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Bizkarrean igo ninduten herritik Anbotora; 
barrenak hustu eta gero, berriro buelta etxera.

Zer da?

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

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

Lizarran



Joan Mari Irigoien idazlearen poema gidari hartuta,

Gasteizko Ibaiondo ikastetxeko lehen
mailako ikasleek ongietorria eman diote
udazkenari. Hizkiak eta hosto koloretsuak eskura izan

ostean, bost metro luze den horma irudi dotorea osatu dute.

Olerkia irakurri ez ezik, dantza ere egin dute ikasle

gogotsuek.

«HOSTO BAT, KULUN-KULUN

ADARRETIK KEN EZ KEN:

BERE SEHASKAN, UDAZKEN»
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ZORiON AGURRAK
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Kattalin, Suitzako mendian
Igeldotik Altzara salto batian!

A, eta zorionak!!

Kantauriko gure itsasargia. Pott!

Zorionak, Erika! 12 urte. Zuk ere kopa bat merezi duzu,
ezta? Bizitzaren etapa bat amaitu eta beste zoragarri bat

hasi, baietz! Maite zaitugu!

Joan den

urriaren 4an,

Balea gelako

Xabatek

urteak bete

zituen, 

7 urte!!! Bere

gelakoek, 

ozen-ozen,

«aunitz urtez,

Xabat»
erran nahi

diogu!!! Segi

beti orain

bezain jator!!!

‘ZUTIK!’
Zutik! animaziozko filma estreinatuko da zinemetan

datorren ostiralean, urriaren 22an, euskaraz!

«Ingurune naturaletik gero eta urrunago dagoen mun-

du global honetan, bada oraindik zuhaitzei buruzko is-

torioak kontatzen dituenik. Iratxoak, gure irudimena-

ri ihes egiten dioten botereak dituzten izaki fantasti-

koak, bizi dira bertan. Zuhaitzeko hazia ernetzen den

unetik beretik, iratxo bat jaiotzen da. Bere patuak be-

tiko lotuta geratzen dira. Edo, behintzat, elezahar za-

harrenek hori kontatzen dute.

Baina zer gertatzen da hiriko zuhaitzekin? Orain arris-

kuan daude. Zuhaitzak bota nahi dituzte, eta, horiekin

batera, bertan bizi diren iratxoak ere desagertuko di-

ra. Laguntzeko modu bakarra dago: zutik eustea».
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Nafarroa Oinez Nafarroako Ikas-
tolen aldeko jaia da. Urtero Nafa-
rroako ikastola batek antolatzen
du, euskararen aldeko ekintzak
antolatu eta ikastolaren beha-
rrak asetzeko dirua biltzeko as-
moz. Altsasun egin zuten lehen
Nafarroa Oinez, 1981. urtean. Ha-
sieran, egun bakarreko jaia zen,
baina, gaur egun, urtebetez gara-
tzen den proiektu bat da, urte
osoan egiten direlako ikastola
sustatzeko ekintzak.

1.  ZER DA
NAFARROA
OINEZ?

Lizarrako Ikastolak antolatu du
aurtengo Nafarroa Oinez. 2020an
zegokien berez jaia antolatzea,
baina, osasun egoeragatik ber-
tan behera utzi zutenez, bi urtez
eutsi diote egitasmoari. Gaur eta
bihar ospatuko dute jaia. «Hain-
beste lan eta ahalegin egin ondo-
ren, eta hainbeste tristura jasan
ondoren, ikusi genuen Lizarrak
behar eta merezi zuela jaia ospa-
tzea, formatu txikian izanik ere»,
azaldu du Marta Igoa antolatzai-
leak.

2.  NORK
ANTOLATU
DU AURTEN?
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Euskaraz hegoak

astintzen

NAFARROA OINEZ
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MUNDUARI ADI              NAFARROA OINEZ

4. HORMA IRUDI PARTEKATUA
2021eko gainerako ikastolen aldeko jaien antolatzaileekin batera, zen-
bait jarduera jorratu dituzte modu bateratuan. Besteak beste, liburu
ibiltaria, komiki lehiaketa eta euskal joko eta kirolak egin dituzte. Egi-
tasmo horietako bat horma irudia izan da. Sei ikastolak, Eider Eibar ilus-
tratzaileak lagunduta, marrazki bateratu bat sortu dute. Ikastola ba-
koitzak bere zatia egin du, eta mural bat sortu dute, nork bere herrian.
Herri bakoitzeko horma irudiak elkartuta, ordea, irudi bakarra sortzen
da. Lizarran badute bere zatia, eta asmoa da Oinez egunari begira hor-
ma irudi osoa ikusgai egitea, denak elkartuta.

5. ZERTARAKO
ERABILIKO DUTE DIRUA?
Lizarrako Ikastolak haur eskola indartzeko erabiliko du Nafarroa
Oinez-i esker lortutako dirua. Haurtzaroa oso etapa ga-
rrantzitsua denez, haur eskolan jarri nahi dute arreta.
Antolaketa modua aldatu, eta bertan ematen den
hezkuntza zerbitzua modu egokian eta malgutasu-
nez ematen dela bermatu nahi dute. Horrez gain,
ikastolak aurrerantzean ere Lizarraren euskalduntze
prozesuan eragile izatea nahi dute, 50 urtez egin duten
moduan, euskararen erabilera areagotu dadin.

EGIN ZURE EKARPENA

Kreditu Txartelaren
bidez:

Laboral Kutxa
ES36 3035 00526605 2006 0601

Nafarroako Rural Kutxa
ES05 3008 0002 6141 0785 4921

Bizum  bitartez:
dBizum aplikazioan sar-

tuta,Bidali eta eskatu

dirua aukera hautatu.

dEman aukera sakatu.

d Nafarroa Oinez Fun-

dazioa / 03259kodea

hautatu.
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d 16

dant
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eta d

3. LELOA: «HEGAN, OINEZ»
Lizarrako Ikastola duela 50 urte sortu zen, eta, toki askotan beza-
la, hasiera ez zen erraza izan ikastolarentzat. Familia gutxi ba-
tzuk elkartu ziren, euskarazko hezkuntzari bidea eman
nahi izateko, eta horrela hasi ziren ikastolaren ibilbi-
dea. Pausoz pauso, ordea, sendotuz joan da ikastola,
eta gaur egun dagoen tokiraino iritsi. Hori da, hain zuzen,
leloak irudikatzen duena: Hegan, oinez. Txoriak bezala, pix-
kanaka oinez hasi zen ikastola, eta, pauso horiek egonkor
bihurtuta, hegan egitea lortu zuen. Horrez gain, Ega ibaiari egiten
zaio erreferentzia, Ega urdinez margotuta, ibaia oso garrantzitsua
baita Lizarran. Eskualde guztia zeharkatzen du, eta transmisioa-
ren sinbolo moduko bat da.

3

1
2

4

5

6
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7. OINEZ BASOA
2009an jarri zuten martxan Oinez Basoa
egitasmoa. Helburua da Nafarroa Oinez
antolatu eta garatzen duten bitartean
sortutako aztarna ekologikoa eta isu-
riak konpentsatzea, ingurumenari ahalik
eta kalterik txikiena egiteko. Horretara-
ko, baso bat sortzen dute Nafarroa Oi-
nez antolatuko duen ikastolaren ingu-
ruan. Hamar baso sortu dituzte dagoe-
neko 2009tik hona. Aurten, Barindanon
eta Antzinen zuhaitzak landatu dituzte
dagoeneko, eta beste bat ere egingo
dute, Lizarrako Los Llanos parkean. Liza-
rran, gainera, saguzarrentzako habia ku-
txa batzuk eraikiko dituzte, tokia izan
dezaten egoteko eta ugaltzeko. 

GITARAUA
 Santiago plaza
UR

0:00-19:00: Artisau azoka .
1:00: Batukada, kalejira.
7:00: Beñat Etxepare Txaranga,
jira.

HAR

0:00-19:00: Artisau azoka.

 Foruen plaza
UR

 10:30: Euskal Joko eta Kirolak.
 17:00: Antzerki tailerra.
 18:00: Lizarra Kantuz.

IHAR

 10:30-17:30: Puzgarriak

. Remontival 
ilotalekua

HAR

2:00: Urrezko aizkora, Eusko
el Sari finala.

 Ikastola
HAR

gunez: Francisco Beruete
tzari ohien elkartearen argazki
kusketa. «Lizarra Ikastola, 
 urteurrena».
1:00-17:00: Elikadura eta
aldaritza tailerra.
1:00: Bertsolariak.
2:00: Ene Kantak.
4:00: Kulki animazioa eta herri
ak.
7:00: Kantuz txiki.

 Los llanos parkea
HAR

gunez: Elikagaien taupadak

kizuna.

 Los Llanos kultura 
uneko lorategiak
HAR

0:00: Nafarroa Oinez ekitaldia.
1:30: Euskal fitness.
3:00: Dantza garaikideak Ainhoa
abalekin.
6:00: Trikidantz eta Larraiza
tza taldeak.
7:30: Larrain dantza kantatua
 dantzatua.

Minbiziari buruzko ipuin
bat sortu dute Nafa-
rroa Oinez-erako. Txio
maskota da protagonis-
ta, eta Pio, Susu, Muxu eta Ur
animaliak ere badaude ipuinean.
Istorioaren ardatza da horietako batek
minbizia daukala. Baina minbiziaz gain,
gai asko lantzen ditu ipuinak, ikastolen
oinarria direnak: inklusibotasuna, erres-
petua, aniztasuna... Ez da unitate didak-
tiko bat, baina gaiari lotuta  zenbait jar-
duera proposatzen ditu. 

2009ko Nafarroa Oinez-en leloa izan zen Txikiak handi. Urte hartan, hizkuntza gu-
txituen arteko sare bat sortu zuten, esperientziak partekatu eta
elkarrengandik ikasteaz gain, indarrak batzeko. Gale-
sen, Okzitanian, Katalunian, Galizian... izan ziren an-
tolatzaileak sare hori sortzeko, eta jaiaren bez-
peran ordezkariak elkartu ziren Euskal Herrian.
Manifestu bat sortu zuten, sinadurak biltze-
ko, eta, oraindik, webgunea daukate egitas-
mo horrentzat, Nafarroa Oinez-en proiektu
iraunkorra bihurtu baita: aurten lortutakoe-
kin, 5.000 sinadurara gerturatu dira. 

9. EUSKARAREN
EGOERA
NAFARROAN

Nafarroan euskara arautze-
ko lege bat dago: Euskara-
ren Foru Legea; lege
horrek Nafarroa hiru
gunetan banatzen
du, eta gune bakoi-
tzean euskararen
ofizialtasuna arautzen
du: eremu euskalduna
(iparraldea), eremu mistoa (erdi-
gunea) eta eredu ez-euskalduna
(hegoaldea). Ondorioz, eremu mistoan
eta ez-euskaldunean, zailtasun asko
dituzte euskaraz bizitzeko: hezkun-
tzan, osasungintzan, administrazioan...
euskarak oso presentzia txikia baitauka.

Eremu euskalduna

Eremu mistoa

Eremu ez-euskalduna

LEKUKOA,
NORI?

Tafallako Ikastolak antolatuko
du 2022ko Nafarroa Oinez. Urte

osoan antolatuko dituzte
ikastolaren aldeko ekintzak,
bertako gizartera, egoerara

eta momentura
egokituz.

6. ‘XIUM...
HEGAN OINEZ’
IPUINA

8. TXIKIAK HANDI MANIFESTUA

JA
IZ
KI
 F
ON

TA
NE

DA
 / 
FO

KU
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DENBORA-PASAK

2. 
Buruari eragin. Asier
matematikako ariketak egiten ari
da. Jarri dagokion
eragiketa ikurra
hutsune bakoitzean. 

8 2 6 =24

7 4 4 = 7

13 9 2 = 111. 
Kopiatu laukiz lauki. Nafarroa Oinez-era bidean da
Amets. Irudia eredutzat hartu, eta marraztu
eta margotu hutsik dagoen laukian. 
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Erantzunak: 3.-8 : 2 x 6 = 24, 7 x 4 : 4 = 7 eta  13 + 9 : 2 = 11.

‘Jostailuak’ 
Neska-mutikoek nola beren zentzumenen, al-
derdi psikomotorraren eta adimenaren gara-
penerako, hala sozializazio eta ulermenerako
erabili ohi dituzten objektuak biltzen ditu libu-
rukiak: haurren txintxirrina eta pilota, esatera-
ko, baina, horietaz gain, egurrezko piezak edo

ipuinak ere tarteko dira. 

Antonio Rubio eta Xabier Olaso

Argitaletxea: Pamiela eta Kalandraka.

‘O!’ 
O! testurik gabeko liburu bat da. Esanahi bikoi-
tzarekin jostatzen da, igarkizun bisualekin,
eta, Magrittek bezala, argi erakusten digu
«pipa bat ez dela beti pipa bat». Ez da sarrera,
korapiloa eta amaiera dituen istorio bat. Ha-
ren orrialdeek irudi independenteak erakus-
ten dizkigute, nahiz eta baduten elkarren ar-
teko segida bat, kate modura egina.

Josse Goffin

Argitaletxea:Kalandraka eta Pamiela.

‘Krokodiloa’ 
Goizean, edozein hiritan, milaka pertsona
jaikitzen dira, gosaltzen dute eta egunari
ekiteko prestatzen dira. Liburu honetako
heroi txikia, krokodilo berde bat, ez da
salbuespen. Hurbiletik segituko diogu

etxeko keinu ohikoetan, lehenik, eta etxetik kanpo, ondoren: auzoko
espaloitik lagunduko diogu, garraio publikoan igoko gara berarekin,
erakusleihoen aurrean geratuko gara, eta gozotegien eta erretegien
usain goxoak adituko ditugu... Harik eta helmugara iritsi arte.

Giovanna Zoboli 

Argitaletxea: Txalaparta. 

‘Ikasi irakurtzen
oiloarekin eta
saguarekin’ 
Sagua, ustekabean, oiloaren oilategian sartu
da, eta lagun onak egin dira berehala. Elkarre-
kin, sekulako gauzak asmatuko dituzte as-
perdura uxatzeko: hegan egiten saiatuko
dira, saguaren urtebetetzea ospatuko dute,

eta animalia bitxi bat ezagutuko dute. Dena den, oiloak nahiago luke
oilategitik kanpo zer dagoen ikusi… Hori dela eta, ihes egiteko plan
bat prestatuko dute.

David Vlietstra

Argitaletxea: Ttarttalo. 

AZOKA

3. 
Labirintoa. Alaine
Lizarrara joateko motxilaren bila dabil
etxean. Lagunduko al diozu
bilatzen? 
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AMAREN BILA 

H
alako batean,
puuuuutz eta
puuuuuuuuuutz egin
zuen haizeak haserre,

eta Untxi Txiki txilipurdika erori
zen aldapa batean behera, bola
borobil bat eginda. 

Zutik jarri Untxi Txiki, eta, bere
ilean bildutako adaxka eta hos-
to zatiak kentzeko astinaldi bat
eman eta gero, konturatu zen
bere zulotxotik urrun zegoela.
Ingurura begiratu zuen, eta den-
dena orbelez estalita ikusi zuen:
orbela hemen eta orbela han.

Ezinezkoa zen bere zulotxoa
non zegoen asmatzea! 

Ez zuen inondik ikusten bere
zuhaitz zaharraren magala!! 

Galduta zegoen!!! 
–Ama, amaaaa…! –hasi zen

oihuka Untxi Txiki, baina inork ez
zion erantzun–. Non zaude,
ama?

Orduan bururatu zitzaion hai-
zeak jakingo zuela non zegoen
bere ama, leku guztietatik ibil-
tzen baita beti haizea, mendian
gora ausart zein belar artean fin.
Itaun egin zion:

–Haize-haizea, non dago nire
amatxo maitea?

Eta haizeak erantzun zion:
–Uuuuuu… Uuuuuuuuuuu…
Eta Untxi Txikik ez zuen jakin

uuuuu luze horrek zer esan nahi
zuen: hur esan nahi ote zuen ala
urrun. 

Testua: Alaine Agirre Marrazkia: Kaiet Bengoetxea

Bi

Bi aste barru jarraituko du... 


