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Garraiolari txikienak,
langile fin-finak,

bata bestearen atzean,
lanean, lanean. Zer da?

m a n t a n g o r r i
Erantzuna: inurriak.   

Asmakizunaren jatorria: Auskalo! Igarkizun eta aho-korapiloak liburutik, Xabier Olaso / Agurtzane Villate (Pamiela).
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Lazkao Txiki

handia
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ZORiON AGURRAK

Zorionak, Lorea!!! Gure
printzesak 8 urte bete ditu.

Eskerrik asko zaren 

bezalakoa izateagatik!!!

Irailaren 20an, Ekainek 7 urte bete ditu. Zorionak, txapeldun!!

Ilargiraino eta bueltan maite zaitugu! Gora bihotzak!  ♥� ♥� ♥� ♥�

Zugarramurdi eta

Urdazubikoak gara,

eta gure lagunak

zoriondu nahi ditugu

uda honetan urteak

bete dituztelako. Guri

merendua eskaini

ziguten, eta guk ANITZ

URTEZ erran nahi

diegu Mantangorritik.

ANITZ URTEZ,

Markel,
Joana,
Onintza eta
Julen. Esker mila
merenduagatik.

Eskolako lagunak.

Baztan ikastolako, Lehen

Hezkuntza 1. Mailako

Harrietek urteak bete
zituen, Irailaren 13an.

Gosari goxo-goxoa ekarri

zigun, eta, hemendik, ESKER

MILA eta ANITZ URTEZ ERRAN

NAHI DIOGU!! Mila esker,

Harriet, eta jarraitu

horrelaxe.

Atzo zortzi hituen

bihar bederatzi,

ohartzerako hamar

behar dituk etzi.

Laster doan trenetik

ez hadila jaitsi;

zoriona hor behar

baituk erdietsi!

Zorionak Unax!
Haira, ama eta aitaren partetik!

Zorion
agurrak 
argitaratu ahal
izateko, gogoan
izan mezuak
astearte
arratsaldea
baino lehen jaso
behar ditugula.
Asteartetik
aurrera jasotzen
diren mezu
guztiak hurrengo
asteko
zenbakian
argitaratuko
ditugu.
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Iepa, MANTANGORRIko lagunak!! Aurreko batean, gure ikaskideen marrazkiak atera

zenituzten, eta, gaurkoan, gureak erakutsi nahi dizkizuegu! Joustin eta
Clara gara, Zarauzko Orokieta Herri Eskolakoak!

Clara

Joustin

Larunbat on, denoi! Irati Lasa Ormazabal naiz, 5 urte ditut, eta
Urretxukoa naiz. Beste bi marrazki egin ditut zuentzat! Gustatzen?

Kaixo, lagunok!!

Beñat Arranz
Berasategi
naiz! Donostiakoa

naiz, 4 urte ditut eta

marrazki hauek egin

ditut MANTANGORRIren

irakurleei

erakusteko.

Gustatzen zaizkizue?

Nik ere ikusi nahi

ditut zuenak!
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ERREPORTAJEA Kultura

Lazkaoko San Benito
ikastolako 22 ikaslek
ipuin bat egin dute
Lazkao Txikiri buruz,
Lazkao-txikikeriak
izenburupean, eta
Ainara Azpiazu Aduriz
Axpi-k ilustratu du.

Testua: Maialen Unanue Irureta

L
azkao Txikiesaten zio-
ten, baina handia da
utzi zuen itzala: Joxe
Migel Iztueta Kortaja-
rena (1926-1993) ber-
tsolari aparta zen,

bihurria, azkarra, eta, batez ere,
oso maitea, Lazkaon (Gipuzkoa)
zein handik kanpo. Aurten 25 urte
dira hil zela, eta gogoan hartu dute
San Benito ikastolako 4. mailako
D gelako ikasleek: horrelaxe sortu
dute Lazkao-txikikeriak ipuina, Ai-

nara Azpiazu Aduriz Axpimarrazki-
lariaren ilustrazioekin. «Gelako
guztion artean, taldean, ipuin bat
asmatzeko eta idazteko esan zigu-
ten. Guk Lazkao Txiki hartu genuen
gaitzat, eta ideiak botatzen hasi
ginen: batak bat, besteak bestea,
ipuina osatu arte. Gero, guk idatzi-
tako liburua marrazkilari bati bidali
genion, Ainara Azpiazu Adurizi. Ai-
nara, egun batean, udal liburutegi-
ra etorri zitzaigun bisitan, eta ma-
rrazkiak egin zituen paper handi
batzuetan; ipuina ilustratu zuen».

Ez zuten Lazkao Txiki ezagutze-
ko aukerarik izan bizi zela: entzuna
zuten zeozer, baina orain ezagutu
dute. «Bertsolaria zen, eta txiste
onak kontatzen zituen», kontatu
du Joanes Lasak. Estatua bat jarri
zuten herrian, eta ordutik ezagu-
tzen du Beñat Aranburuk. «Jatorra
zen, eta txikia», gogoratu du Sara
Maizek. Legaire Andonegiri ez dio
bertsolari izateko gogorik piztu
Lazkao Txikiz egindako lanak, bai-
na, nabarmendu duenez, oso gus-
tura eta ondo moldatu dira Axpire-
kin marrazkiak egiten. 

Hasi eta buka, talde lana egin
dute. Guztira, 22 dira ikasgelan:
denen artean osatu dute ipuina,
eta, gero, Axpiren laguntza izan
dute. Jendaurreko aurkezpena ere
denek batera egin dute, batzuk lo-

Lazkao Txikiri
gorazarre
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tsatiago, besteak lotsagabeago,
baina mikrofonoa eskuz esku eta
ahoz aho pasatuz. «Hark egin zi-
tuen marrazkiak, baina guk esan
genion nolakoak nahi genituen:
adibidez, guk idatzitako ipuinean
ez zen txakurrik azaltzen, baina
galdetu zigun ea txakurtxo bat
agertzea nahi genuen, eta baietz
esan genuen».

Idazle, Gerrikoren eskutik
Topaguneak antolatzen duen Ira-
kurri, gozatu eta oparitu kanpaina
dela medio egin dute ipuina. Euskal
Herriko herri askoren gisara, Laz-
kao ere sartuta dago kanpaina ho-
rretan: normalean, idazleak gonbi-
datzen dituzte kanpainara, jendea
animatu dadin, baina aurten ilus-
tratzaile bat gonbidatzea erabaki
zuten, Gerriko kultur elkarteko Jo-
xepa Madariagak azaldu duenez.
Horrela jarri ziren harremanetan
Axpirekin. «Ez genuen nahi solasal-
di bat izan zedin: elkarrekin lan
egin nahi genuen, eta Axpik gustu-
ra onartu zuen».
Izatez, iaz 4. mailan zeuden San

Benito ikastolako ikasle guztiek

parte hartu dute kanpainan. Lau
gela zeuden maila horretan, eta
gelako ipuin bana sortu dute: bat
Lazkao Txikiri buruzkoa izan da,
efemeridea baliatuta, baina beste
hiru ere sortu dituzte. Bat aukera-
tu behar, eta Lazkao Txikirena in-
primatu dute, baina gainontzeko
ikasleek ere izan zuten Axpirekin
marrazkiak egiteko aukera. «Egun
zoragarria pasatu zuten: banaka-
banaka, talde bakoitza elkartu zen
Axpirekin, elkarrizketa giroan». 
Madariagaren ustez, Irakurri,

gozatu eta oparitu «oso ondo»
dago irakurzaletasuna bultzatze-
ko, eta jarraituko dute horrekin,
baina beste pauso bat eman nahi
izan dute: «Irakurtzera ez ezik,
idaztera ere zaletu ditugu». Horre-
la, 85 idazle berri sortu dituzte
Lazkaon, kolpe bakarrean. Haurrak
egindakoaz «harro sentiaraztea»
beharrezkoa dela uste du Mada-
riagak: «Idazle direla sinistu behar
dute, hala dira eta: ez dute bakar-
ka idatzi, baina taldean idazteak
ere buruhausteak eman dizkie».
Horregatik egin dute aurkezpen
publikoa, eta horrela bukatu dute
2017an hasitako abentura, pozik

Denen artean egin zuten jendaurreko aurkezpena, mikrofonoa eskuz esku pasatuz. JON URBE / FOKU

bukatu ere. Halaxe esan zuten aur-
kezpenean: «Guk jarraituko dugu
irakurtzen eta idazten, pozik eta
gozatuz».

Joxe Migel
Iztueta
Kortajarena
‘Lazkao Txiki’

I
puinaz gain, Lazkao Txi-
kiren biografia txiki bat
gehitu diote kontraza-
lean, irakurleek sakona-

go ezagut dezaten bertsola-
ria. 1926ko irailaren 15ean
jaio zen Joxe Migel Iztueta
Kortajarena Lazkao Txiki,
Lazkaon, Lazkaomendiko
Abalin baserrian: 8 urtere-
kin hasi zen eskolan, eta
oso azkar ikasi omen zuen
irakurtzen eta idazten; 9 ur-
terekin ezagutu zituen le-
hen aldiz bertsolariak: Akili-
no Izagirre Amenabar Zepai
(Azpeitia, Gipuzkoa, 1906 –
Idiazabal, Gipuzkoa, 1971)
eta Manuel Olaizola Urbieta
Uztapide (Deba, Gipuzkoa,
1909 – Oiartzun, Gipuzkoa,
1983). Haiei esker piztu
omen zitzaion bertsotarako
zaletasuna. Bertsolaria,

kontalaria eta
umeen
laguna

izan zen,
1993ko api-

rilaren 3an hil
zen arte. 

ZOZKETA

‘Lazkao-txikikeriak’
ipuinaren hamar ale oparitu
dizkigute Lazkaoko San Benito

ikastolako lagunek, MANTANGORRIko

irakurleen artean oparitzeko.

Eskuratu nahi duzu bat? Oso

erraza da: egin marrazki bat eta

mantangorri@berria.eus
helbidera bidali urriaren 24a
baino lehen. Parte hartzaile

guztien artean zozketa egingo

dugu, eta urriaren 27ko
MANTANGORRIn emango dugu hamar

sarituen izen-abizenen berri.

Denok marraztera!
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DENBORA-PASAK

Margotu eta asmatu. Naiarak
asko maite du bere maskota, eta argazkia
atera berri dio. Margotu forma

bakoitza zehaztutako kolorez. Zer da? 

Arroxa

MarroiaGorria

Horia

Beltza

Laranja

Urdin iluna

1

2

3

4

5

6

7

Berdea8

Urdin argia9

1. 

2.
Itzalak.
Zapata bat aurkitu du Igonek
hondartzan, eta argazkia egin
dio. Itzal hauetatik
zein da zapatarena?

A

C

D

B
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Erantzunak: 1.- Loroa. : 2.- D zapata. 
3.-Pello, 4.375 kilo jaso ditu; Martinek, berriz, 4.000 kilo.

ESPERIMENTUA
Arrainaren eskeletoa

Zer egiten du arrainaren
eskeletoak?

Zer egin

1 Jarri aluminio-papera mahai
gainean, eta, haren gainean, arrai-
naren eskeletoa.

2 Bereizi eskeletoa, eta aztertu
hezurrak hurbiletik, lupa erabiliz.
Aztertu bizkarrezurra, hezur indibi-
dualak eta hezurren arteko hezu-
rraren moduko substantzia leuna.

Zer gertatzen da?

Arrainei ornodun deritze, bizkarrezurra dutelako. Orno de-
ritzen hezur txiki eta bereiziek osatzen dute bizkarrezurra,
eta haiek kartilago-kuxinez bereizirik daude. Kartilagoa he-
zurraren antzeko materiala da, baina leunagoa. Kartilago
batek eusten dio zure sudurrari. Ornoaren alde banatatik
ateratzen diren hezur luze eta zorrotzek eusten diete da-
gokien lekuan arrainaren muskuluei. Bizkarrezurrak babes-
ten du arrainaren bizkarrezur-muin hauskor eta garrantzi-
tsua. Arrainaren garunetik bizkarrean zehar buztaneraino
doan bizkarrezur-muina nerbio-zuntzez osatua dago.
Bizkarrezur-muineko nerbio eta zelula sentikorrek nerbio-
sistema osatzen dute, eta hori da arrainaren mugimendu
guztien kontrol-zentroa.

Esperimentu gehiago: Zientzia haurrentzat

segundo gutxian liburuan, Jean Potter (Elhuyar, 2012). 

MATERIALAK

d Aluminio-papera.
d Arrain baten eskeletoa,
arrain
freskoa saltzen duten
merkatuan
hartua.
d Lupa bat.9 aldiz 11 aldiz

MARTIN

7 aldiz 3 aldiz

14 aldiz 6 aldiz

3 aldiz 5 aldiz

PELLO

Buruari eragin. Martin eta
Pello harri-jasotzaileek erronka egin
dute lau harrirekin. Guztira kilo

gehien jasotzen duenak irabaziko du. Ba al
dakizu nor den garailea?

Bizkarrezurra 
(bizkarrezur-muina) Muskuluei dagokien

lekuan eusten diete

Ornoa

Kartilagoa

3. 
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Bizipoza jaia

I
ritsi da ikasturte berriaren hasiera,
eta, horrekin batera, badator
beste behin ere Bizipozaren 
Jaia! 

Bizipoza 2012. urtean jaiotako
gizartekintza egitasmo bat da. Gizarte
desabantailan dauden haurrekin lan
egiten duten 34 elkartek osatzen dute
gaur egun Bizipoza, eta, elkarte hauei
laguntza afektiboa ematea ez ezik,
eguneroko lanerako dituzten premiei
erantzuteko baliabide funtzionalak
lortzen lagundu nahi die Bizipozak.
Proiektu honen baitan, errealitate eta
behar ezberdinak dituzten haur eta
familia asko kokatzen dira, eta izaera
bereziko gaiak lantzen dituzte.
Elkartearen helburua, auzolanaren
bidez eta euskaraz elkartasuna

sustatzea da, gizartean bizipoza
nagusitu dadin. 
Bizipozaren jaia, elkarte honek

urtero antolatzen duen jaialdia da,
eta bertako partaideen errealitatea
gizarteratzea du helburu. Aurten,
Errenterian ospatuko dugu irailaren
29an, eta, urtero bezala, Irrien
Lagunok ere bertan izango gara! 
10:00etan hasita, lau gunetan

banatuko dugu espazioa, eta
egitarau oparoa izango dugu bertan
egun osoan zehar: piko-piko jolasa;
puzgarriak; tailerrak; Pirritx, Porrotx
eta Marimototsen ikuskizuna; Irrien
Lagunekin parrandan dantzaldia...
Eta beste hamaika ekimen!
Informazio gehiago nahi izanez gero,
www.bizipoza.eus webgunean
topatuko duzue. 
Munduak guztiontzat beharko

lukeelako, animatu eta etorri gurekin
bizipoza ospatzera!!Bost gune izango ditu Bizipoza jaiak hilaren 29an, Errenterian. BIZIPOZA


