
Abenduaren 22an, ostegunean, Euskal Jaia ospatuko dugu. Denon
dakigunez, euskara eta euskal kultura festa honen ardatzak dira. Egun
horretan ongi pasatzeko eta adin guztietako ikaskide zein irakasleekin
harremanetan jartzeko ekitaldi anitzak antolatu dira, kultura, kirola eta
aisialdiarekin lotutakoak, hain zuzen ere. Oraingo edizioan pandemia
aurreko formatua berreskuratuko dugu eta hamarretakoa egin ondoren,
zein ekitalditara joan nahi dugun erabaki ahal izango dugu.  

Euskal Jaia ospatu aurretik, ondokoa gogoratu nahi dizuegu:
1.- Jai giroan, ongi pasa nahi dugu denok, baina ez ahaztu errespetutik jokatu behar 

dugula beti, denok ongi pasatzeko..

2.- Kultura jarduerak: mailaka antolatuko diren jarduerak dira, egunaren hasieran 
ikasle guztiak joango dira beren gela naturaletara bertan banatuko baitira 

hamaiketakorako txartelak eta, ondoren, dagokien jarduera egitera joango dira 
(gelan bertan edo gelatik kanpo).

3.- Hamarretakoa: abenduaren 22an 3.orduan (9:50etik aurrera) hamarretako 
komunitarioa egingo dugu patioan. 4. DBHko ikasleek etxetik ekarritako janari 
goxoari eta zerbitzari-lanari esker gauzatzen da hamarretako komunitario hau 

urtero. 
Dena ongi eta azkar joan dadin, abenduaren 22an bertan 1.orduan ikasle bakoitzari 

txartel bana banatuko zaio hamarretakoan pintxo bat eskuratu ahal izateko 
(Bizikidetza taldeko kide bat pasako da gela guztietatik txartela banatzera). Txartel 

horretan ikasleen maila zehaztuko da, hamarretakoa hobeto antolatzeko. Patioan 
zirkuitu bat prestatuko dugu eta pintxoa eta edaria hartuko dituzten lehenak 

1.DBHko ikasleak izango dira, hurrengoak 2.DBHkoak, eta horrela ordenean maila 
guztiak pasako dira. Maila guztiak pasa ondoren janaria soberan geratzen bada, 

berriz kolan jar gaitezke eta beste pintxo bat eskatu. 
Eskola jasangarria izatera iritsi nahi dugunez, Iruñerriko Mankomunitateko edalontzi 

birziklagarriak erabiliko ditugu. Horretarako, etxetik edalontzia ekarri beharko da 
edo, bestela, euro bat etxetik ekarriko duzue edalontzia eskuratzeko, eta behin 
edalontzia erabili eta 4.DBHko arduradunei itzuli ondoren, euroa jasoko duzue.
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  4.- Argazki Rallya (txapelketa): goizean zehar argazki-txapelketa batean parte har 
dezakezue. Horretarako, ezinbestekoa da izena ematea. Non? Nola? 10:45etik 
11:15era, Plastika gelan 2 irakasle egongo dira txapelketaren nondik norakoak 

azaltzeko eta izen-ematea egiteko. Animatu parte hartzera, sari bikainak egonen 
dira eta!. 1. saria argazki-makina bat izanen da, eta bigarrena, liburu digital bat. 

 5.- Garbiketa taldeak: festa egun dotorea egitea espero dugu guztiok, baina 
dakizuenez, festa egin ondoren, garbiketa egin behar da. Horretarako, 5 lan talde 

antolatu dira, ikasleez zein irakasle arduradunez osaturik. Hala ere, eskertuko 
genizueke ahalik eta gutxien zikintzea, garbiketa lanak errazteko. Talde bakoitzean 

aukeratutako pertsonak dagokien tokian agertu behar dira 13:00etan, eta bertan 
egonen diren irakasle arduradunarekin eta ikaskideekin batera garbituko dute. 

Etorri ezean, falta jarriko zaio ikasle horri.

6.- Kaleko atea ondoko orduetan irekiko da (Batxilergoko ikasleentzat eta 16 urte 
baino gehiago dituzten DBHko ikasleentzat soilik): 10:45etik 11:15ak bitarte eta 

12:10etik 12:20ak bitarte.  
Kaleko atea 13:45ean irekiko da ikasle guztientzat.

7.- Txapelketetako sariak tokian bertan egingo dira, txapelketa bakoitza bukatu 
ondoren.

8.- 13:00ak arte ezin gara geletara joan. Ordu horretatik aurrera berokien bila joan 
gaitezke.

Urte berri on!!

Zatoz baserritarrez jantzita!!


