuela, baina bere anaiak esaten zuen beti 
azkena helduko zela. Bere anaiakin hizketan amaitu eta 
gero Mikel entrenatzera joan zen. Igerilekuan bere 
entrenatzailea agertu zen. Entrenatzailea Markel deitzen  
zen. Markel oso ona zen igeriketan. Markel altua zen 2 m 
eta 2 cm neurtzen zituen. Markel Mikel entrenatzen hasi 
zen karrera hurrengo egunean zelako.

Karreraren eguna Mikelen urtebetetze egunean  zen eta 
orduan familia guztia karrera Ikustera joan zen. Mikel 
azken aurrekoa gelditu zen. Mikel triste jarraitzen zuen. 
Bere familiarekin Ondarrura bueltatu zen. Egun hori 
abenduaren 28a zen, inuzenteen eguna. Olentzerok 
25ean igeri egiteko betaurreko batzuk oparitu zizkion. 
Errege magoen egunean karrera zuen. Aste horretan 20 
ordu entrenatu zen Mikel . 
Karrera Madrilen zen. Mikel bigarren edo lehenengo 
gelditu behar zen karreran.

Han zegoen Mikel Madrileko pistinan prest. Karrera hasi 
zen, Mikel lehenengo bueltan hirugarren zihoan. 5 
buelta ziren eta azken bueltan Mikel bigarrena zihoan 
heltzeko prest. Baina pistinako argiak amatatu ziren eta 
orduan inork ez daki nork irabazi zuen.



ORTZADARRA

Behin batean,  herri txiki batean bi neskato bizi ziren. 
Ahizpak ziren eta urduri zeudenean, panpintxo bat 
zeukaten besarkatzeko: “Laguntxoa” zuen izena. Aspaldi-
tik nahiko urduri zeuden Ortzadarra ateratzen zen 
bakoitzean kolore barik zegoelako. Egun batean gura-
soei eskatu zieten landara joatea.
Momentu horretan ortzadarra agertu zen eta hau galde-
tu zioten bi ahizpek:
-Zergatik ez daukazu kolorerik?
-Eta ortzadarrak erantzun zuen:
-Nire amaieran dagoen altxorra aurkitu dute eta eraman 
dutenean ni kolore barik geratu naiz.
Orduan bi ahizpak korrika batean joan ziren euren etxera 
eta margoak, tenperak, rotulkiak.. hartu zituzten. Ortsa-
darrarengana bueltatu ziren eta margotzen saiatu ziren 
baina konturatu ziren ez zela kolorea geratzen. Pentsat-
zen geratu ziren zer egin eta koloretako paperak hartu 
zituzten baina ez ziren pegatzen zeloarekin. Orduan 
pentsatu zuten panpin bat egitea eta ortzadarrari 
ematea. Ortzadarrarengana joan zirenean oparia emote-
ra, oso pozik jarri zen. Bere lehen oparia zelako; hain 
zoriontsu zegoen, kolorea berreskuratu zuela.

Udane Garcia Peña
Jare Garcia Peña4.C
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Aretx Cañive5.A
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ABENTURA DIGITALA

Bazen behin, iparraldeko kostan zegoen mutil ilegorridun 
bat. Beti bideojokoetan jolasten zegoen eta ez zeukan 
lagunik.
Egun batean, jolasten egon zenean, bideojoko batean 
sartu zen. Han dena zuria zegoen eta ahots bat entzun 
zuen. Hau esaten zuen: “ Hemendik irten nahi baduzu, zure 
bideojoko guztiak amaitu behar dituzu, bidean kide askorekin 
topo egingo duzu eta bideoko bat amaitzen duzunean, 
hurrengo bideojokora eramango zaitut. Ez saiatu ihes 
egiten, ez dago ihesik baina zure bideojokoaren historia  
guztiak amaitzen badituzu hemendik irtengo zara”.
Harrigarria izan zen.
Mutila asko harritu zen eta oso urduri zegoen, bost 
bideojoko zituelako, denak berarentzat eta oso ondo 
erabiltzen zituen, bat izan ezik “Sinobi” jolasa.
Lehengo jolasa “ Super Pang” jokoa zen.
Bideojokoaren lehen maila oso erraza izan zen, bakarrik 
bolatxo koloretsu txiki batzuk lehertu behar zirelako eta 
laguntza zeukalako, mutilaren ondoan beste jokalari ilehoria 
zegoen “ CPU”-a kide bezala jolasten ari zen. Bolatxoak 
lehertzen zutenean, zarata jasaezina eta nazkagarria egiten 
zuten. Bideojokoaren bigarren mailan, bola handi bat 
lehertu behar zuten baina lehertzen zutenean, erditik 
banatzen zen eta bi bola agertzen ziren, txikiagoak egiten 
ziren bolatxoak. Bideojokoaren hirugarren mailan bola 
hormaren paretekin jotzen zuen baina azkenean 
bideojokoa pasatu zuten.
Amaitu eta gero, hurrengo bideojokoa hasi zen; auto 
lasterketakoa zen, “MarioKart” izenekoa. Zirkuituko birak 
oso zailak ziren, mutikoa ez zekielako autoak gidatzen. 
Lasterketako azken biran azkena zebilen baina hori ona 
zen, azkenari objektu hobeak ematen zizkiotelako.

Objektu haiek erabili eta gero, lehena heldu zen helmugara 
eta hurrengo bideojokora bidalia izan zen. Han dordoka 
eta perretxiko asko zeuden. Mutikoak bazekien non 
zegoen: Super Mario World” jolasean zegoen.
-Ez da izango hain zaila, bakarrik helmugara heldu behar 
naiz. Pentsatzen zuen mutikoak.
Eta hala izan zen. Azkenean, azkenengo lurraldeko 
nagusiaren kontra borrokatu zen. Suzko landare bat 
hartu eta nagusiaren kontra botatzen zuen, suak kalte 
egiten ziolako. Nagusiak asko eutsi zion suari, baina 
azkenean, amore eman zuen eta hurrengo jolas digitalera 
bidali zuten mutikoa.
Laugarren jolasa “ Cadillac & Dinosaurs” deitzen zen. Jolas 
horretako historia, kideekin dinosauroak babestea zen, 
bakarrik ordu bat egon zen jokoa egiten eta %100 amaitu 
zuen. Hurrengo jolasera bidalia izan zen.
Mutikoa oso urduri zegoen jolasagatik. “Shinobi” jolasa 
zen. Oso txarra zen jolas horretan. Hasi zenean, ikusi zuen 
bost bizitza zituela.
Lehengo misioa. Umeak salbatzea eskatu zion norbaitek. 
Umeak bahitzaile guztiak hil eta umeak salbatu zituen.
Bigarren misioa. Bahitzaileen zaintza bilatzea zen. Misio 
honetan, bi bizitza galdu zituen baina bahitzaile guztiak 
aurkitu zituen. Azkenengo misioan, ahots batek, ezaguna 
zen ahotsak, esan zion:
-Zurekin borrokatu nahi dut.
Mutikoak ahotsa ezagutu zuen. Historia horren hasierako 
ahotsa zen. Borrokan, beste bi bizitza galdu zituen. Baina 
beste jolasetako objektu guztiak hartu eta indartu egin 
zen eta pertsonaia hori akabatu zuen.
Hori egin eta gero, jolasetik atera eta etxean agertu zen. 
Pantailak utzi zituen eta kalera atera zen. Zerura begiratu 
zuen eta parkera joan zen, lagunak egitera. 
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Naroa Aranburu Rementeria6.B

Bi mila ta hogeia
urte berezia

Zaldibarkoa eta
gero pandemia

Baina nahiz ta ez izan
urte onegia

lan eiten gauz denok ez
eiteko larria
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LanakEsku
PINGUINOA

Jarraitu adierazitako urratsak ... eta oso erraz aterako da zure 
pinguinoa. Amaieran, marraztu begiak errotuladore beltzarekin 
eta moztu kartulina laranja mokoarentzat.



LanakEsku
HERBARIOA

Oso dibertigarria da gure herbarioa izatea. Orain azalduko dizuet, 
nola egin.
   
   Loreak eta hostoak biltzea.
   
  Etxera iristean, gure hosto eta loreak prentsatu behar ditugu, 
babesteko. Eta ondo sikatzeko, gutxienez pare bat astez prentsatuta 
egongo dira.
Beharko ditugunak:
- Egunkari edo sukaldeko papera
- Paperaren tamaina bereko kartoi zatiak
- Liburu astun batzuk
Hasteko:
- Egunkari orri  edo sukalde - papera jarriko dugu kartoi zati baten 
gainean

1.
2.

- Lore eta hostoak paperean jartzen ditugu, kontu handiz, ez 
zimurtzeko eta ez pegatzeko
- Beste paper batekin eta beste kartoi zati batekin estaliko dugu
- Azken kartoiaren gainean liburu astun batzuk jarri ditugu
- Bi aste itxarongo dugu, dena ondo lehortu arte
Zuen hostoak eta lorak ondo lehortuta dituzuenean, herbario batean 
sailkatu edo eskulanak egiteko erabil ditzakezue. Hemen dauzkazue ideia 
batzuk . Ondo pasa!
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Disfrutatu




