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NAFARROA OINEZ

Lizarra ikastolak antolatu du aurtengo
Nafarroa Oinez, eta bi eguneko egitaraua
prestatu du. Iaz 50 urte bete zituen ikastolak.
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Lizarra ikastolak 50 urte egin zituen
iaz, eta Nafarroa Oinez antolatzea ere
sartzen zen urteurrenaren
ospakizunetan. COVID-19aren
eraginez, urtebete itxaron behar izan
dute, baina egin egingo dute azkenean.
Bi eguneko egitaraua prestatu dute.

Urtebete
geroagoko
ospakizuna
rte biribila izan
behar
zuen
2020ak Lizarra
ikastolarentzat.
50 urte betetzen zituen, eta
Nafarroa Oinez ospatuz biribildu
nahi zuten urteurrenaren ospakizuna. Desio horrekin hartu zuten
jaia antolatzeko lekukoa 2019an.
Alabaina, COVID-19ak zapuztu
zizkien ilusioak. Osasun egoeraren eraginez, iaz, ezin izan zuten
nahi bezala ospatu mende erdia
bete izana, eta Nafarroako ikastolen aldeko jaia ere atzeratu egin
behar izan zuten. Alabaina, lanean jarraitu dute, eta urtebete beranduago bada ere, Lizarran izango da Nafarroa Oinez.
Bi eguneko egitaraua prestatu
dute. Bihar, jarduerak izango dira
Foruen plazan eta Santiago plazan; etzi, berriz, ikastolan, Los
Llanos parkean, Remontival pilotalekuan, zezen plazan eta Los

U

Lizarra ikastolako kideak Nafarroa Oinez-en aurkezpenean, urriaren 7an. IÑIGO URIZ / FOKU

Llanos kulturguneko lorategian.
Nafarroako Gobernuak jada bertan behera utzi ditu pandemiari
aurre egiteko neurriak, eta erabaki horrek aldaketa batzuk ekarri
ditu. Esate baterako, ez da egongo
eragozpenik Nafarroa Oinez-eko
jarduerak egongo diren guneen
artean mugitzeko. Aurrez izena
emateko eskatu dute aurten egindako ikastolen aldeko beste herrialdeetako jaietan. Nafarroa Oinez-en ez da egongo horretarako
beharrik.
Dena den, aurtengo ekitaldia ez
da izango ohi bezalakoa. «Formatu txikiko jaia» izango dela
azaldu dute, «apalagoa, xumeagoa, baina ehunka laguntzailek
eta boluntariok ilusio eta maitasun handiz antolatutakoa». Jendetzarik pilatu ez dadin, ez dute
proposatuko gune guztiak zeharkatuko dituen ibilbiderik, eta sarrerarik ere ez dute jarriko. «Inoiz
baino gehiago», arduraz jokatze-
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ko deia egin dute antolatzaileek.
«Errespetua eta zuhurtzia ezinbestekoak izango dira. Festara
etortzen diren guztiek oso argi
izan beharko dute zer-nolakoa
den egoera, eta tentuz ibili».
Hegan oinez leloa aukeratu du
Lizarra ikastolak, eta jaiak helburu bat baino gehiago izango ditu.
Horietako bat da eskualdearen
euskalduntze prozesuarekin
duen konpromisoa indartzea.
«Batez ere egoera latz honetan,
inoiz baino gehiago ikastolak euskara eta euskal kulturaren hauspo izan behar gara». Kooperatibismoa eta gizarte lana ere sustatu nahi dituzte Nafarroa Oinez-en
bidez. «Hain gurea den auzolanaren kultura eredua mantenduz, lankidetasuna sendotzeko
xedea dugu. Ez da ahaztu behar,
gainera, oraingo garai hauek elkartasunerako dei gabia direla eta
horrek ikastolaren izaerarekin
bat egiten du guztiz».
Lizarran egingo den laugarren
Nafarroa Oinez izango da,
1985ean, 1990ean eta 2004an ere
antolatu baitzuen. Diru iturri gisa
ez da nahi bezain oparoa izango
aurtengoa, baina ikastolak badu
lehentasunezko proiektu bat:
haur eskola berritzea. Horrez
gain, ikastolaren eraikina jasangarriagoa bihurtzea da beste desioetako bat. Sarreran egon ohi
diren dirua biltzeko kutxak informazio guneetan egongo dira,
ekarpena egin nahi duenarentzat, eta Bizum plataformaren bidez ere eman ahal izango da dirua.

Ia 5.000 atxikimendu
Biharkoa eta etzikoa izango dira
Nafarroa Oinez-eko egun handiak, baina aurrez ere egin dituzte
jaiari lotutako zenbait ekitaldi,
hala nola Gatibu eta Paulantropia
taldeen kontzertua; Kiki, Koko
eta Moko pailazoen emanaldia,
eta Artea oinez erakusketa. Denda ere jarri dute.
Azken urteotan, Txikiak Handi
proiektuarekin bat egiten du Nafarroa Oinez antolatzen duen
ikastolak, eta hala egin du Lizarrakoak ere. Munduko hizkuntza
gutxituen handitasuna aldarrikatzeko eta haien arteko zubiak
eraikitzeko sortu zen proiektu
hori 2009an, eta iraunkor bihurtu da. Manifestu bat ere sortu zuten urte hartan, euskara eta euskal kultura aldarrikatzeaz gain,
munduko gainontzeko hizkuntza gutxituei ere babesa erakusteko. Lizarran, hamabost eguneko
kanpaina egin dute manifestu
horrekiko atxikimenduak lortzeko, eta ia 5.000 lagunek sinatu
dute.

EGITARAUA
URRIAK 16
Santiago plaza:
10:00-19:00 Eskulangile azoka.
11:00-12:00 Batukada kalejira.
17:00-18:00 Beinat Etxepare txaranga.
18:00-19:00 Trikitilariak.
Foruen plaza:
10:30 Euskal joko eta kirolak.
17:00-18:00 Antzerki tailerra.
18:00 Lizarra kantuz.
URRIAK 17
Santiago plaza:
10:00-19:00 Eskulangile azoka.
Foruen plaza:
10:30-17:30 Puzgarriak eta animazioa.
Los Llanoseko lorategiak:
10:00-11:00 Nafarroa Oinez ekitaldia.
11:30-12:30 Euskal fitness.
13:00-14:00 Dantza garaikideak
Ainhoa Egizabalekin.

16:00-17:00 Trikidantz eta Larraiza dantza taldea.
17:30-18:00 Larrain dantza kantatua eta dantzatua.
Los Llanos parkea:
Egunean zehar: Elikagaien taupadak ikuskizuna.
Ikastola:
11:00-12:00 Bertsolariak.
11:00-17:00 Elikadura eta sukaldaritza tailerra.
12:00-13:00 Ene Kantak.
14:00-16:00 Kulki animazioa, herri
kirolak.
17:00-18:00 Kantuz txiki.
Egunean zehar: Francisco Beruete dantzari ohien elkartearen argazki erakusketa. Lizarra ikastolaren 50. urterrena.
Remontival pilotalekua:
12:00 Urrezko aizkora, Eusko Label sariko finala.
Zezen plaza:
12:00-13:00 Zaunka.
12:30-14:30 Onki Xin.
15:00-16:00 Skama la rede.
16:30-17:30 Raimundo el canastero.

Artea Oinez erakusketa, apirilean; Nafarroa Oinez-en barruan antolatutako jardueretako bat izan da. IÑIGO URIZ / FOKU
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Lizarra ikastolak badu eskarmentua Nafarroa Oinez antolatzen,
aurrez ere hiru aldiz hartu baitu
ardura hori: 1985ean, 1990ean eta
2004an. Berez ere nahiko lan eragiten du halako zerbait prestatzeak, eta zer esanik ez pandemia baten erdian. Iaz behar zuena, aurten egingo dute azkenean,
ikastolak mende erdia bete eta
hurrengo urtean. Irailaren
amaieran jakin zuten Nafarroako
Gobernuak COVID-19ari aurre
egiteko neurriak bertan behera
utziko zituela, eta horrek zertxobait aldatu du panorama. Edukiera mugarik ez da izango Nafarroa
Oinez-en, eta edonork izango du
Lizarrara joateko eta antolatutako jarduera batzuetatik besteetara mugitzeko aukera. «Baina denok jakin behar dugu zer-nolako
Nafarroa Oinez aurkituko dugun», nabarmendu du Joseba
Tristan ikastolako zuzendariak
(Lizarra, Nafarroa, 1983). Ez da
egongo ibilbiderik eta gune erraldoirik.
Nolakoa da Lizarrako ikastola?
Bi lerroko ikastola da, hau da,
maila bakoitzean bi talde daude,
eta 0 eta 16 urte arteko eskaintza
dugu. 623 ikasle ditugu aurten;
gehienak Lizarrakoak dira, baina
gutxi gorabehera %20 ondoko herrietatik etortzen dira. Ikastolaren 50. urteurrenaren harira kontaketa bat egin dugu, eta ikusi
dugu ikastolak 1.700 ikasle baino
gehiago izan dituela jada.
Ikastolak iaz bete zituen 50 urte.
Izan al duzue ospatzeko aukerarik?
Iazko urriaren 5ean egin genituen
50 urte, baina nahi bezala ospatzerik ez genuen izan, ez. Nafarroa Oinez ere, berez, iaz antolatu
behar genuen, 50. urteurrena
jaiarekin biribiltzea baitzen asmoa, baina atzeratu egin behar
izan genuen. Gure ikastolak 50
urte bete ditu, baina aipatzekoa
da II. Errepublika garaian ere
egon zela ikastola bat Lizarran.
1936ko gerrak haren itxiera ekarri zuen automatikoki, eta jendea
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«Haur eskola
berritu nahi dugu
lehenbailehen»
Joseba Tristan b Lizarra ikastolako zuzendaria
Nafarroa Oinez ospatzeko aukera izango dute aurten
Lizarra ikastolan, baina, jai «xumea» izango denez,
etekin ekonomikoa ere ez da izango handia. Tristanek
«laguntza» eskatu die herritarrei.

gogoz geratu zen. Frankismoko
mugen ondorioz, ezin izan zen
aurrez ezer egin, baina 1970ean
ikastolaren aldeko mugimendua
suspertu egin zen, eta egungo
ikastola sortu zuten.
Orain arteko ibilbidean, zer mugarri aipatuko zenituzke?
Adibidez, 1982an, oinarrizko hezkuntza orokorreko hamabi gela
legeztatu zirenekoa; orduan, etapa hori bakarrik eskaintzen zuen
ikastolak. 1985ean erosi zen gaur
egungo eraikina, eta hura ere mugarri bat izan zen. 1995ean, DBH
txertatzea lortu genuen. Aurtengoaz gain, beste hiru Nafarroa Oinez ere antolatu ditugu: 1985ean,
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nez, oso antolatuak baikaude: batzordeak ditugu, elkartu egiten
gara, akordioak egin...
Nola bizitzen ari dira ikasleak
jaiaren antolaketa?
Ziurtasun faltak eraginda, iaz guk ere ez genekien oso ondo nola bide«Euskara ezagutzen duen gero ratu, eta anekdotikoa
eta jende gehiago dago, baina izan zen ospakizuna.
Aurtengo ikasturtean,
zerbaitek kale egiten digu, ez
Nafarroa Oinez urriaren
baitugu euskara beti ahoan»
16an eta 17an ospatuko
«Oso denbora gutxi izan dugu, genuela erabaki genuebaina saiatu gara ekitaldi
netik, jo eta ke ibili gara:
batzuk berrantolatzen, diru
ipuinak egin ditugu, unisarrera handiagoak lortzeko»
tate didaktikoak, abestiak, dantzak, bideoak...
potentziala azaleratzen lagundu Oso girotua dago gure ikastola.
nahi dugu; haurrak gure ikasto- Hala ere, ez da ohiko Nafarroa
lan sartzen direnetik, hori izaten Oinez izango. Inguruko jendeari
da gure ardura eta xedea.
begirako jai bat izango da, ala
Aipatu duzu euskara sendotzen nahi duzue kanpotik ere jendea
lagundu nahi duzuela. Nola ikus- joatea?
ten duzu euskararen egoera Lizarran?
Egoera kezkagarria da. Gero eta
euskaldun gehiago daude Lizarran, euskara ezagutzen duten
gero eta familia, denda eta zerbitzu gehiago ditugu, nabari da euskara erabiltzeko aukera gehiago
dagoela herrian, eta ikastolak lotura handia du horrekin, baina,
aldi berean, gure ingurua oso erdalduna da, eta hor dago gure borroka. Euskara ezagutzen duen
gero eta jende gehiago dago, baina zerbaitek kale egiten digu, ez
baitugu euskara beti ahoan. Erabilerak eragiten digu kezka.
Alde horretatik, euskararen erabilera sustatzeko balioko al du
Nafarroa Oinez-ek?
Hori da gure asmoa, Nafarroa Oinez-ek ikasleen artean eragiten
duen bultzadari eustea. Horrez
gain, Nafarroa Oinez-ek balioko
digu kooperatiba izaerari eta auzolanaren joerari eusten. Gure
esentziaren parte dira horiek.
Ikastolak kooperatibak dira, gurasoek eratutakoak, eta, auzolana
ere ezinbestekoa dugunez, inertzia hori mantentzea nahi dugu,
orain, Nafarroa Oinez-en eragibegira, gure herriko euskara sendotzen eta indartzen jarraitu nahi
dugu. Irakaskuntzaren ikuspegitik, berriz, ikasle bakoitzak duen

‘‘
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1990ean eta 2004an. Sari batzuk
ere jaso ditugu. 2008an, Espainiako Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak elkarbizitza praktika
onen saria eman zigun, eta Europako bikaintasun ziurtagiria ere
lortu genuen 2009an, dagoen
maila gorenarekin. 2018an, berriz, Erasmusplus proiektuan sartu ginen, eta horrek ere eman
digu oihartzuna.
Zer helburu dituzue gaur egun
esku artean?
Haur eskola berritu nahi dugu lehenbailehen. Legeak esaten du
solairu bakar batean egon behar
duela haur eskolak, eta gurea bitan dago. Helburu orokorragoei

Edukiera mugarik ez dagoenez,
gurekin disfrutatu nahi duenak
gonbidapena badu, baina denok
jakin behar dugu zer-nolako Nafarroa Oinez aurkituko dugun;
hau da, ez da egongo ohiko gune
erraldoirik eta halakorik. Ekitaldi
xumea izango da, uste baikenuen
beste egoera batean egongo ginela: guretzat sorpresa izan da Nafarroako Gobernuak COVID19aren aurkako murrizketak bertan behera uztea.
Neurri murriztaileak bertan behera geratuko zirela jakin ostean, asko aldatu al duzue egitaraua?
Oso denbora gutxi izan dugu,
baina saiatu gara ekitaldi batzuk
berrantolatzen, diru sarrera handiagoak lortzeko. Hori da gure
beste drama: ospatzeko aukera
izango dugu, baina diru sarrerarik ez. Haur eskola berritzea

5

genuen buruan, eta berrituko
dugu, baina ez dakigu zer-nolako laguntza ekonomikoa lortuko
dugun Nafarroa Oinez-en bidez;
horregatik, mezu bat daukagu:
laguntza behar dugu. Lizarrak,
ez dakit zergatik, baina beti sentitu izan du elkartasun handia,
eta ziur gaude aurten ere hala
izango dela. Lizarrara etortzerik
ez dutenei ere aukera emango
diegu ekarpena egiteko, Bizum
bidez.
Nafarroa Oinez-ekin amaituko
al dituzue 50. urteurrenaren
ospakizunak?
Pandemia baino lehen, ikasle ohi
guztiekin bazkari erraldoi bat
egiteko asmoa genuen, ikastolako patioan, eta, agian, udaberri
aldera berriro helduko diogu
ideia horri, polita izan baitaiteke
ikasle ohiek berriro ere ikastola
bisitatzea.

6

Nafarroa Oinez

BERRIA
Ostirala, 2021eko urriaren 15a

Nafarroa Oinez-ek eragiten duen aztarna
ekologikoa konpentsatzeko sortu zuten
Oinez Basoa proiektua. Barindanon, Antzinen
eta Lizarran gauzatuko dute aurten.

tolan. «Ezkurrak landatzen
dituzte, eta behin landarea sortzen denean, haurrek eta familiek
landare horiek hartu, eta Oinez
Basora eramaten dituzte, hilda
dauden landarean ordezkatzeko». Nafarroako Unibertsitate
Publikoaren (NUP) laguntzaz,
monitorizatu ere egin zuten baso
hori. «Momentu honetan, baso

Aztarnari aurre
egiteko, basoak
adu alde ez hain polit
bat ere Nafarroa Oinez-ek: egunean bertan nahiz urtean zehar
antolatzen diren ekitaldiek sortzen duten aztarna ekologikoa.
Ingurumenari eragindako kalte
hori konpentsatzeko, Oinez Basoa proiektua sortu zuen Nafarroa Oinez fundazioak 2008an.
Ordutik, garatuz eta indarra hartuz joan da egitasmoa, eta ez du
etenik izan. Arbizun, Tafallan,
Tuteran, Zangozan, Baztanen,
Andosillan, Sartagudan, Lesakan,
Altsasun eta Arguedasen sortu dituzte basoak azken urteotako
jaiak antolatu dituzten ikastolek.
«Guretzat oso proiektu kuttuna
bihurtu da», aitortu du Marta
Igoa Nafarroa Oinez-en koordinatzaileak.
Lizarra ikastolan ere heldu
diote Oinez Basoa proiektuari.
Hiru esku hartze dituzte martxan: Barindano eta Antzin
herrietan, eta Lizarran bertan.
Barindanon eta Antzinen, makalklon produktiboen ordez, tokiko
landareak landatu dituzte, eta
landaketa horiek bat egiten dute
Ega-Urederra kontserbazio bereziko eremuaren gestio planean
jasotzen diren helburuekin. Lizarran, berriz, saguzarrentzako
habiak jarriko dituzte, espeziea
babestu ahal izateko.
«Oinez Basoak duen bertuteetako bat da inguruneari egokitzen zaiola; urtez urte, ikastola-

B

‘‘
Urtez urte,
ikastolaren inguruan
dauden baliabideen edo
beharren arabera
doituz da Oinez Basoa»

ren inguruan dauden baliabideen
edo beharren arabera doitzen da
proiektua», esan du Igoak. Hain
zuzen ere, askotariko formak
eman dizkiote Oinez Basoari
herrietan. Tuteran, adibidez,
2013an, urte askoan arroza landatzeko erabilitako eremu batean
tokiko landareak sartu zituzten;
2014an, Zangozan, baso jangarri
bat sortu zuten; 2015ean, sute
handi batek 190 hektarea erre
zituen Lesaka eta Igantziko lurretan, eta 2017an Nafarroa Oinez
Lesakan zela baliatuz,bederatzi
hektareako eremuan berriz landatu ziren zuhaitzak...

«Nafarroari onura
izugarria ekartzen dio
proiektuak; 50.000 zuhaitz
baino gehiago landatu
ditugu dagoeneko»
Marta Igoa
Nafarroa Oinez-en koordinatzailea

Tafallako adibidea
Proiektua ez da zuhaitzak landatzera edo zerbait martxan jartzera mugatzen. Sortutako basoak,
urtetik urtera, haziz, aberastuz
eta garatuz joaten dira, eta hezkuntza jarduerarako baliabide
pedagogikotzat ere bilakatzen
dituzte ikastolek. «Proiektua oso
aberasgarria ari da izaten ikasleentzat, eta balorazio oso positiboa
egiten dugu».
Tafallako adibidea aipatu du
Igoak. 2011n sortu zuten hango
basoa. «Baso zahar bat zegoen,
ondoan landaketetarako erabiltzen zen lur eremu bat zuena.
Puska bat hartu, eta baso berria
sortu genuen». Ohikoa den
bezala, landare batzuk hil egiten
dira urtero. Horregatik, berotegi
moduko bat dute Tafallako ikas-

Lizarra ikastolakoak, aurten, landareak landatzen. OINEZ BASOA

HIRU EGITASMO
Lizarra ikastolak ere bat egin du
Oinez Basoa proiektuarekin, eta
hiru egitasmo ditu esku artean.
Barindano
Tokiko landareak. Azken urteotan makal-klon produktiboen landaketa izan duen partzela batean,
Uiarra-Urederra ibaien elkartze
puntuan, tokiko espezieak landatu
dira: makalak, haltzak, hurritzak
eta basaranak, besteak beste.
Antzin
Baso hezitzailea. Makal-klon lan-

daketa bat moztu, eta landaketa
berri bat egin da. Ibai ertzeko tokiko landareak zein diren ikusita
egin da birlandaketa, eremu hori
guztia berreskuratzeko. Ikastolari
eta gainerako eskolei begira, baso
hezitzaile bat izatea da helburua,
basoa nola garatzen eta berreskuratzen den ikusteko.
Lizarra
Saguzarrentzako habiak. Los
Llanos parkean saguzarrentzat diseinatutako habia bereziak jarriko
dituzte. Era horretan, animalia horien biologia eta ohiturak ikasteko
aukera izango dute ikasleek.

zahar bat, urte batzuk dituen
gure basoa eta oraindik landaketetarako erabiltzen den beste
eremu bat daude. Horrek konparatzeko aukera ematen digu, eta
eremu bakoitzean lurzoru horrek
dituen fauna eta ezaugarriak ikus
ditzakegu».
Nafarroako Gobernuak ere
parte hartzen du Oinez Basoa
proiektuan, eta Nafarroa Oinez
antolatuko den herriko udalen
laguntza ere jaso ohi du. Hala izan
da aurten ere, Lizarrako, Antzineko nahiz Barindanoko udalek
sinatu baitute akordioa Lizarra
ikastolarekin egitasmoa gauzatzeko. Horrez gain, herritarrek
ere eman dezakete laguntza.
Hamar euroko ekarpenak eginez,
hegaztientzako eta saguzarrentzako habiak nahiz zuhaitzak
babesteko aukera ematen du
Oinez Basoak. «Nafarroari onura
izugarria ekartzen dio proiektuak; 50.000 zuhaitz baino
gehiago landatu ditugu dagoeneko», nabarmendu du Igoak.
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eta askotariko gaitasunak erakutsi behar izaten dituzte partaideek; izan ere, proba inklusiboak
prestatzen saiatu dira antolatzaileak. Badaude indarrari lotutakoak, baina baita bestelakoak ere.
Hauek dira egin behar izaten dituzten lanak: sokatira, ingudea,
bertsolaritza, dantza, zaku eroatea, giza proba, toka, artzain jokoa, lokotx bilketa eta harri jasotzea.
KOMIKI LEHIAKETA

Ikasle batzuk horma irudia margotzen; aurtengo udaberrian gauzatu zuten egitasmo hori ikastoletan. BERRIA

Bost izaten dira ikastolen aldeko jaiak. Bakoitzak bere bereizgarriak izan arren,
erro berbera dute guztiek, eta elkarrekin osatu dituzte jardueretako batzuk.

Elkarlanean egindako jaiak
kastolen aldeko jaien egutegian, azkena izaten da
Nafarroa Oinez. Ez dira
izan ohiko formatu eta tamainakoak, baina gainerako lurraldeek ere ospatu dituzte
eurenak. Bizkaian, Leioako Betiko ikastolak eta Sopelako Ander
Deunak antolatu zuten Ibilaldia;
Herri Urrats bakarraren ordez, 30
txiki egin zituzten Lapurdin, Nafarroa Beherean eta Zuberoan;
Araban, Laudio ikastolak prestatu zuen Araba Euskaraz; eta Gipuzkoan, orain bi aste egin zuten
Kilometroak, Ordizia, Lazkao eta

I

Beasain artean. Izaera propioa du
jai bakoitzak, baina erro komuna
dute guztiek. Hala, bost jaien artean programa bateratu bat ere
sortu dute aurten. Liburu Ibiltaria, euskal joko eta kirolen topaketa, komiki lehiaketa eta horma
irudia egin dituzte elkarrekin.
Jarduera horiek izandako erantzunarekin oso gustura daude antolatzaileak.
LIBURU IBILTARIA

Sopelako (Bizkaia) Ander Deuna
ikastolatik abiatu zen Liburu Ibiltaria, otsailaren 15ean, eta iritsi da

helmugara, Lizarra ikastolara.
Aurtengo ikastolen aldeko jaiak
antolatu dituzten ikastoletan
egon da liburua, baina ez horietan
bakarrik, guztira Euskal Herri
osoko 21 ikastolak hartu baitute
parte egitasmoan. Astebetean
egon da liburua ikastola bakoitzean, eta DBHko 3. mailako ikasleak arduratu dira hura idazteaz eta
ilustratzeaz. Lizarrako ikastolako
ikasleek jarriko diote azken puntua, eta Nafarroa Oinez-en egongo da ikusgai elkarrekin osatutakoa, panel handi batzuetan. Edizio digital bat ere prestatuko dute,

guztiek izan dezaten azken emaitza ikusteko aukera.
EUSKAL JOKO ETA KIROLAK

Herri kirolen eta euskal kulturaren bueltan, topaketa bat egingo
dute bihar, Lizarran, beste herrialdeetako ikastolen aldeko
jaietan egin duten bezala. Lehiaketa izango da, baina ludikotasun
kutsukoa. 18 urtetik gorakoentzat prestatutako ekitaldia da euskal joko eta kirolen topaketa, eta
taldeka hartzen da parte. Talde
bakoitza hamabi lagunekoa izaten da —sei mutil eta sei neska—,

Euskal Herriaren historiako gertaera esanguratsuak komiki kontakizun bilakatzeko helburuarekin sortu dute ikastolen jaiek komiki lehiaketa. Lehen aldiz egin
dute aurten, eta Amaiurko gazteluaren setioa aukeratu dute gaitzat. Gaztela eta Aragoiko armadek setiatu zuten gaztelua,
1522ko uztailaren 15etik 19ra bitarte. Ikastoletako nahiz gainerako ikastetxeetako 14 eta 16 urte
arteko ikasleek parte hartu ahal
izan dute, eta 39 lan aurkeztu dituzte. Irabazlea Laudio ikastolako
Jugatx Jiashang Larrakoetxea
izan da. Xabiroi komiki aldizkariaren urriko zenbakian argitaratuko da irabazlearen lana; halaber, sarean daude ikusgai gainerako partaideen lanak ere.
HORMA IRUDIA

Udaberrian egin zuten horma
irudia ikastoletan; jai bakoitzak
bere murala diseinatu eta marraztu bazuen ere, diseinu bakarra osatzen zuten elkarrekin. Honako gai hau zuten: ikastolak eta
ikastolen jaiak inoiz baino gehiago euskararen eta euskal kulturaren hauspo. Dantzari buruzko
murala egitea erabaki zuten Laudion; bertsolaritzari buruzkoa
Baionan; kultura eta ohituren
transmisioa aukeratu zuten Ordizian; elkarlana Leioan; eta Saharako herria Sopelan. Udaberrian
gauzatu zuten horma irudia, eta
zeregin horretan, Eider Eibar ilustratzailearen laguntza izan zuten
ikasle eta irakasleek.

