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Maiatzak 24
Arratsaldez  LH 5A
Menu Berezia.

Jatetxe bat eta sukaldari zoro bat dira 
abiapuntua. Lan dibertigarri honetan istorioak, 
musika eta magia nahasten dira. Gure menu 
berezia dastatzeko prest al zaudete?

Maiatzak 25
Arratsaldez  LH 4
Telegarraioa.

Zientzialari zoro batek telegarraioa asmatu 
du, bere laguntzaileekin batera. Asmakizun 
horri esker munduko herri desberdinak 
bisitatuko dituzte, abentura harrigarriak 
biziz. Euskaldunak edozein tokitan jaio 
daitekeenaz jabetuko dira.

Maiatzak 25
Arratsaldez  LH 5A
Kuskurrito.

Bost lagunen itsasontzia urperatu ondoren, 
Kuskurrito izeneko uharte misteriotsura 
helduko dira. Han, gertaera arraroak biziko 
dituzte. Baina zein izango da bizipen horien 
zergatia?

Maiatzak 25
Arratsaldez LH 5B
Nork pozoindu zuen Edurne Zuriren 
sagarra?

Edurne Zuriren bizitza arriskuan egon 
zen: Printze Urdina agertu ez balitz, hila 
legoke. Urteak eta urteak ibili gara gaizkilea 
amaordea izan zela pentsatzen, baina 
agirizko frogak agertu dira hori guztia 
ezeztatuz. Gaur, ipuinetako pertsonaien 
errugabetasuna zalantzan dabil eta ezohiko 
epaiketa batean dena argituko da.
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Antzerki irakaslea: Sonia Villamor

Antzerki irakaslea: Eneko Amezketa.

Antzerki irakaslea
 Eneko Amezketa.



Maiatzak 18
Goizez LH 5A
Telegarraioa.

Zientzialari zoro batek telegarraioa 
asmatu du, bere laguntzaileekin batera. 
Asmakuntza horri esker, munduko herri 
desberdinak bisitatuko dituzte, abentura 
harrigarriak biziz. Euskaldunak edozein 
tokitan jaio daitekeenaz jabetuko dira.

Maiatzak 18
Goizez LH 5B
Hauxe bai jaia!

Gazte batzuek kurtso amaierako jaia 
antolatu nahi dute, eta ikastetxeko 
zuzendariak ez die utzi nahi. Zailtasunez 
beteriko ibilbidea izango dute jaia aurrera 
ateratzeko. Lortuko al dute?

Maiatzak 18
Arratsaldez LH 5A
Telegarraioa.

Zientzialari zoro batek telegarraioa 
asmatu du, bere laguntzaileekin batera. 
Asmakuntza horri esker munduko herri 
desberdinak bisitatuko dituzte, abentura 
harrigarriak biziz. Euskaldunak edozein 
tokitan jaio daitekeenaz jabetuko dira.

Maiatzak 18
Arratsaldez LH 5B
Liburu magikoa.

Lagun talde bat urtebetetze jaia 
ospatzeko asmoz elkartuko da. Batek 
ekarritako liburua izango da eguneko 
protagonista. Liburuari esker gertaera 
sinestezinak eta beldurgarriak biziko 
dituzte.

Maiatzak 22
Goizez LH 5A
Hau lapurrera bat da.

Gizarte hau diru gosez bizi da, eta 
batzuek edozer egiteko gai dira, gose 
hori asetzeko. Antzezlan honetan banku-
lapurreta xelebre batzuk ikusteko aukera 
dago.

Maiatzak 22
Goizez LH 5B
Lan baten bila.

Ez da horren ikasle ona. Mikel lan bila ari 
da. Froga desberdinak gainditu ondoren 
(soldadua,liburu-saltzailea, jatetxeko 
zerbitzaria...) bere aspaldiko laguna den 
Andonik, zineman lan egiteko aukera 
eskainiko dio.

Maiatzak 23 Goizez LH 5A
Hau lapurrera bat da.

Maiatzak 23 Goizez LH 5B
Lan baten bila.
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Maiatzak 23 Arratsaldez  LH 5A
Menu Berezia.

Jatetxe bat eta sukaldari zoro bat dira 
abiapuntua. Lan dibertigarri honetan 
istorioak, musika eta magia nahasten dira. 
Gure menu berezia dastatzeko prest al 
zaudete?

Maiatzak 23 Arratsaldez LH 5B
Mendeku egarria.

Zonbi batzuk loalditik esnatu eta gizakion 
aurkako mendeku bila dabiltza. Lortuko 
ote dute beren asmoa gauzatzea?

Sofia Taramona
Antzerki irakaslea: Sonia Villamor


