
Ika ika ika, iritsi da
Korrika!
Amaierara iristen ari da Korrikaren
22. edizioa, eta aste berezia izan
dugu Ikastolan. Argitxok Ikastolako
gela guztietatik egin du korrika bere
lekukoa harturik, eta gure hitz
gogokoenak sartu ditugu lekukoaren
barruan. Bestelako hamaika ekintza
ere egin ditugu, eta gaur ikasleen
Korrika desberdinetan parte hartzeko
aukera izan dugu! Kantaldi eta
txokolatada berezi batekin emango
diogu amaiera gaurko egunari Txofre
plazan! Gogoratu igandean 8.37an
hartuko dugula Korrikaren lekukoa
Marino Tabuyo kalearen eta
Nafarroa Hiribidearen elkargunean.
Bete dezagun Korrika zurriolakidez!!

Ikastolaren Eguna:
data-aldaketa
Antolakuntza- eta hornikuntza-
arazoak direla eta, Ikastolako
Egunaren data aldatzea erabaki du
Artezkaritza Kontseiluak. Maiatzaren
28an ospatuko da, beraz, Ikastolaren
Eguna.

Azoka solidarioaren
emaitza
Azoka solidariora hurbildu zineten
guztioi esker, NUPA eta Aspanogi
elkarteei ekarpen polita egin ahal
izan diegu! Bi elkarteetako kideak
ikastolan izan ditugu aste honetan,
euren egitasmoen berri ematen, eta
lortutako ekarpenen txekeak eman
genizkien. Oso pozik gaude
egindako lanak eman dituen
fruituekin! Mila esker guztioi eta gora
NUPA eta gora ASPANOGI!

LH1ekoak Oiasso
museoan
LH1eko ikasleok Irungo Oiasso
museoan izan ginen asteartean,
Erromatarrek Euskal Herrian utzi
zituzten aztarnak ezagutzen.
Museoan bixita ezin interesgarriago
bat egin ondoren, parkean bazkaldu
eta jolasean aritu ginen. Eguraldia
lagun, primerako eguna igaro
genuen.

LH2koak parkean
Oporrak gertu ditugula eta, egun
pasa joan ginen LH 2ko ikasleok
inguruko parkeak ezagutzera.
Hamaiketakoa Intxaurrondon jan
ondoren, Herrerako parkera joan
ginen bazkaldu eta jolastera. Egun
zoragarria pasa genuen!

LH3koak Kastillun
baserrian
LH3ko ikasleok Altzako Kastillun
baserria bisitatu genuen
astelehenean. Ederki pasa genuen
urazak landatzen!

LH4koak Albaolan
LH4koak Albola museoa ezagutzera
joan ginen Asteazkenean. Munduko
esploratzaile desberdinak landu
ondoren, gogotsu joan ginen San
Juan baleontzia ezagutzera. San
Pedro ezagutzeko aukera ere izan
genuen, eta egun zoragarria pasa
genuen museoa bisitatu ondoren
paseoan eta herriko plazan jolasean.
Errepikatzeko modukoa!

Izotz gainean
goizpasa
Ostegunean, LH5 eta LH6ko
ikasleak Txuri Urdin izotz-jauregian
izan ginen goizpasa. Begiraleekin
saio txiki bat egin ostean, denbora
librea izan genuen eta primeran
pasatu genuen!!

Herbehereetako
kideekin
harremanetan
Aste honetan, DBH4-ko ikasleOk
Herbehereetako ikasleekin bideo
deiak egin ditugu. Difficult History
izeneko proiektuan parte hartzen ari
gara, gure historiako momentu
latzen inguruko dokumentalak
osatzeko asmoz. Horretarako,
Herbehereetako ikasleekin zalantzak
eta gomendioak partekatu ditugu,
eta, bide batez, ingelesa
praktikatzeko aukera ere izan dugu.
Heel erg bedankt!

Oroimen Historikoa
DBH4ko ikasleak Donostian zehar
ibili gara aste honetan Oroimen
Historikoaren inguruko bisita
gidatuak egiten. Bertan, nazionalen
altxamenduak eta ondorengo gerra
zibilak hirian utzi zituen aztarnak
ikusi ahal izan ditugu, testigantza eta
irudien laguntzaz. Gelatik kanpo
asko ikas daitekeela egiaztatzeko
aukera paregabea izan da!

Ekoliderrak Agenda
30 foroan
Asteazkenean, Donostiako Agenda
30 foroa ospatu genuen. Bertan,
Donostiako ikastetxe desberdinetako
ekoliderrak elkartu ginen udalari
egindako ingurumenaren inguruko
proposamen desberdinak lantzeko
eta maiatzean ospatuko den udal
foroan aurkeztuko diren
proposamenak zerrendatzeko.

OHARRAK / AGENDA:
HH: Oporren bueltarako zenbait ohar. Zirkularra.
LH5: Heziketa afektibo sexualeko saioak. Apirilak 26, 27 eta 28.
DBH3 eta 4: Apirilaren 26an jangelako txandak trukatzea. Zirkularra.
DBH4: Ikasbidaiaz bilera. Apirilak 27. 18:00. Hurrrako jangelan.
DBH4: PISA eta Ebaluazio Diagnostikoa. Zirkularra.
DBHko Batzordea: 3. bilera. Apirilak 27. 17:00. 305 gelan.
BATX2: 3. ebaluazioko azterketak. Apirilak 28 - Maiatzak 5.
Ikastolako Mugikortasun Batzordea: Galdetegia.
Ukraina Euskadi elkartea: Laguntza-kanpaina.
Groseko Gaztelekua: Aste Santuko programazioa.
Haurtxokoa & Gaztelekua: Korrikarekin bat! Apirilak 9. Egitaraua.
Korrikaren bukaera festa: Apirilak 10. Egitaraua.
Korrika: Donostiako ibilbidea.

@zurriolartetarte
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