
ASTEKO ASMAKIZUNA
berria

GAZTETXOEN ASTEKARIA  865. ZENBAKIA  LARUNBATA, 2020KO OTSAILAREN 1A

Gurpila bezain biribil
uretan igeri dabil,

lehorrean igartzeko
ibili arin eta abil. Zer den nork daki?

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

Asmakizunaren jatorria: Auskalo! Igarkizun eta aho-korapiloak liburutik, Xabier Olaso / Agurtzane Villate (Pamiela).
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Urte askoan, Ainhitz! Bihar 9 urte! Muxu
handi bat etxekoen partez!

Zorionak, Ainhitz!! Bihar 9 urte. Egun
zoriontsua pasa, opari asko jaso, eta dantza

asko egin!!! Maite zaitugu.

Asteartean zazpi urte bete zituen gure

etxeko printzesak. Zorionak, Malen! Beti
bezain marimatraka eta maitagarri jarraitu!!

Oso ongi pasatu genuen zure urtebetetze

festan!!! Ondo pasa, eta pa handi bat

etxeko guztion partez; batez ere, zure

anaia Manexen partez. Segi horrela,

pittin!

Aupa, MANTANGORRI zaleak! Aspaldi ez genizuela deus igortzen.

Baztan ikastolako Pottoka gelan handitzen eta urteak

betetzen segitzen dugu. Urtarrilekoak parrasta bat gara;

hementxe gure argazkiak. Aunitz urtez erran nahi dizuegu

Urko Etxeberriari, Urko Arrupenari,
Magali Maisterrenari eta Oihan
Unanuari. Arrunt ongi pasatu genuen denen artean
prestatu zenuten urtebetetze bestan. Pottoka gela.

ZORiON AGURRAK

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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Kaixo, MANTANGORRIko lagunok! Peio Erdoiza naiz,

Lemoakoa. Eklipse hau marraztu dut zuentzat. Besarkada bat.

Eneritz Telleria naiz, eta animaliaz beteriko marrazki

hau egin dut MANTANGORRIn argitaratzeko. Espero dut zuen

gustukoa izatea!

Kaixo, MANTANGORRI! Ariane Chavarria naiz, 2 urte ditut,

eta marrazki koloretsu hau egin dut zuentzat.

Kaixo, lagunak!

Haurtzaro
ikastolako
LH 3. mailako
ikasleak gara!
Txanelako «Egipto,

Nilo ibaiaren oparia!»

landu ondoren,

maketaren eta

ikasitakoaren

azalpenak eman

dizkiegu LH 2. mailako

kide eta familiakoei.

Nilo, etxeak, eskribak,

tenpluak eta jainkoak,

piramideak,

sarkofagoak,

obeliskoak eta

Esfingea aurkeztu

ditugu. Agur!
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P
aperetik pantailara.
Prozesu hori bete
dute Lur eta Amets
animaziozko per-
tsonaiek. Andere
amonaren eta Balta-

xar katuaren laguntzaz, Euskal
Herriaren historian barrena bidaia
egingo dute neba-arrebek.
2015ean liburu formatuan abiatu
zuen bidaia Lur eta Amets

proiektuak; ondoren etorri zen
bederatzi ipuinez osatutako bildu-
ma; eta, gerora, mahai joko bihur-
tu zen. Azkenik, Lur eta Amets.

Hau bai abentura! filma heldu da.
Elkar argitaletxeak, Ikastolen
Elkarteak eta Katxiporretak abiatu
zuten egitasmoa, eta Lotura 
Films estudioak bihurtu ditu
marrazki estatikoak kontakizun
dinamiko.

Imanol Zinkunegik eta Joseba
Poncek gidatu dute filma, eta 60

pertsonako lantaldea osatu dute
animaziozko pelikula sortzeko.
2017an ekin zioten sorkuntza pro-
zesuari, eta Poncek aitortu du
«epeak betetzea» izan dela 
erronkarik handiena. Azkenean,
garaiz iritsi dira eta datorren hila-
ren 7an estreinatuko dute filma
Euskal Herriko zinema aretoetan.
Halere, aurrestreinaldia egingo
dute bihar, Donostiako Principe
zineman. Orduan erakutsiko dute

estreinakoz animaziozko abentura
filma. 

Oro har, adin guztietarako filma
egiten ahalegindu dira, eta hel-
duentzako «zenbait keinu» ere
badaudela aurreratu dute sortzai-
leek. «Helburua da ikusleek ondo
pasatzea eta, era berean, ikas-
tea», azaldu du Miren Berasategi
ekoizleak. Izan ere, filmak birsor-
tzen dituen garaien inguruan gal-
detzeko aukera zabaldu nahi diete

haurrei, etxean edo eskolan histo-
riaren inguruko galderak egin
ditzatela. «Ez dute Euskal Herria-
ren historia goitik behera ikasiko,
baina aitzakia bat da honi buruz
hitz egiteko».

Osagaien egokitzapena

Pelikulan, Lur eta Amets protago-
nistek historiaren zenbait pasarte
arakatuko dituzte, filma historikoa
ez den arren: «Abenturazko film
bat da, eta gure historia aitzakia
bihurtzen da», esan du Zinkunegik.
Bederatzi garai historiko irudikatu
behar izan dituzte, ertz guztiak
kontuan hartuta: pertsonaiak,
garai bakoitzeko jantziak, dekora-
tuak, pertsonaia gehigarriak sor-
tzea... Horrela, planoz plano eta
urratsez urrats joan dira filma egi-
ten. «Ipuinak nahiko motzak ziren,
eta luzatu egin ditugu pelikula bila-

Otsailaren 7an helduko da ‘Lur eta Amets. Hau
bai abentura!’ filma Euskal Herriko zinema
aretoetara. Euskal Herriko historia aitzakia
hartuta, Lur eta Amets gazteak protagonista
dituen filma ondu du Lotura Films ekoiztetxeak.
Bihar aurrestreinaldia egingo dute Donostian,
eta ostegunean, berriz, Bilbon.

ERREPORTAJEA ‘Lur eta Amets’ filma

Abentura,
historiaren aitzakian
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katzeko; horrez gain, pertsonaien
marrazkiak ere animaziora egokitu
behar izan ditugu, adibidez, jantzi
arinagoak jarri dizkiegu». Zinkune-
gik zehaztu du pertsonaiek ez
dutela «esentzia galdu», baina
beharrezkoa izan dela irudiak hiz-
kuntza zinematografikora ekar-
tzea. Horretarako, Eneko Olasa-
gastik eta Carlos Zabalak gidoi
literarioa prestatu zuten. 
Pertsonaiekin batera, dekora-

tuek berebiziko garrantzia dute
istorioaren garapenean. Kontake-
taren haria ulertzeko ezinbeste-
koa da pertsonaiak inguratzen
dituzten elementuei ere errepara-
tzea. Ingurukoa girotzeko ahalik
eta fidelenak izaten ahalegindu
direla zehaztu du Zinkunegik:
«Garaiak gure denborara hurbildu
ahala, geroz eta konplexuagoa
izan da dekoratuak egitea; antzi-
naroko pasadizoek garaikideek

baino askoz elementu gutxiago
dituzte». Ikusleek bizi dituzten ala
bizi izan ez dituzten garaiak izatea
esanguratsua izan dela erantsi du
Miren Berasategi ekoizleak: «Egun-
go pasarteetan jendeak identifika-

tu egiten ditu espazioak, bertatik
igaro baita. Horregatik, fidelak iza-
ten saiatu gara». 
Hizkuntza lurralde kokapenera-

ko tresna bihurtu dute. «Orokorre-
an, pertsonaiek euskara batua era-
biltzen dute, baina pasarte bakoi-
tzean tokian tokiko euskalkiari da-
gozkion hitz batzuk erabiltzen di-
tuzte; pertsonaiak lekura
egokitzen dira, lekukotasun kutsu
hori dute». Era horretan, ikusleari
aukera ematen diote tokia ondo
identifikatzeko. Egiazkotasunaren
izenean, gainera, irudiak eta aho-
tsa ezartzeko prozedura aldatu
dutela azaldu du Zinkunegik. «Behin
betiko ahotsak erabili ditugu ha-
sieratik, eta horiek oinarri hartuta
animatu dituzte pertsonaiak ma-
rrazkilariek». Estreinakoz erabili du
eredu hori Lotura Filmsek, eta Zin-
kunegik dio ahotsak «pistak» ema-
ten dizkiola animatzaileari. Bada,

orain arte marrazkiak gutxi gorabe-
herako ahots batzuen gainean osa-
tzen zituzten; baina gero aldake-
tak izaten ziren. Ondorioz, posible
zen ahotsa eta irudia guztiz bat ez
etortzea. Berasategik uste du balio
izan duela detaileak gehiago zain-
tzeko eta gorputz adierazpen ego-
kiagoa egiteko. 
Bide luzea egin du Lur eta

Amets egitasmoak, eta filmaren
egileak ez dira hutsetik abiatu.
Halere, lehengaiak aurrez zehaztu-
ta zeuden arren, literatura zinema
bihurtzeak zenbait neurri hartzera
eraman ditu Lotura Filmseko kide-
ak: «Patata tortillaren teoria dau-
kagu: arrautzak, patatak eta tipula
eman dizkigute. Gure lana tortilla
egitea izan da, baina aldez aurretik
emandako materiala oinarri hartu-
ta», zehaztu du Poncek. Pelikula
bukatuta, ikusleen erantzuna ikus-
tea besterik ez da falta.

Filmean Euskal Herriaren historiaren pasarte ezberdinak ageri dira. LOTURA FILMS
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DENBORA-PASAK

Kopiatu laukiz lauki. Izozki bat egin
du Aiertek lehengusuaren laguntzaz. Jan aurretik,
baina, argazkia atera dio. Izozkiaren

argazkia eredutzat hartu, eta marraztu
eta margotu hutsik dagoen laukian. 

2. 
Itzalak. Leireri
robot bat oparitu
diote bere
urtebetze egunean.
Ordutik, egunero
jolasten du berarekin.
Itzal hauetatik
zein dagokio robotari?
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D
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1. 
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Erantzunak: 2.-b. 3.- Behia-untxia,
zaldia-katua, ardia-txerria eta txakurra-ahatea. 

ESPERIMENTUA

Nahaste berria

Zer gertatzen da 
bi koloretan zehar
begiratuta?

Zer egin

1 Ziurtatu plastikozko edalontzia plasti-
kozko katiluan sartzen dela.

2 Bete katilua, hiru laurden inguru, iturriko urez.

3 Horri nahasi janari koloragarri horia.

4 Erdiraino bete urez edalontzia.

5 Horri nahasi janari koloragarri urdina.

6 Sartu ur urdina duen edalontzia ur horia duen katiluan. Be-
giratu katiluko uretan zehar edalontziko urari. Zer kolore ikus-
ten duzu? Egin proba beste kolore batzuekin, uraren kolorea
aldatuta.

Zer gertatzen da?

Urak berdea dirudi. Argia espektro deritzon kolore banda ba-
tzuez osatzen da, eta ikusi egiten da prisma batez argia des-
konposatzen denean. Objektu guztiek islatzen eta xurgatzen
dituzte kolore horiek, eta, horrenbestez, objektu baten kolo-
rea objektuak islatzen duen koloreak edo koloreek zehazten
du. Ur urdinak argi urdina islatzen du, eta ur horiak, argi horia.
Gainerako koloreak xurgatu egin ditu urak. Ur urdina duen eda-
lontzia ur horia duen katiluan sartuta, bi koloreak nahasi ditu-
zu. Nahasteak espektroko kolore gehienak xurgatu ditu eta
argi berdea islatu du, eta, hala, urak berdea dirudi.

Esperimentu gehiago: Zientzia haurrentzat segundo

gutxian liburuan, Jean Potter (Elhuyar, 2012). 

MATERIALAK
d Plastikozko
edalontzi garden
bat.
d Plastikozko katilu
handi garden
bat.
d Iturriko ura
d Janari-koloragarri
horia eta
urdina.

3. 
Lotu bikoteak. Animalia bakoitzari
etxola egingo dio baserritarrak. Emaitza
bera duten abereak binaka jarriko ditu.
Zein bikote osatuko ditu?

7+3-1

67+14:9

5x2+4
51-2

33:3

7x7

23-4-8

21-7



Gosaria

A
falordutik gosal-
tzen dugun arte,
ordu asko pasatzen
dira. Horregatik,

ondo gosaltzea ezinbeste-
koa da gure gorputzak fun-
tzionatzen hasteko behar
duen energia har dezan.
Beraz, oso garrantzitsua da
gosari aberatsa eta orekatua
egitea. Hona hemen ongi
gosaltzeko aholkutxo batzuk:
bGaraiz esnatu, eta hartu lasai gosaltzeko
denbora. Ez ibili presaka!
bGosari orekatua egitea garrantzitsua da.
Horretarako, hurrengo elikagai multzoak har-
tu behar ditugu: esnekiak, frutak eta zerea-
lak.

bSaia zaitez goizero elikagai desberdinak go-
saltzen: fruta irabiakiak, jogurta zerealekin,
lekalez eginiko pate desberdinak…
Ondo ez gosaltzeak hainbat ondorio izan

ditzake: goibel, ahul, umore txarrez edo kon-
tzentratu ezinik ibiltzea, adibidez. Behar be-

zala gosaltzeak, berriz, eskolan, lanean, lagu-
nekin jolasean, ingurukoekin paseoan… ari-
tzeko behar duzun energia emango dizu.
Eman gosariari merezi duen garrantzia, eta
bete zaitez egunaz gozatzeko behar duzun
energiaz!

m a n t a n g o r r i
berria
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Ondo gosaltzea oso garrantzitsua da osasuntsu egoteko. IRRIEN LAGUNAK


