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Buruan txapela
gotor eta gogorra,

belarri bi ditu
eta biak gorrak. Zer da?

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

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

Naturan
jolasean

TXINDOKIKO ITZALA. TXINDOKIKO ITZALA
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ZORiON AGURRAK

Gure etxeko argia zara, Haize, segi horrela!!

Zorionak, Kattin! 7 urte eta bi
hortz erori berri! Pozik ospatuko dugu

zure urtebetetzea abuztuaren 5ean,

lehengusu eta lagun artean. Muxuak

familia osoaren partez!

Baztandarren Biltzarrean, dantzan! Urtero bezala, gure dantzari
taldetxoak ez zuen huts egin Baztandarren Biltzarreko desfilean. Amatxo Begoñak

zuzenduta, beroari aurre egin eta jendearen txaloak hartu zituzten. Animo, politak,

segi Baztandarren Biltzarrean parte hartzen.

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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ZU ERE ARTiSTA
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Kaixo, MANTANGORRI! Ondarroako Zubi Zahar ikastolako
lagunak gara. Gaztetxoon aldizkaria irakurtzen dugu astero, eta asko

gustatzen zaigu gure marrazkiak orriotan ikustea. Horregatik, ikasturtean

marrazketa klasean egindako lanak bidaltzen dizkizuegu. Ederki hasi abuztua!

Aiert EtxaburuAetz Ibarloza

ZU ERE ARTiSTA

Naia Bedialauneta Maialen Bedialauneta
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ERREPORTAJEA Abentura parkeak

H
arriak, enborrak,
errekak, adarrak,
belazeak... naturako
elementuak jolase-
rako bitartekoak
izan daitezke. Ingu-

rumena da, hain zuzen, abentura
parkeetako jolastokia. Adinaren
araberako jarduerak izaten dituz-
te, eta lagunekin, familiarekin edo
ikaskideekin ondo pasatzeko au-
kera dago haietan. Euskal Herrian
abentura parke ugari daude; ja-
rraian, horietako zenbait:

TXINDOKIKO ITZALA
Erreserbak egiteko:

dWebgunean.
dTelefonoz, (0034) 628-94 72 53 eta 
(0034) 943-65 47 57 zenbakietan.
d Parkera bertara joanda.
Informazio gehiago: 

www.txindokikoitzala.comwebgunean.

Abaltzisketako (Gipuzkoa) Larraitz
auzoan dago Txindokiko Itzala,
Txindoki mendiaren magalean.
Jarduera sorta zabala dute hara
doazenek: horietako bat zuhaitz
parkea da; zailtasun ezberdineko

hiru zirkuituk osatzen dute. Tiroli-
nan ibili, oztopoak gainditu eta
zenbait jolas egin behar dituzte
parte hartzaileek. Egunez nola,
gauez ere hala egin daiteke
zuhaitz parkeko ibilbidea, ilargi
betea dagoenean. 
Orientazio probak, ginkana

abentura, arroila jaitsiera eta in-
terpretazio ibilbidea egiteko auke-
ra ere badago. Abaltzisketako
abentura parkea 4 eta 80 urte ar-
teko abenturazaleentzat da. Aste-
buruetan familiak eta lagun talde-

ak joaten dira nagusiki; astegune-
tan, ostera, ikastetxeak eta aisial-
di taldeak. Ondo pasatzeko gogo-
az gain, arropa eta oinetako ero-
soak eramatea komeni da. 

IRRISARRI LAND

Erreserba egiteko: Lau sarrera 
mota daude, 14 eta 42 euro artekoak; 
webgunean erreserbatu daitezke. 
Informazio gehiago:

www.irrisarriland.es webgunean.

Igantzin (Nafarroa) dago Irrisarri
Land abentura parkea. Hemen ere

Zuhaitz artean galtzeko, tirolinetan hegan egiteko, harrizko hormak eskalatzeko, erreka eta
lakuetan murgiltzeko eta beste hainbat jarduera egiteko aukera dago abentura parkeetan.
Eskaintza zabala dute Abaltzisketako, Igantziko, Sobrongo, Sopuertako eta Urruñako parkeek.

SOBRON. SOBRON ABENTURA PARKEA

Parkeak, abenturaz
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badira tirolinak, zuhaitz arteko zir-
kuituak eta oinezko bideak. Horrez
gain, zaldiekin egiteko ibilbideak
ere baditu, baita bizikletekin egi-
teko zirkuituak ere. Eskalada eta
via ferrata —burdinazko heldule-
kuekin lagundutako eskalada— egi-
teko aukera ere bada, besteak
beste. Ekintza gehienak 3 urtetik
gorakoek egin ditzakete. 
Aurten, berrikuntzekin hasi du

sasoia Irrisarrik: Disc Golf zelai bat
jarri dute. Disko hegalaria eskuare-
kin jaurtiz zirkuitu bat osatzea iza-
ten da helburua. Besarkaden
basoa ere zabaldu dute: Itziar
Mikelperizena artistak margotu
ditu zuhaitzak, eta basoaren ener-
gia elkarren artean banatzea da
xedea. 

SOBRON ABENTURA 
Erreserbak egiteko: 

dWebgunean.
dTelefonoz, (0034) 945-35 90 16 
zenbakian.
d info@aventurasobron.com

helbidera idatzita.
Informazio gehiago:

www.aventurasobron.com webgunean.

Sobron (Araba) herrian dagoen
abentura parkeak jarduera eskain-
tza zabala du; lehorrean egitekoen
artean, tirolinak, paintball, arku-ti-
roa, via ferratak, eskalada eta
orientazio jolasak daude, besteak
beste. Baina uretako jarduerak ere
badaude parkean: kayaka eta
arraun surfa. Lakuan edo urtegian
egiten dituzte uretako ekintzak.
Oro har, 6 urtetik gorakoek egin

ditzakete jarduerak; ekintzaren
araberako prezioak daude, 15 eu-
rotik hasita. Adin txikikoek %15eko
deskontua dute.
Jarduera horiez gain, estali ga-

beko igerilekuak, jolas parkea eta
kirol instalazioak ere badaude So-
bronen. Uretako jarduerak egin
nahi dituztenek bainujantzia, bus-
titzeko moduko oinetakoak eta
toallak eraman behar dituzte —ne-
oprenoak bertan aloka daitezke—.

SOPUERTA ABENTURA 
Erreserbak egiteko: Egun bat 
lehenago egitea komeni da, gutxienez, 
(0034) 663-80 56 09 zenbakian.
Informazio gehiago: www.

sopuerta-abentura.comwebgunean.

Sopuertako (Bizkaia) parkeak
32.000 metro koadro ditu; zuhaitz
arteko hamar zirkuitu ditu, zailta-
sun ezberdinetakoak. Zubi tibeta-
rrak, Tarzanen lianak, eskailerak
eta abar dituzte haietan abentura-
zaleek. Tirolinen zirkuituak ere ba-
daude; orotara, 41 tirolina daude
parkean. Tirolinen zirkuituak 4 ur-
tetik gorakoentzat dira, baina
bada 2 eta 6 urte arteko haurren-
tzako zirkuitu txiki bat ere.
Parkera iristean, bisitariei beha-

rrezko materiala eta azalpenak
ematen dizkiete. Gero, bi orduko
ibilbideari ekiten diote, adinaren,
altueraren eta pisuaren arabera
betiere. Familian, urtebetetze fes-
tan, eskolako ibilaldietan edo uda-
lekuetako irteeretan joateko au-

kera dago. 13 urte artekoek 14,50
euro ordaindu behar dute, eta hel-
duek 19 euro —zenbait ibilbide egi-
teko 19 euro ordaindu behar dute
gaztetxoek ere—.

WOW PARK
Erreserbak egiteko: Parkearen 
webgunean eta Facebook atarian.
Informazio gehiago:

www.wowpark.fr  webgunean. 

Urruñako (Lapurdi) abentura par-
kea hemezortzi hektareako lorate-
gi botaniko batean dago. 2 urtetik
gorako edonor joan daiteke. Asko-
tariko jarduerak egin daitezke,
nola lurrean, hala airean edo ure-
tan ere. Parkeko ingurunea ezagu-
tzeko aukera ematen dute haieta-
ko batzuek; tartean, zuhaitzetako
etxolek. Adinaren eta zailtasuna-
ren arabera banatutako lau etxola
daude. Lorategiko lakua gainetik
ikusteko aukera ere badago, sa-
rezko zubia zeharkatuz.
Bestelakorik ere bada Wow Par-

ken: txirrista erraldoiak, donuts
pistak, bola erraldoiekin egiteko
jolasak, lasterketak egiteko ur pis-
tak, hamsterren antzera birak
emateko zilindroak... Egun bateko
sarrera 8 euro da 4 urte artekoen-
tzat eta 65 urtetik gorakoentzat. 4
eta 64 urte artekoentzat, berriz,
15 euro. Jarduera batzuk egiteko
gehiago ordaindu behar da; esate
baterako, Archerietag deiturikoa —
arku-tiro eta paintball arteko jo-
koa—. 

IRISARRI LAND. IRRISARRI LAND

SOPUERTA. SOPUERTA ABENTURA PARKEA

WOW PARK. WOW PARK

z gainezka
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DENBORA-PASAK

1. 
Zazpi aldeak. Ibai paraxutean jaitsi da menditik.
Auzokideak bi argazki atera dizkio leihotik. Oso antzekoak dira,
baina ez dira berdin-berdinak. Bilatu zazpi aldeak.

2.
Bikote jokoa. Ainerek etxea
margotu du. Horretarako erabilitako
brotxak jasotzen ari da.
Horietako batzuk bi aldiz
daude. Bilatu!
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3. 
Nor ote da? Igor kirolari profesionala da;
oso ezagunak ditu irudiko bost elementuak.
Zein kirol egiten du? 

‘Amona Vladimiraren
urrezko hortza’ 
Vladimira amona bitxia da. Clementino
aitonarekin batera, armiarmen zirkua
sortu zuen. Motorra hartu eta mundu
osoan ibili ziren euren ikuskizunarekin.
Itzulipurdiak eta malabarismoak egiten
ditu; harrituta uzten ditu guztiak.
Urrezko hortza du, eta distira berezia
izaten du hortzak bilobei igaraneko
abenturak eta istorioak kontatzen
dizkienean.  

Ignacio Sanz eta Eugenia Abalos
Argitaletxea: Ibaizabal 

‘1, 2, 3, mugitu
eskeletoa!’ 
Txalo jo, jauzi egin, oinez ibili...
gizakiaren gorputzak era askotako
mugimenduak egiteko gaitasuna du.
Hezurrez osatutako eskeletoak
ahalbidetzen du hori, baita giharrek eta
garunak ere. Hezurren izenak, tamaina,
funtzioa eta beste zenbait kontu
jasotzen ditu liburuak. Gizakiarena ez
ezik, beste zenbait animaliaren

gorputzak ere aztertzen ditu. 

AZOKA

BAI BITXIA!
Mende erdiko oinatza 
Iragan uztailaren 20an, 50 urte bete
ziren gizakia lehenengo aldiz Ilargira iritsi
zenetik. Apolo XI ontziak lur hartu zuen
Lurraren satelitean, eta Neil Armstrongek
jarri zuen oina. Ez zen bakarrik joan, ordea:
beste bi astronauta ere baziren misioan. Haiez gain,
NASAko beste 400.000 langile ere aritu ziren misioa prestatzen:
ingeniariak, zientzialariak, teknikariak eta abar. Oina jartzeaz gain,
objektuak ere utzi omen zituzten; tartean, gizakia Ilargira iritsi zela
zioen plaka bat. Utzi eta jaso, Ilargitik 22 kilo mineral ekarri zituzten
Lurrera, ikerketarako. Eta bidaia ez zen amaitu Lurrean lur hartu
zutenean; izan ere, hiru astez isolatuta egon behar izan zuten
Armstrongek eta konpainiak, prebentzio neurriak tarteko. 

Erantzunak: 3.-Boleibola.



OSTADARRA ETXE BARRUAN
L

urralde euritsuak daude Euskal He-
rrian, eta, horregatik, udan zehar
ohikoa da guretzat eguzkia eta euria
batera izatea. Horrek fenomeno

eder bat sortzen du gure zeruetan, eta ko-
loretako zubi itxurako irudia ikusi dezakegu
tarteka zerumugan. Ostadarra da! Baina ba
al dakizue zergatik sortzen den efektu opti-
ko hori?

Eguzkia eta euria aldi berean daudenean,
euri tantek prisma efektua egiten dute. Ho-
rregatik, eguzkitik datozen argi izpi zuriek
tantak zeharkatzean, haien barruko uhinak
banandu egiten dira, eta koloreak agertzen
dira.

Horiek horrela, ura eta argia besterik ez
dugu behar ortzadarra sortzeko. Beraz, bi
elementu horiek erabilita, etxe barruan ere
ostadarra egin dezakegu! Ontzi bat hartu,
eta urez bete. Barruan, ispilu bat sartu, erdi-
raino eta erdi etzanda. Orduan, argiak itzali,
eta linterna batez ispilua argitu. Ikusiko du-
zue zer-nolako Erromako Zubi elegantea
izango duzuen! Saia zaitezte zuek ere!

m a n t a n g o r r i
berria
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IRRIEN LAGUNAK KLUBA


