
 Asparrengo, Aguraingo eta Dulantziko udalen eta ikastetxeen elkarla-
nari esker urtero Bertsolaritza eskaintzen da Lautadako Lehen Hezkuntzako 
ikastetxeetan. Guztira 4 ikastetxetako 12 taldek landu dute 2019-2020 ikas-
turte bitxi honetan bertsolaritza 15ean behin,  Araia Eskola, Dulantzi Ikas-
tetxea, Lautada ikastola eta Lope de Larrea ikastolak hartu dute parte.  

 Bertso-ikasgela izan da aurtengo protagonista nagusia, bai gela fisi-
koan baita birtualetan ere, sarean baitaude edukiak, haurrek ekoizpenak eta 
material osagarri guztiak. Horri esker konfinamenduan ere bertsoalritza mo-
du dibertigarri batean lantzen jarraitzeko aukera egon da 

  Konfinamenduan ere hamabostean behin Bertsolaritza lantzeko auke-
ra izan dute haurrek, euskaraz elkarrekin jolasteko, sortzeko, euskara bi-
zia  eman eta jasotzeko. Bideodeiak eta plataforma digital ezberdinak ere 
baliatu dira BERTSO IKASGELA ardatz bezala harturik. Aurrez aurre hobeto, 
baino esperientzia polita izan da!  
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HAUR ETA GAZTEENTZAKO ALDIZKARI DIGITALA                                                                                              2020ko ekaineko alea  

file:///C:/Users/araba.administrazioa/Documents/Blocs de notas de OneNote
https://bertsoikasgela.eus/ikastetxeak/dulantziko-ikastetxea-dulantzi/
https://bertsoikasgela.eus/ikastetxeak/dulantziko-ikastetxea-dulantzi/
file:///C:/Users/araba.administrazioa/Documents/Blocs de notas de OneNote
https://bertsoikasgela.eus/ikastetxeak/lope-de-larrea-ikastola-agurain/


GELAZ GELAKO  

BERTSO BILDUMA  

Egin KLIK bertsoak ikusteko !!! 

AGURAIN 

Lope de Larrea ikastola - Agurain – 5.A: Hamsel eta Gretel 

Lope de Larrea ikastola - Agurain – 5.B: Sagutxo kaxkarina 

Lope de Larrea ikastola - Agurain – 5.D: Ahate itsusia 

Lope de Larrea ikastola - Agurain – 6.A: Asmakizunak 

Lope de Larrea ikastola - Agurain – 6.B: Asmakizunak 

Lope de Larrea ikastola - Agurain – 6.D: Asmakizunak 

Lautada ikastola– Agurain - 5. Zazpi antxumeak 

Lautada ikastola– Agurain - 6.: Iragarkiak 

 

DULAN TZI 

Dulantzi Eskola – Dulantzi - 5. A: Zazpi antxumeak 

Dulantzi Eskola – Dulantzi - 5. B: Ahate itsusia 

 

ARAIA  

Araia Eskola – Asparrena – 5. maila: Araiako jaiak 

Araia Eskola – Asparrena – 6. maila: Agur Araia eskola 
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 Ikasturte honetan zehar ere “Bertsoa Bizi Gazte” 
egitasmoa eraman da aurrera Arabako eskola gehiene-
tan. Egitasmo honen helburua bertsolaritza, rapa eta 
musika lantzea izan da. DBH eta Batxilergoko ikasleei 
zuzenduta dago. Gure kasuan Lautada ikastolako eta 
Aniturri institutuko ikasleek jaso dituzte tailerrak Xabi 
Lasaren  laguntzaz  
 
 Horrez gain “BBG” bideoklip lehiaketa jarri genuen 
martxan udaberrian. Araba osotik bideo desberdinak ja-
so ditugu konfinamendu bete betean, gure eskualdetik 3 
bideokip aurkeztu  direlarik: “Koronabirusa lautada”, 
“Jolastu lolera” eta “Aguraingo pilotariak, berotu esku-
ak” . Ezkerreko zutabean dituzue bideoklipak eta horiek 
ikusteko loturak klik batean.  
 
 Aguraingo pilotariek lortu zuten saria eta hasieran 
egonaldi bat  izango dute beste sarituekin batera.   
ZORIONAK  parte hartaile guztiei, hurrengo urtean gehi-
ago eta hobeto!  
 
 
INFORMAZIO GEHIAGO:   
 

 

LAUTADAN ere… bertsoa bizi gazte!  

 BERTSOZALE GAZTEAK OZAETAN 

Bertsoz, jolasez eta ibilaldiz beteriko 
asteburu pasa ederrarekin eman      
genion  urteari hasiera Urtarrilean 
Ozetan.  

Herri ezberdinetako gazteak bildu eta 
bertsoek beste batu gintuen sortuta-
ko giro onak. Bertako parajeak eza-
gutzeko parada ere izan genuen. Ho-
rren erakusgarri Gebarako gazteluren 
inguruan an ateratako argazkiak.     
Bertso-mobilarekin ere Gebarako he-
rriko kaleak goxatu genituen gure 
puntuekin.  

Ez da zaila ondo pasatzea horrelako konpania ederrarekin. Ziur gaude datorren urtekoa ere 
halakoa izango dela, ez baitago urtea hasteko era hoberik bertso barnetegi batekin baino!    
Datorren urtera arte eta segi bixkor!  

Koronabirus Lautada 

Jolastu LOL-era 

Aguraingo pilotariak, berotu eskuak!  
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 Martxotik Maiatzera bitartean, 14 
urte bitarteko haur eta gaztetxoek bertso 
idatzien lehiaketan parte hartzeko aukera 
izan dute. Bertsolaritza ikastetxean edo 
bertso-eskolan lantzen duten 700 ikasle 

inguruk parte hartu dute. Ziber-festa, mozorro eta jai giroan eman zaio amaiera, 14tik beherakoen XXV. Arabako 
Bertso Eskolarteko online beriziari, nola bestela. 

 2020ko udaberrian Arabako haur zein gaztetxoenek, etxetik, kobazuloaren barren barrenetik ateratakoak 
izan dira egindako bertso lanak. Saguzarren erara oinak buruan jarrita!  

 Zein animalia bihurtuko liratekeen, ikusezin balira zer egingo luketen edota mundua nola ikusten duten era-
kutsi dute errimak josiz, koplak osatuz. Egoerak egoera, aurtengoa ere polita izan da, eskerrik asko Araba mailan 
parte hartu duzuen 700 bertsolari txikiei.  

 Hurrengo urtean gehiago! Zahar zein gazte, sorgin eta saguzar, mutil zein neska, pirata edo yogalari, denak 
ere ameslari...  

SARI BANAKETA ONKLINE  ikusi dezakezue:  

(Sarituek  HONTZA EXTREM abentura parkean egun pasa izango dute irailaren 13an)  

Lehen fasera igarotako lanak, tartean Lautadako lan aukeratuak  hemen daude  GOZATU:  

ESKUALDEZ ESKUALDEKO LAN AUKERATUAK  

 

ESKOLARTEKOA 
14 urtez azpikoak  

LAUTADAKO LANAK  

 

 

 

Lautadako bertso eskolen ez dute etenik  izan ikas-
turte amaiera arte, konfinamenduan ere jota ke ari-
tu dira pantailatik pantailara, etxetik etxera, gaiak 
jarri eta bertsotan erantzunak landuz. Ondo pasa-
tuz 

Euskaraz sortuz, zailtasunen gainetik irudimenez 
eta irribarrez, Datorren ikasturtean zuk ere eskolaz 
kanpo probatu nahi baduzu, Zalduondo, Araia eta 
Agurainen izango duzu aukera  

 

IZENA EMATEKO  
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