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naiz»
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Gainean, beti, kirten bat du;
azpian, batzuetan, kirten bat du.

Igarriko al duzu zer den?
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Erantzuna: Txapela.  

Asmakizunaren jatorria: ‘Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak) Xabier Olaso (Pamiela).

GAUR
SUPERPOSTERRA
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Afrika Leiza naiz, eta ikastolan

dinosauroen garaia landu dugula

errateko idazten dut. Ikastolan

sumendia egin genuen, eta

sumendiaren esperimentua. Gero,

bakoitzak bere sumendia etxerat

eraman, eta gure ordua ailegatu zen:

sumendia aktibatzea!!! Hemen duzue.

Aupa! Eider naiz, eta Elizondotik idazten dizuet. Korrika akituko

zelako ekitaldi bat egin da Elizondon. Ni, Unax eta amatxo egon

gara, eta ikastolan egindako burukoarekin eta etxean egindako

petoarekin joan gara. Begira argazkiei. 

Korrika birtuala Zaragueta ikastetxean
Bi urtetik behin euskararen alde ospatzen den jai erraldoia aurten ez da gauzatzerik izan, pandemia

garaian bizi garelako. Dena den, martxoaren 26an, Orioko Zaragueta IPI herri eskolako ikasleek

atxikimendua erakutsi zioten. Gela bakoitzak bere ibilbidea margotu zuen horman itsatsiriko Euskal

Herriko mapan. AEK-k antolatzen duen ekitaldiaren espiritua pizturik atxikitzea izan zen helburua.

Bestalde, lekukoak daraman mezu ezkutua bozgorailutik irakurri zuten bi ikaslek. Hau izan zen mezua:

Korrika dator euskara

Oriotik Elantxobera

Riezutik Tuterara eta

Ribaforadatik Gasteiza

Isturitzetik Sara aldera

Kaleak euskaraz jantzi nahian

Ahaleginean dabil.

Orion, 2021eko martxoaren 26an.

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.



m a n t a n g o r r i 3berria IGANDEA, 2021EKO APIRILAREN 4A

B
inakako Txapelke-
tan buru-belarri da-
bil Jokin Altuna pilo-
taria (Amezketa, Gi-
puzkoa, 1996).
Oraingoz, finalera

heltzea du helburu, eta argi dauka
eguneroko lana dela emaitza onak
lortzeko bidea. Txikitako ametsak
betetzen ari da, eta pilotan joka-

tzen segitu nahiko luke urte luzez;
ondo pasatzen eta maite duen ki-
rolaz bizitzen ari da orain. 
Noiz hasi zinen pilotan?
5 urterekin, Amezketan, herriko
frontoian. Bertan elkartzen ginen
lagunak pilotan jokatzeko. Lehe-
nengo pausoak sukaldeko paretan
eta herriko frontoian eman nituen.
Zergatik pilota?

Familian pilota betidanik asko gus-
tatu izan zaie gurasoei eta osabari,
eta herrian frontoi ugari daude;
denok aritzen ginen pilotan. Lagu-
nekin egoteko unea zen pilota.
Klubean hasi zinenean
aldaketa nabaritu zenuen?
Bai. Amak frontoiaren goiko aldean
zegoen gela batean egiten zuen
lan, piano eskolak ematen. Eta, bi-

tartean, ni frontoian egoten nin-
tzen, pilotan. Entrenatzaileak ikusi
ninduen, eta esan zidan sarritan
ikusten ninduela frontoian, baze-
kiela asko gustatzen zitzaidala eta
galdetu zidan ea berarekin entre-
natzen hasi nahi nuen. Eta horrela
egon nintzen 18 urte bete arte,
Zazpi Iturri klubean. 
Zer du pilotak hainbeste
gustatzeko?
Laguntzen dit eguneroko kezkez
ahazten. Pilotan nabilenean zo-
riontsu naiz, eta oso gustura nago.
Pasioa da.
Beste kirolik probatu duzu?
Futbola. 13 urte bete arte bietan
aritu nintzen, eta, gero, denera
ezin iritsi, eta aukeratu behar izan
nuen. Ematen du asmatu nuela. 
Amets bat betetzen ari zara?
Bai, guztiz. Izugarria da egunero
entrenatzera joatea eta txikitako
lagun askorekin jarraitzea; pribile-
giatua sentitzen naiz. Pilotak eman
didan gauzarik politena egin ditu-
dan lagunak izan dira. Gainera,
hainbeste gustatzen zaidan kirol
batetik bizitzea daukat.
Pilotan zein da arrakastaren
gakoa?
Ondo entrenatu, ondo deskantsa-
tu, ondo jan. Hortik aurrera, sarri
ez dira gure esku egoten gerta-
tzen diren gauzak. Zeure buruare-
kin ondo sentitzen zarenean etor-
tzen dira emaitza onak. 
Pilotari izateaz gain, irakasle
izateko ikasten ari zara.
Apurka ari naiz ateratzen. Umeak eta
kirola gustatzen zaizkit, eta gorputz
hezkuntzako irakaslea izan nahi dut.

ELKARRIZKETA eta SUPERPOSTERRA

Jokin Altuna
PILOTARIA

MOTZEAN

d Frontoi bat: Gasteizko
Ogeta.
d Pilotari erreferente bat:

Juan Martinez de Irujo.
d Amets bat: Ahal beste urte
pilotan jokatzen segitzea.
d Abesti bat: Berri Txarrak-en
Izan zaitez zu. 
d Zenbaki bat: Hamar.
d Asteko egun bat: Larunbata,
partida jokatu ondoren.

«Lagun minak dira
pilotak eman didan
gauzarik politena»
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ANDONI CANELLADA / FOKU
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DENBORA-PASAK

1. 
Lotu puntuak.
Udaberrian ugaltzen diren
animaliatxo hori-beltzak
atsegin ditu Liernik.
Zenbakiei jarraituz,
erle baten irudia
osatu ahalko duzu.

2.
Zenbakien
segida.
Ehunzangoak zure
laguntza behar du
eragiketa matematiko
bat egiteko.
Zein da segida
honen
hurrengo
zenbakia?
Ez egin
tranparik, eta
kalkulagailua
erabili gabe
kalkulatu.
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Erantzunak:2.- Hurrengo zenbakia 22 da.3.-A

3.
Dominoa. Eskolako
lagunekin dominoan
jokatzen ari da Iker, baina
ez daki zer fitxa jarri
behar duen. Zuk
asmatuko al
zenuke?

A B C

?
?

‘Kandinga lehoia’ 
«Bazen behin, duela urte asko, Kandinga
izeneko lehoi bat. Lehoirik ahaltsuena
zen, baita gaiztoena ere. Hainbestekoa
zen haren gaiztakeria, gosea asetzea-
rren ez zuela zalantzarik izaten bere

adiskideak mauka-mauka jateko. Horregatik geratu zen bakarrik.
Haren adiskideek, bikotekideak eta lehoikumeek alde egin zu-
ten…» Kandingaren istorioak Afrikako herrietako milaka urteko ja-
kituria, ahozko tradizioa eta kultura aberastasuna biltzen ditu.

Boniface Ofogo eta Elisa Arguilé
Argitaletxea: Pamiela. 

‘Nire mundu txikia’ 
Zure begiek erakusten dizutena baino are zi-
rraragarriagoa da mundua. Guretzat ikusezi-
nak diren arren, izaki bizidun ñimiñoak daude
nonahi. Zure gorputzean milaka milioi bakte-
rio bizi dira, eta funtsezkoak dira zure osasu-
nerako. Bidaia harrigarri bat egingo duzu zure
mundu mikroskopikoan barna.

Emmanuelle Houssais
Argitaletxea: Ttarttalo.

‘Puffy eta Brunilda.
Magia pittin bat’ 
Ikusi al duzue inoiz katurik ez duen sorginik?
Puffy kale katua ia guztiz beltza da, eta harekin
egoteko norbaiten bila dabil. Brunilda ile gorri
eta ugariko neskato bihurri samarra da, eta

mila gelako etxe ikusgarri batean bizi da. Egunez, loradendako la-
guntzailea da, eta gauez, sorgingai bihurtzen da. Hegaldi estrei-
naldia eginez sorgin osoa bihurtzeko, gauza bat baino ez zaio fal-
ta: katu beltza! Egun handia badator, eta katutxoa ez da ageri.

Barbara Cantini
Argitaletxea:Mezulari. 

‘Xarlik badaki
aukeratzen’ 
Xarliri ez zaio aukeratzea gustatzen. Inoiz ez
daki zer jan, zer arropa jantzi, edo oheratzeko
garaian argia itzalita edo piztuta utzi. Horrega-
tik, bere urtebetetze egunean, oparia aukera-
tzeko arazo berbera du.

Lou Peacock eta Nicola Slater
Argitaletxea: Ibaizabal

AZOKA
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JOLASA

Kbodir

J
olas eremuaren alde bana-
tan hamar lagunez osatuta-

ko talde bana jarriko da. Aldiko,
talde bakoitzeko kide bana ze-
laiaren erdiko marrara hurbildu
beharko da. Bien helburua aur-
kariaren belauna ukitzea izango
da, besteak berea ukitu aurre-
tik. Lortzen duenak aurkaria jo-
lasetik kanporatuko du. Beste
taldeko jokalari guztiak kanpo-
ratzea da jolasaren helburua.

DATUAK

Kontinentea: Asia 
(Pakistan)
Adina:8-12 urte.
Lantzen dituen al-

derdiak: Motrizitatea
eta erreflexua. 

Iturria: Munduko jolasak
(Txatxilipurdi).
Webgunea:
www.txatxilipurdi.com


