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Egur puska motza, 
hortz artean aihotza.

Zer ote?

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

Asmakizunaren jatorria: Auskalo! Igarkizun eta aho-korapiloak liburua, Xabier Olaso / Agurtzane Villate (Pamiela).
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Zorionak, Irati!!! 11 urte,

hamaika bizipen goxo eta

hamaika atxutxon!

Super zorionak, Garazi!! Urtarrilaren

5ean, 5 urte! Ene, zenbat gauza ikasi dituzun

eta nola handitu zaren! Ilargiraino, handik

planeta guztietatik pasatu, gero izarretara

eta bueltan bihotzeraino maite zaitugu,

infinitu aldiz! Maddi, aitatxo eta amatxo

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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ZORiON AGURRAK

Gure etxeko piratak 3 urte bete ditu.

Belarri tirakada handi bat etxeko

guztion partez! Zorionak, Ur!

Balea gelakook urteak betetzen

jarraitzen dugu. Gaur, Markelek
bete ditu 6 urte, eta guk «Aunitz

urtez, Markel» erran nahi diogu.

Oporrak ongi pasatu! Mari Domingi

eta Olentzero etorri eta berehalaxe

urtebetetzea, ze zortea.

Zorionak, Maddi!
Urtarrilaren 7an 6 urte!

Birusa pasatzen denean,

pijama-festa ikaragarria

egingo dugu. Ondo ospatu

zure eguna, zure

lehengusuen partez!

Gure gelako pottoka gazteenak urteak bete zituen abenduaren 21ean, eta

gelan, gazteluekin argazkia atera, gailetak jan, marrazki bat egin, abestu, eta

ederki ospatu genuen. Aunitz urtez, Alaitz!!! Muxu pila zuretzako. Ongi

pasatu oporrak, eta opariez disfrutatu. Pottoka gela
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ZU ERE ARTiSTA

Eguberri on!!! Oporretan gaude eta gure ikastolako azken egunak izugarri politak izan direla

errateko idazten dugu. Aurten ez gara denak elkartzen ahal, baina Olentzero eta Mari

Domingirekin primeran ibili gara. Abenduaren 21ean Mari Domingik izugarriko sorpresa eman

zigun; Balea eta Pottoka gelakoak abestiak entseatzen ari ginen gure Olentzero Ttikiren

aitzinean eta bera etorri zen. 22an Olentzero Ttikiri kantak, bertsoak eta dantzak eskaini

genizkion eta gure gelako panpinekin euskararen txantxangorriaren pinuan argazkia

ateratzera joatean, hantxe Olentzero zegoen. Ez gara ikastolakoak elkartu eta pena da, baina

Mari Domingi eta Olentzero primeran portatu dira gurekin. Pottoka eta Balea gelak. 

Unax, segi holako jator
eta bizipozez! Muxu handi

bat etxeko denen partez.

Bat eta bat hamaika

hau da abiada,

mila zorion, Txaber
tralari tralara

Laster hasiko ete da

mosu parrastada?

Ekiozu bertsotan

hona gure aupada,

edo gitarra astindu

festa hasi da jada!

Urte askotarako, Maddi!
Etxeko bizipozak 6 urte

beteko ditu ostegunean,

muxu potolo-potolo bana

Arhaneren, amatxoren

eta aitatxoren partez.

6 urte handi beteko ditu Mattinek urtarrilaren 6an!
Zorionak denon partez!
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MARRAZKIAK EiDER EiBAR IPUINA TXILIKU SUKALDE KONTUAK MUGARITZ JATETXEA

MILA BIDAIA MUNDUKO SUKALDEETARA

KOKA SARDINZAR ETA PIPERREKIN

Koka Espainiako Mediterraneoko kostaldean ohikoa den gozogintza
masa bat da. Errezeta askorekin gertatzen den moduan,
otorduetako soberakinak aprobetxatzeko sortutako errezeta bat
da hau. Ogia egiterakoan puzten ez ziren zatiak zakarrontzira bota
beharrean, etxekoandreak erabilera bat ematen hasi ziren.
Horregatik da laua, eta, normalean, azukrea gehitu eta postre gisa
jaten zuten. Guk, ordea, koka gazi bat egingo dugu. On egin!  

Osagaiak: 
d 400 g piper gorri
d 20 g baratxuri
d 4 sardinzar
d Oliba olioa
d 250 g irin
d 80 ml ur
d 30 ml olio

Nola egin:

1 Irina, ura eta olioa nahastu, eta ore
bat egingo dugu. Orea prest
dugunean, hozkailuan sartu eta egun
erdiz hozten utziko dugu.

2 Piperrak eta baratxuriak labean erreko ditugu 180
gradutan, 40 minutuz. Denbora hori igaro-
takoan, azala erraz kendu ahal izateko, hozten

utziko ditugu film paperaz edota aluminio pa-
peraz estalita, hogei minutuz. Jarraian, azala eta

pipitak kenduko dizkiogu. 

3Ondoren, kontu handiz, sardinzarren trontzoak
garbituko ditugu, hezur guztiak kenduz.
Amaitzean, oliba oliotan jarriko ditugu hiru orduz.

4 Aipatutako denbora hozkailuan egon eta gero,
laberako papera hartu eta gainean orea zabalduko
dugu fin-fin. Labana hartu, eta 12x4 zentimetroko zati-
etan ebakiko dugu. Jarraian, zatiak labean sartuko
ditugu 180 gradutan, 8-10 minutu artean. 

5Amaitzeko, koka bakoitzaren gainean piper
gorria eta sardinzarrak banatuko ditugu.

Queenstown

I
zarori badabilkio kezka bat
buruan bueltaka. Aita etxera
iritsi aurretik munduari itzulia
eman nahi lioke, Verneren li-
buruan, gero harekin hainbat
gauza komentatzeko.

Nobelako pertsonaiekin batera, New
Yorkeko portuan, Henrietta ontzian sar-
tu da, eta uste baino lehen ari da zehar-
katzen ozeano Atlantiko zabala. Erabat
harrituta geratu da Fogg jaunak kapitai-
na bere gelan giltzapeturik utzi duene-
an, eta zer esanik ez handik askatu eta
itsasontzia erosi dionean, eta begiak ia
biraka hasi zaizkio itsasontziaren egu-
rrezko osagaiak erretzen hasi denean
Ingalaterrara iritsi ahal izateko. Kezka-
tuta dago. Iritsiko ote dira garaiz Lon-
dresera?

«Gaueko hamarretan ontzia Queens-
towndik hurbil zegoen» irakurri du Iza-
rok.

–Queenstown? Non arraio dago Que-
enstown? 

Verneren nobela bazterrean utzi, eta
ordenagailura joan da Izaro. Batera eta
bestera jo du, han eta hemen begiratu,
baina beti gauza bera. Queenstown Ze-
elanda Berrian dagoela esaten dio ma-
kinak.

–Zeelanda Berrian? –Izarok–. Orde-
nagailu hau txoratuta dago, edo idaz-
lea dabil oker: bietako bat!

Horretan ari dela, osaba Manexen
deia sartu zaio Skypen.

–Makina hauek gure kontra matxina-
tu dira. Txorakeriak esaten hasi dira,
eta ez dakit zer gertatuko den –esan
dio Izarok osabari arratsalde onak
eman aurretik.

–Arratsalde on –esan dio osabak bes-
te puntatik–. Hori da nire iloba! Marma-
rrean, behar duen bezala! Zer gertatzen
zaio nire pitxirriri?
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–Ba, ba, ba… Ordenagailuak esaten di-
dala Queenstown Zeelanda Berrian da-
goela, eta ni Atlantikoan nabilela, eta
ez… munduaren beste muturrean. Ver-
nek oker kontatu du istorioa, edo nire
ordenagailua matxinatuta dabil. Zer
gertatuko litzateke makina «jakintsu»
hauek dena gezurra esaten hasiko bali-
ra? Erotuko ginateke!

Osaba Manexek barre egin du. Gero
isilik egon da tarte batez; «zaude» esan
dio Izarori, eta kontsultak egiten aritu
da, itxuraz.

–Makinak ez dira, oraindik, ma-
txinatzen hasi –esan dio osaba
Manexek handik denbora pixka
batera–. «Zure» Queenstown hori
Irlandaren hegoaldean dago.

–Eta zergatik ez dit hori esan nire
ordenagailuak? 

–Ez duzulako ondo begiratu. «Zure»
Queenstown horri buruz jakiteko Cobh
begiratu behar duzu: C-O-B-H.

–Erotuko naiz. Zergatik hori?
–Orain horrelaxe izena duelako hiriak.

Hemeretzigarren mendean Queens-
town deitzen zioten, Ingalaterrako Vic-
toria erregina, Queen Victoria, herri ho-
rretara bisita bat egitera joan zenean.
Hortik Queens-town, erreginaren hiria.
Ulertzen duzu orain? Gero, Irlanda Inga-
laterratik askatu zenean jarri zioten
Cobh. Dena argitua? 

–Ez, ba, noski! Nola egongo da argi
kontsulta egin eta Atlantikoan dabilen
ontzia Zeelanda Berrira bidaltzen badu?

–Egin protesta; egin marmar; hase-
rretu pittin bat –esan dio osabak–, hori
da nire neska! Aizu, Victoria erregina ai-
patzearekin etorri zait mihiaren punta-
ra. Badakizu Miss Victoria uztera noala?
Neu ere protesta egin nahian nabil. As-
pertu egin nau atso zahar horrek! Kon-
tatuko dizut halako batean… Zuengana
joandakoan.

Izaro asko poztu da. Bazen garaia
Miss Victoria txoroflauta hori bazter-
tzeko!

C
obh herria Irlandako hegoaldean
dago, eta antzinako airea du
oraindik ere, arrantzaleen eta

marinel herrien itxura, alegia. Garai
batean Cork hirirako atea edo sarrera-
ko portua zen Cobh (badia edo sena-
dia esan nahi du, gutxi gorabehera). 

Dublin hiriburua da Irlandako hiririk
handiena; haren ondoren, Belfast, ipa-
rraldean, eta Cork, hegoaldean, dira
hiri nagusiak. Cobh eta Belfast itsas

portuek badute lotura bitxia. Belfas-
ten egin zuten Titanic itsasontzia, eta
Cobh (orduan Queenstown) izan zen
Titanic transatlantikoak ukitu zuen
azken portua ozeanoan hondoratu
aurretik.

Cobh, gaur egun, hiri turistikoa da
batik bat, eta ospetsuak dira hango
etxetxo koloretsuak eta herrian pres-
tatzen diren arrain ketuak: izokina,
berdela, muskuiluak…
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DENBORA-PASAK

1. 
Koloreztatu.

Hamelingo txirulariari
buruzko ipuina irakurri
berri du Eneritzek, eta
istorioaren inguruko marrazki bat egiten
ari da. Koloretako marrazkia
eredu hartuta, marraztu
zuri-beltzekoa.

2. 
Itzalak. Hondartzara
joateko nahitaezkoak diren lau
objektu daude itzal hauen
atzean.   Jakingo
zenuke esaten
zeintzuk 
diren?
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‘Amona Tomaxa 
eta gizandia’ 
Amona Tomaxa baserrian bizi zen, eta, he-
rritik urruti samar egon arren, auzokoak as-
kotan joaten zitzaizkion aholku eske. Uda-
berria bazetorren, eta oso laguna zuen Pa-
txi Putxi artzaina ahuntz taldearekin
mendira joatekoa zen. Horretarako, zubia
zeharkatu beharko zuen, baina gizandi bel-
durgarri bat egoten zen han, eta bidean ha-

rrapatzen zuen guzti-guztia oso-osorik irentsi ohi zuen.

Ixabel Agirresarobe / Iñaki Martiarena, ‘Matin’
Argitaletxea: Elkar

‘Azpilana Lisboan.
Agataha Mistery 18’ 
Larry Misteryk Portugalera joan behar du
kasu ireki bat ikertzera: poliziak argitu gabe-
ko hamar urte lehenagoko hilketa bat. Nork
pozoitu ote zuen Lureiro zeramikari ospe-
tsuaren kafea? 

Sir Steve Stevenson
Argitaletxea: Mezulari

Galtzaundi, Galtzamotz
eta Galtzajario
Auskalo saila. Aitzolek ez du txikia izan nahi,
lehenbailehen hazi nahi du. Zergatik ote? Lei-
rek, aldiz, txikia izaten jarraitu nahi du; ez du
hazi nahi. Zeren beldur ote da? Eta Oinatz,
berriz, beti galtzak arrastaka dituela dabil.
Beharbada axolagabe hutsa delako, edo
beste zerbaitengatik? Norbaiten laguntza
beharko dute beren kezkak eta beldurrak

gainditzeko. Nork lagunduko ote die?

Antton Kazabon /Jokin Mitxelena
Argitaletxea: Erein

‘Nane eta Nuno
behatzetaraino’
Nanek eta Nunok beren gorputzari buruz ika-
siko dute. Burutik behatzetara! Buruarekin,
Nanek eta Nunok oso ongi pentsa dezakete.
Hankekin, azkar-azkar egin dezakete korri. Eta
zer egin dezakete ahoarekin? Hitz egin, barre

egin, jan, xuxurlatu eta… mila muxu eman! Gorputz atalei buruz
ikasteko haurren egunerokoan oinarritutako istorio xumea. 

Pauline Oud
Argitaletxea: Ttarttalo

AZOKAErantzunak: 2.-Eguzkitakoa, eguzkitako krema, eguzkitako

betaurrekoak eta kapela. 3.-1-A, 2-D, 3-H, 4-F, 5-C, 6-E, 7-G eta 8-B.

1
2

3

4
5

6
7

8

A B

3. 
Puzzlea.
Nerea puzzle bat
osatzen ari da
Gabonetako oporretan, baina
bukatu gabe dauka. Jar
itzazu pieza guztiak
dagokien tokian.

E F

C D

G H
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JOSE ANGEL LOPETEGI

MATERIALAK

d Ontzi handi bat

d Tutu formako

edalontzi bat

d Ura

d Papera

d Zeloa

Esperimentazioa
b Ontzi handia urez bete.
b Paperarekin pilota bat egin.
b  Pilota edalontziaren ipurdian itsatsi,
zeloa erabiliz.
b  Edalontziaren zuloa beherantz da-
goela, zuzen-zuzenean ontzian sartu.
b  Atera berriro ere edalontzia zuzen-
zuzenean, eta ea zer gertatu den!

Zer gertatu da?
Ontziko urak edalontzia estali du, bai-
na uretatik ateratakoan papera leho-
rra egongo da.
Edalontziaren barruan dagoen airea-

ren presioak indarra egingo du uraren
kontra, eta ez dio sartzen utziko. Ho-
rregatik, edalontzia uretan murgilduta
ere, papera lehor aterako zaigu!

Esperimentua: Ana Galarraga

Zientzia,
magia baino
hobea


