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Zuk hazka egin buruan,
eta berak buruan su. 

Zer da?

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

Asmakizunaren jatorria: Auskalo! Igarkizun eta aho-korapiloak liburua, Xabier Olaso / Agurtzane Villate (Pamiela).
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ZORiON AGURRAK

Baztan ikastolako Lehen

Hezkuntzako 1. mailako

Ninbek urteak bete zituen

irailaren 26an. Gosari goxo-

goxoa ekarri zigun gelakide

guztiei, eta hemendik esker

mila eta anitz urtez erran nahi

diogu!!! Mila esker, Ninbe, eta

jarraitu horrelaxe.

Jasone, gure etxeko

astronauta: eskuetako

atzamarrak labur geratu

zaizkizu ilargira bidean

atzerako zenbaketan. Bi suziri

izango dituzu bihartik aurrera

11 zenbakian: bata ilargira

joateko, bestea etxera

bueltatzeko. Zorionak, polit

hori, eta musu asko!

Zenbat salto ta brinko

zenbat txiribuelta,

katua gora, behera

hamaika olgeta,

hainbeste mosu goxo

non dozuz gordeta,

Zorionak, Iradi
bihotzez benetan

gure saltsaprestera

zu zeu zara eta!

Zorionak, Aitzol!!! Zazpi

urte zoragarri eta zirraragarri

zure ondoan, maitea. Muxu eta

besarkada erraldoiak etxeko

abenturazale porrokatuenari...

Aupa Jim Hawkins! Ilargiraino

eta bueltan maite zaitugu,

potto. Etxeko guztien

partetik.

Zorionak, Goiuria! 7 urte bete dituzu!

Jarraitu horrelako alaia izaten, eta milaka muxu

potolo zuretzat etxeko guztien partetik.

Zorionak, Garazi! Jarraitu beti bezain alai, eta muxu

handi bana Haritz, amatxo eta aitatxoren partetik.

Urria hasi da, eta guk

berriz urtebetetzea!

Hilaren 1ean, Irati
Sansiñenak 7 urte

bete zituen, eta ederki

ospatu genuen Katu gelan.

Bezperan etxekoekin

besta, eta astelehenean,

ikastolan. Bera arrunt

kontent zegoen, polit-

polita etorri zitzaigun bere

opariak jantzita. Animo,

Irati, segi alaia izaten eta

gurekin ongi pasatzen.

Gure txirrindulariak 9 urte handi

bete ditu. Zorionak, Mikel,
etxeko guztien partez!
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ZU ERE ARTiSTAZOZKETA

‘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!

Katilu solidarioak
Kilometroetan!
Ikastolen jaia izango da bihar Urretxun eta Zu-
marragan, eta Greziako errefuxiatuen aldeko
katilu solidarioen postu bat jarriko du Hotz
Legazpi elkarteak, Zumarragako Udaletxeko
zubian. Atenasen dauden haur errefuxiatuen
marrazkiak dituzte kikarek, eta 10 euro balio
du bakoitzak. Horrez gain, Itsaspe Pitxiak-ek
oparitutako bitxi solidarioak ere izango dira
postuan, 7 euroan.
Bildutako dirua SOS Errefuxiatuak Sarean

(Victoria Social Center / Atenas) eta Itsas La-
guntza Humanitarioa (SMH / Maydayterraneo)
elkarteetara bideratuko dute.
Kilometroetara joan ezin dutenek ere izan-

go dute katiluak erosteko aukera. Horretara-
ko informazioa katilusolidarioak@sosrefugia-

dos.org helbidera idatzita edo 635-20 02 38
(Jon) eta 637-03 02 51 (Rut) telefono zenba-
kietara deituta lortu ahalko da.
Tantaz tanta, katiluak elkartasunez

betez doaz!

Urtero bezala, kolegioko ekipa pedago-
gikoak urte hastapeneko egonaldi bat
proposatu die kolegioko seigarren mai-

lako 95 ikasleei. Hiru egunez, Orioko
Txurruka aterpean egon ginen Zibu-
ruko Piarres Larzabal ko-
legioko seigarren maila-
ko ikasleak, irailaren 19tik 21era.
Euskarazko giroan murgildurik eta elkar

hobeki ezagutzeko helburua hartuz,
ikastola desberdinetatik heldutako

ikasleekin elkartu ginen: Sara, Senpere,
Azkaine, Miarritze, Urruña, Hendaia....

Batzuek Ekainberri bisitatu zuten; bes-
te batzuek, Lili jauregia. Orio, Zarautz
eta Donostia ere bisitatu genituen.

Kirolaren Europako Eguna dela-eta, Zaragueta ikastetxeko
LH 5. mailatik DBH 4. mailara arteko ikasleak
Kukuharri mendira joan ginen irailaren 28an. Egun aparta lagun, Kantauri
itsasoko ikuspegi ederraz gozatzeko parada ederra izan genuen. Hamai-
ketakoa egin ondoren, Itsaspetik barrena ikastetxera itzuli ginen. Na-
barmen geratu da sasoian gaudela!
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MARRAZKIAK EiDER EiBAR IPUINA TXILIKU SUKALDE KONTUAK MUGARITZ JATETXEA

MILA BIDAIA MUNDUKO SUKALDEETARA

LARANJA TARTA

Udazkena! Urtaro aldaketa honek ekarriko dizkigun
produktuen zerrenda egin dezakezue, zein arrain,
zein barazki, zein fruta… Izarok San Frantziskora era-
man gaitu, ezagunak dira hango intxaur, sagar zein
laranjak. Azken horiek aukeratuta, tarta goxo bat
prestatuko dugu.

Osagaiak
d 2 laranja (azal
birrindua batetik;
gainontzekoa,
xerratan moztuta)
d 1 laranja (azal
birrindua batetik,
zukua bestetik)
d 200 g azukre
d 200 g ur
d 3 arrautza
d 1 jogurt natural
d 2 jogurt poto
bete azukre
d 3 jogurt poto
bete irin
d 1 jogurt poto
bete olio
d 1 legami zorro
d Gurina

Nola egin:

1Ura eta azukrea eltze batean na-
hasi, eta berotu (eltzea zabala bada,

hobe). Laranja xerrak han zabaldu, eta
su eztian egosten utzi, almibarra mu-

rriztu eta karamelu kolore argia hartu
arte. Sua itzali, eta epeltzen utzi.

2Ontzi batean, laranja azal birrindu
guztia, laranja zukua, jogurta, arrau-
tzak eta azukrea bota, eta nahasi. Iri-
na eta legamia gehitu, eta nahasi. Az-
kenik, olioa bota, eta nahasi hori ere.

3 Labea 180 graduan berotu. Tartentza-
ko molde bat gurinez igurtzi. Prestatuta-
ko laranja xerrak bertan jarri, eta, kontu
handiz, tartaren orea isuri eta zabaldu. La-

bean sartu, eta 35 minutuz eduki.

4 Egina dagoela ziurtatzeko, erdialdean zotz
bat sartu, eta garbi-garbi atera behar
du. Labetik atera, eta erretilu batera
pasatu. On egin!

San Frantzisko

I
zarok berriketarako gogoa
du.
–Zuk gomendatu zenidan
Munduari itzulia 80 egune-
tan liburu honetan bitxike-
ria franko gertatzen dira –

esan dio amari. 
–Zergatik diozu hori? –amak.
–Bada, begira… Passepartout gal-

duta ibili ondoren, gainerako prota-
gonista guztiekin elkartu da Yokoha-
man; pailazoarena egiten ari zen zer
jan lortzeko, eta hantxe topatu du
Fogg jaunak, kasualitatez. Bakoitzak
bere aldetik izan dituzte beren aben-
turak, eta gero, ttaka.Berriro elkarre-
kin.

–Bizitzan gertatzen dira horrelako
kasualitateak. Zuri ere gertatuko
zaizkizu, seguru asko. Gustura irakur-
tzen ari zara liburua? Abiatu dira
Ameriketara?

–Bai eta bai. Gustatzen zait liburua
eta abiatu dira Ameriketara, San
Frantziskora. Begira zer dioen libu-
ruak: «Hamaika egun geroago, aben-
duaren 3an, General Grant, Urrezko
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Frantziskoko zubirik ospetsuena da.
Kilometro bat baino luzeago da, ia
1.300 metro, eta bi zutabe edo bur-
dinazko bi dorretik esekita dago. 

–Esekita? Zer esan nahi duzu ese-
kita? –galdetu dio Izarok aitari.

–Esan nahi dut bi dorre handi
daudela itsasoan eraikita, eta ba-
koitzak 227 metroko altuera du. Eta
bi dorreak kableekin lotuta daude,
eta kable horietatik beste batzuk
daude zintzilika, eta horiek dira zu-
biari eusten diotenak. Ez da oso
erraza esplikatzen… baina seguru
nago film batean ikusiko zenuela
zubi hori, oso ospetsua da, eta
irudia ikusten baduzu nik eman-
dako esplikazioa traketsak oso
ondo ulertuko dituzu, alabatxo.
Zu azkarra zara!

–Ez zaitez zurikeriekin hasi, ai-
ta. Begiratuko dut gero zein den
zubi hori. Ez da, bada, izango X-
men filmean agertzen dena,
Magnetok mugitzen duena?

–Izaro, ez dakit zertaz ari za-
ren. Zer dira X-men horiek? Eta
Magneto?

–Zu lasai, aita. Filmetako kontuak
besterik ez dira. Datorren astean dei-
tuko dizut berriz, eta presta ezazu
txosten bat San Frantziskori buruz.
Marinel baten iritzia jakin nahi dut.
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Atetik zehar, San Frantziskoko badia-
ra sartu zen eta kaian atrakatu zuen».
Ama, zer da Urrezko Atehori?

–Ez dakit oso ondo, alaba. Zergatik
ez diozu zeure aitari galdetzen? Se-
guru asko itsasoko konturen bat
izango da, eta badakizu, itsasoko
kontuetan…

Bai, Izarok badaki. Itsasoko kon-
tuetan aitari galdetu. Eta aitari ez ba-
da osaba Manexi. Horiek hor ibili ohi
dira beti munduko itsasoetan zehar.
Orain ere urruti dabil Antton marine-
la. Izaroren aita arrantza-ontzi handi
baten arduraduna da, eta alabak ez
du asko ikusten. Astean behin hitz
egiten du Skype erabiliz. Aste hone-
tan galdetu dio zer den Urrezko Atea.

–Urrezko Atea? –Anttonek.
–Bai, Ameriketako San Frantzisko-

koa –Izarok.
–Hara! Golden Gate! Ez nintzen ja-

betu. Bai, bai, Urrezko Atea. Han Gol-
den Gate deitzen diote. Jakina!

–Bai, jakina. Baina nik ez nekien. Eta
zuk oraindik ez didazu asko esan, ai-
ta. 

–Bada, Urrezko Atehori itsasarte
bat da, Ozeano Baretik San Frantzis-
koko badiara sartzeko gurutzatu be-
har dena. Gaur egun zubi luze batek
lotzen ditu itsasarteko bi ertzak. Gol-
den Gate Bridge izena du, eta San

G
arai batean, Kalifornia Espainiako lurraldea
zen. 1776. urtean kolono espainiar batzuek
gotorleku bat sortu zuten Urrezko Atea ize-

neko itsasarte horren ertzean bertan. Bestalde, in-
guruan «misio» bat ere eraiki zuten. Misioak erlijioa
zabaltzeko sortzen ziren guneak ziren: komentuak,
fraide etxeak… Kaliforniako lurralde horretara joan-
dako misiolariak fraide frantziskotarrak ziren, eta
hortik, dirudienez, San Frantzisko izen hori. 

Kaliforniako beste zenbait lekutan ere sortu zi-
ren horrelako misioak, eta horietako bat da gaur
egun Ciudad de Los Ángeles deitzen dena. Frantzis-
kotarrak iritsi zirenean, El Pueblo de Nuestra Seño-
ra la Reina de los Ángeles de la Porciúncula deitu
zioten. Gaur, askotan, L.A. deitzen zaio. Seguru
asko, izena gehien laburtu duen hiria da L.A.

Espainiatik Kaliforniara joandako kolonoek fruta
arbolak landatu zituzten; horregatik, ezagunak dira
hango ardoak eta frutak: mahatsa, mertxikak, la-
ranjak…
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DENBORA-PASAK

1. 
Osatu eta apaindu. 
Haizea danborra jotzeko ikastaroan hasi
da. Marraztu falta den erdia,
eta margotu.

A B

C D

E F

G H

2. 
Bikiak. Jonek argazkiak atera dizkio
paseatzen dabilen bizilagunari. Bi baino
ez dira berdinak. Asmatuko al
duzu zein diren?
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‘Julene bakarrik dago
ikasgelan’ 
Ikasturtea hastera doa, eta Julenek guztia
ondo prestatu du aurreko egunetan:
zorroa, arropa, kutxatila... Urduri igaro du
azken gaua. Azkenean, iritsi da eskolara
joateko eguna. Bat-batean, bakar-bakarrik
dago ikasgelan. Beste talde batean tokatu
zaio, eta ez zuen hori espero.

Nathalie Dargent eta Yannick Thome
Argitaletxea: Ttarttalo

‘Gorri!’ 
Bazen behin oihanean bizi zen amona
alai bat; kolore gorria biziki maite zuen,
baita puntua egitea ere. Horregatik,
kolore gorriko arropak egiten zizkion
bilobari: galtzerdiak, eskularruak,
txapela, bufanda... Pozik janzten zituen
neskatoak amonak egindako arropak;

baina, ustekabean, animaliak erakartzen zituen; bareak,
untxiak, okila edo zezena, eta susto itzelak hartzen zituen.

Alice Briere-Haquet eta Elise Carpentier
Argitaletxea: Ikas

AZOKA

N
ola liteke
saguzarrek
orduak eta
egunak buruz behera

igarotzea lasai asko buruko minik
jasan gabe? Ez al zaie jaisten
gorputzeko odola bururantz
eta bertan pilatzen? Eta
hankatxoetako behatzak ez al
dira nekatzen eta inurritzen hain denbora
luzean gorputzaren pisuari eusten? Tira, guri
ere ez zaigu odola oinetan pilatzen zutik
egonda, hanketako zainetan odola oinetara
bueltatzea eragozten duten atakatxo edo
balbulek bidea ixten dutelako. Saguzarretan
gauza bera gertatzen da: odola burura jaits
ez dadin, zainetan balbulatxoak dituzte
bidea ixten. Bestalde, oinetako behatzen

azazkalak finak eta kako
itxurakoak dira, edozein
azaletako ximur
txikienean ere sartzeko
eta katigatzeko. Eusteko,
berriz, ez dute indarrik
egin behar muskuluak
uzkurtzeko:
gorputzaren pisuak

hanketako tendoi eta muskuluak
uzkurtzen ditu mugi ez daitezen. Baina
zergatik aukeratu dute hain postura
xelebrea lo egiteko? Harrapariei aurre
egiteko duten modu bakarra ihes egitea
denez, lurrean lo eginez gero ez dute
aukerarik onik ateratzeko. Zintzilikatuta,
ostera, bere burua jausten utzi besterik
ez dute egin behar hegaz aldentzeko!

Natur txokoa

Buruz behera

3. 
Sinonimoen bila.
Gauza bera hitz ezberdinekin
adieraz daitekeela ikasi du
Marenek. Lotu esanahi
bereko hitzak.

eleberri desagertu

oporraldi iraultza

itsasontzi nobela

erreboluzio barku

aienatu bakantza

2.- B eta E berdinak dira.3.- Eleberri-nobela, oporraldi-bakantza, itsasontzi-

barku, erreboluzio-iraultza eta aienatu-desagertu. 



Iturria: Oñatiko Natur Eskola, Irria

aldizkaria

U
rteko azken egun
beroak aprobetxatze-
ko asmoz, hondartza-
ra joan dira gaur Lar-

gabista eta Lagun. Hondarretan
korrika eta saltoka ibili dira biak
iritsi direnetik, eta, beroak jota,
uretara sartzea erabaki dute
jolasean aritu ostean. Uretan
igerian ari zirela, tentakulu luze-
ko objektu garden bat ikusi
dute. Plastiko zatiren bat izango zela pen-
tsatu dute hasieran, baina ez, marmoka
bat zen!
Gelatina itxurako gorputz likatsua duen

itsas animalia bat da marmoka. Aterki edo

txapel itxurako gorputza du, eta, horren er-
tzetik, lau eta zortzi garro bitartean atera
ohi zaizkio. Garro horiek pozoitsuak dira,
eta ehizarako eta bere burua babesteko

erabiltzen ditu. Gizakiok ukituz gero,
ziztada mingarria jasaten dugu, baina
igarokorra izaten da. Hala ere, mun-
duan badaude hori baino ondorio latza-
goak eragin ditzaketen marmokak ere. 
Itsas animalia txikiak edo beste mar-

moka batzuk jaten dituzte marmokek,
garroen bidez harrapakina atzeman,
harrapatu eta ahora eramanez. Haien
etsai nagusiak, berriz, beste marmoka
batzuk, ataloa, balea, atuna eta itsas
dortoka dira. Zoritxarrez, itsasoetako
kutsadura eta plastiko kopurua horren
handia izanda, erasotzaileetako asko
hil egiten dira plastikoak irentsita, mar-
mokak direlakoan. 
Marmokak mota eta kolore askotari-

koak izan daitezke, eta munduko ozea-
no eta itsaso guztietan aurki ditzakegu:

ur azaletik 4.000 metroko sakoneraraino
egon daitezke, ur hotzetan zein beroetan,
baita Euskal Herrian ere! Zain ditzagun gure
itsasoak, eta babes ditzagun bertako ani-
maliak!!

m a n t a n g o r r i
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Gelatina itxurako gorputz likatsua dute marmokek. IRRIEN LAGUNAK

Marmoka
artean


