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Liburutegiaren 

antolaketa 
Ordenagailuak kentzen dituztenean, KZgunekoak, lurrean jar daiteke Eskola Txikietarako 
erositako oihal urdina; eskolan dezente dago. 
 

Makilari 

- Bertso bat sartzea pentsatu da; garai batean egiten zen. Aratz arduratuko da. 
- Azalerako Talexi eskatu argazki bat dokumentalekoa. Aukeren artean aipatu da Amaiur 

batailoiko argazki originala eta plazan ateratakoa jartzea. (Talexekin egongo gara) 
- Eredu proposamena aztertu dugu. Azalean ohiko letra mota aldatu. Barrukoa gustatu 

zaigu; zuri gehiegi ez jarri, dagoena baino gehiago, behintzat, ez. 
- Leharreiren berri datorren urtean emango da. 
- Webgunean jar daiteke argazkien lehiaketan parte hartzeko galdetegi moduko bat. 

Makilariren papereko alean qr kode bat eta linka jarri hor sartu eta erantzuteko. 
Whatsappez ere zabalduko da. Kaxetan oso jende gutxik erantzuten du. 

Udaberri kulturala 

- Artantxuriketa emanaldia ekartzea gustatuko litzaiguke. Galdetu egingo diegu. Maixux 
Zugarramurdi ama eta Arantxa, Ainhoa eta Maider Antsa ahizpak. Zaldibian izan ziren; 
hangoei eskatuko diegu kontaktua. 

- Otsailaren 21ean eskolako antzerkia. 
- Aztiriko kanporaketa martxoaren 28an. Osinaldeko finala apirilaren 25ean. 
- Gabiriako Rallya martxoaren 1ean. 
- Leharrei apirilaren 2an, 3an eta 4an. 
- Aitzolen bandaren kontzertua. Elizan eskatuko da baimena. Igande arratsaldea izan 

daiteke. (Erestik hitz egingo du Osirekin) 
- Ezkabara irteera gidarekin (Erestik Emunen eskatuko du kontaktua). Dokumentalen bat 

egongo da horren inguruan… (Iñigok begiratuko du) 
- Gazte eguna martxoaren 14an. 
- Lemniskata zientzia erakusketa. Dohainik da. (Ane Mirenek pasatuko dio kontaktua Ae 

Miren) 
- Musika eskolako emanaldia. 
- Artisten mahai-ingurua (maiatzaren 15ean, ostiral arratsaldea). Eneritzi esan behar 

zaio (Ainhoa?). 



1- Jokin Telleria (Iñigok esango dio Naparrari). Ezezkoa bada, Jose Mari Telleria 
(Blankak deituko dio), Josu Maroto (karikaturagilea; Blankak deituko dio),  

2- Erik Odriozola (Beleni galdetuko diogu). Ezezkoa bada, Eneko Galdos, Antton 
Fernandez.  

3- Pottekoak (Erestik deituko die). Ezezkoa esango balu, Nerea Elustondo (Aratzek 
esango dio). 

Erreserban: Gari (Matxinek deituko dio), Zaldi Eroa (Eresti saiatuko da), Xabi Paya 
(Blankak deituko dio), , Borxa Arrillaga (Iñigok ama ezagutzen du), Anabel Aldalur 
(Pellori esango dio Aratzek), Garazi Goia, Irati Goikoetxea. 

- Amets Arzallusen “Minan” liburua irakurriko dute, agian, irakurleen txokoan. Lor daiteke 
ekartzea udaberri kulturalerako? Aratzek egingo du kontaktua. 

- Medikuntzaren inguruko hitzaldia asteazkenen batean. (Felix Zubiarekin hitz egingo du 
Aratzek) 

- Ikastaroak: Sukaldarien ikastaroa Eider eta Mikelekin. Astean zehar arratsaldean. 
- Dokumentalak:  

1- Oxigenoa. Felipe Uriarterena. Hemengo haurrak Nepalera.  

2- Zizelkariak. Euskal Herriko 6 ertzetako gazteen ikuspegia. (Itsulapikoa.eus) 

HURRENGO BILERA: 
Otsailaren 12an, 19:00etan. 

 
 

 


