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oHAr GArrAntzitSUA:
Ataza honetako ikaslearen orriak aldizkari txiki baten formatuan dituzu. Aldizkari-itxura eman nahi badiozu,
kopiak DIN A3 tamainan atera ditzakezu, eta erditik tolestu, ondoko irudietan bezala.
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hiTZ gURUTZATUAK
TOPATu KORRIKARI

GOITIK

HASIERA EDO AmAIERA EmAN DIOTEN HERRI EDO HIRIEN IZENAK.

BEHERA:

EZKERRETIK

4

1

erriko hiribururik jendetsuena da.
ESKuINERA:

5

4. Arabaren bihotzean dago, konderric batean.

3

2

1. Euskaldunon historiako garaipenik ezagunena da bertakoa. 77Han izan zen.
2. Uxingudiren eskuinaldean kokatua, ondarraitz hondartzagatik bisita ugari
jasotzen ditu udaran. Abadia Nauregia ere bertan da.
3. Euskal

5.

21. KORRI KA

BArneko

6

iriburu honetako patroia fan faturnino da.

6. Lehen KORRIKAren abiapuntua izan zen.
7. Kobazulo bereziak ditu ingurunean. Estalaktitak eta
estalagmitak ezker-eskuin ikus ditzakegu bertaní
8. Pubi erromatar oso ezaguna du, eta aurtengo
KORRIKArekin lotura estua du.

7
Bardeatik Pirinioetara
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ITZAZu AuKERA ZuZENAK:

2

1
20 edizioetan, KORRIKAri
hasiera...
A. ... herri txikiek eman diote,
eta amaiera hiriburuek.
B. ... herri txikiek eman diote,
eta amaiera herri txiki zein
hiriburuek.
C. ... herri txiki zein hiriburuek
eman diote, eta amaiera
hiriburuek.

20 edizioetan, KORRIKA...
A. 7 aldiz amaitu da Bilbon.
B. 4 aldiz hasi da Iruñean, eta
4 aldiz amaitu da bertan.
C. 2 aldiz hasi da Gasteizen,
eta 2 aldiz amaitu da
bertan.
D. Aurreko guztiak zuzenak
dira.

3
Arabako Lautadatik
pasatzean, zein elikagai
tipiko aurkituko dute
korrikalariekj
A. 8iperrak.
B. Babarrunak.
C. 8atatak.
D. 8ikillo-piperrak.

5

4
Pertsona amatu hauetako
bat gasteiztarra da.
Badakizu norj
A. Non 9aia bertsolaria.
B. Uoti 9artinez de Lezea
idazle eta itzultzailea.
C. p illardegi euskal idazle,
politikari eta pentsalaria.
D. Denak dira gasteiztarrak.

Sa%arroa Garaian, denetariko paisaiak
daude: hegoaldean, Bardeako basamortua5; iparraldean, Iratiko basoa eta
8irinioetako mendi elurtuak. 21. KORRIKA, Garestik atera ondoren, leku horietan ibiliko da, hasierako egunetan:
Lizarraldetik eta fan Adriandik Erriberara joango da, Bardea ingurura; ondoren, Ua%allaldea eta Pangozaldea
zeharkatuko6 ditu, eta Paraitzu eta
Aezkoa haranetara7 igoko da, 8irinioetako elurren ondora.
4

GARES
Perdoneko mendilerroko
hegoaldean, Iruñetik 24
kilometrora, Gares herria
dago. Gares leku
garrantzitsua da Done-akue
bidean, bertan Orreagatik eta
Somportetik datozen
erromesak2 elkartzen baitira.
Aurten, baina, bestelako
peregrinazioa abiatuko3 da
Na arroako udalerri
horretatik, euskaltzaleen
peregrinazio erraldoia, Euskal
Herri osoa zeharkatuko
duena: KORRIKA.
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2016an, Na arroa Garaiko
biztanleen...
A. ...6 5,2 euskaldunak ziren,
6 T,5 euskaldun hartzaileak
eta 6 HH,3 erdaldunak.
B. ...6 12,Z euskaldunak ziren,
6 10,3 euskaldun hartzaileak eta 6 7T,7 erdaldunak.
C. ...6 21,1 euskaldunak ziren,
6 13,3 euskaldun hartzaileak
eta 6 T5,T erdaldunak.

Garestik Gasteiza

B1

Hil gut9i barru, milaka eta milaka euskaltzale ibiliko dira Euskal
Herri osoan korrika, euskararen alde. Izan ere1, apirilaren 4an,
KORRIKAren beste edizio bat abiatuko da Garestik, eta, hamaika
egun geroago, hilaren 14an, Gasteizen izango du amaiera -endetsua.
Bidean, edizio guztietan bezala, zazpi herrialdeetako herri
gehienetatik igaroko da euskararen aldeko lasterketa.

Apirilaren Tan, Aoiztik pasatu ondoren,
KORRIKA Iruñera heldu eta bertan ibiliko da, gaueko bederatziak arte. Orduan, korrikalariak 8irinioetarantz abiatuko dira berriro, eta gauerdian Orreagan egongo dira. Ibañeta mendatea
gainditu8 -1.053 metrora, edizio
honetako lekurik garaiena izango da-,
eta Iparraldean izango dira.

orriAldeAk

Itsasoari begira

KORRIKA goizaldeko hirurak aldera helduko da Donibane Garazira. Ondoren,
Oskitze mendatetik, Puberoan sartuko
da, eta, egunsentian10, 9aulen izango
da, Puberoko hiriburuan, hain zuzen.
Egun horretan, korrikalariek Iparralde
osoa gurutzatuko dute, ekialdetik
mendebaldera, eta, arratsaldeko seiak
aldera, Baionan egongo dira. Laster,
Angelun, Kantauri itsasoa ikusi ahal
izango dute, eta handik, kostaldetik
urrundu gabe, Irunera joango dira.

rduñatik, Arabako Aiaraldera joango
da KORRIKA, eta handik, Serbioi ibaiari
jarraiki, Bizkaira itzuliko da. Egun horretan, korrikalariek ego ribe, Uxorierri eta ribe Kosta bisitatuko dituzte.
andik, Bizkaiko Pubi ospetsua gurutzatu ondoren, Ezkerraldera joango dira, eta, 10etik 11rako gauean, Bizkaiko mendebaldean ibiliko dira, 9eatzaldean eta Enkarterrin, zehazki.

7tik Hrako gauean, egoaldean ibiliko
da berriro KORRIKA: Irunen eta ondarribian, hasieran, eta Sa%arroako Bortzirietan gero. Goizaldeko seiak aldera,
Lizarrieta mendatean zehar, Iparraldera itzuliko da. Astelehen goizean, azken kilometroak egingo ditu 21. KORRIKAk Iparraldean; fara, Ezpeleta eta
Ainhoa bisitatu ondoren, Sa%arroa Garaian sartuko da berriro, Dantxarinetik.

Mahastien11 artean
Apirilaren Zan, Baztan utzi ondoren,
korrikalariak ltzama, Basaburua eta
Larrauneko basoetan ibiliko dira. andik, fakanara joango dira, eta, Aralar
eta rbasa mendilerroen12 artetik,
Arabarantz abiatuko dira.
Apirilaren 10ean, goizaldeko seietan,
KORRIKA Lautadan sartuko da, eta
Kanpezutik Errioxara joango da. Korrikalariak mahastien artean ibiliko dira,
gaua iritsi arte. Azkenik, rizaharra
mendatea gurutzatu eta, Urebiñutik eta
Añanatik igaro ondoren, Gorbeiaren
magalera13 iritsiko dira. Barrerilla
mendatea jaitsi, eta rduñan izango dira, Bizkaiko hiruburu zaharrean, alegia.

Gaurko gaia
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KORRIKAren i bilbidea: Gares-Gasteiz

Iparraldean ere lasterrez9

Eguerdi aldera, KORRIKA Bilbora iritsi
eta auzoz auzo ibiliko da. Arratsaldean,
hiriburutik atera eta, Uxorierritik
igarota, Busturialdera eta Lea-Artibaira hurbilduko da.
12an, Gipuzkoan sartuko da lasterketa. Debabarrena, Eibarraldea, rola,
rola Kosta eta Lasarte zeharkatu
ondoren, Donostiara iritsi eta bertan
ibiliko da, gauera arte. Donostiatik
Oarsoaldera joangoa da, 8asaian
itsasadarra14 traineruz gurutzatuko
du, eta, itsasoari agur esanez,
Gasteizerako bidea hartuko du.

Gasteizerantz
13ko goizaldean, ernanialdean izango da KORRIKA. Gazteizera iristeko,
3T ordu baino ez dira %altako, baina,
ailegatu aurretik, Gipuzkoako eta Bizkaiko hainbat eskualde zeharkatuko
ditu: lehenengo herrialdean, Uolosaldea, Goierri, rola Garaia, Debagoiena eta Eibarraldea; bigarrenean,
Durangaldea eta Arratia. Azkenik, An-
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AZPImARRA

boto inguratuta, Otxandiotik Bizkaia
utzi, eta, Debagoienetik, Gasteizerantz abiatuko dira korrikalariak,
lasterketari merezi duen amaiera emateko asmoz.

KORRIKAren APPa
KORRIKAren jarraipena erosoago egin
ahal izateko, AEK-k A88 bat jarriko du
martxan datozen asteotan. Aplikazio
horren laguntzaz, lasterketa non dagoen edo gure herrira noiz iritsiko den
jakin ahal izango dugu.
Ibilbideari buruzko in%ormazioaz gain,
aplikazioan KORRIKA kulturalaren
agenda ezagutu ahal izango dugu,
baita aplikazioan bertan zabalduko
den lehiaketan parte hartu ere.

GASTEIZ
KORRIKA, orain arte, bi aldiz
amaitu da Gasteizen.
21. edizioa, beraz,
hirugarrena izango da.
Lasterketa 8:30ak aldera
sartuko da Gasteizen, eta,
12:30ean, milaka eta milaka
euskaltzale bilduko ditu
Andre maria Zuriaren plazan.
Bertan, Euskal Herri osoan
eskuz esku ibilitako mezua
irakurri ondoren, lasterketa
amaitu eta azken eguneko -ai
handia hasiko da.

ITZAZu ?ORmA EGOKIAK ESALDI HAuEK OSATZEKO.

1. Gares herri garrantzitsua da Donejakue bidean; hala ere/izan ere/baita ere, bertan Orreagako eta
fomporteko bideak elkartzen dira.

APIRILAK 4
17:00
GARES
1Z:25
Lizarra
23:2T
Lodosa

APIRILAK 8
00:45
Irun
13:22
Elizondo
Lekunberri 1Z:23

APIRILAK 5
0H:35
Uutera
17:05
Ua%alla
22:30
Pangoza

APIRILAK w
04:45
Altsasu
07:53
Agurain
1Z:15
Bastida

APIRILAK 6
05:50
Naurrieta
14:47
Iruñea
23:45
Orreaga

APIRILAK 10
0H:17
Laudio
Galdakao 12:12
21:3Z
Algorta

APIRILAK 12
01:32
Lekeitio
13:00
Parautz
1T:2H
Donostia

APIRILAK 7
D. Garazi 02:47
07:10
9aule
1H:05
Baiona

APIRILAK 11
Barakaldo 00:31
11:4T
Bilbo
20:11
Gernika

APIRILAK 13
01:24
ernani
04:15
Uolosa
1H:55
Durango

2. Ibañeta gainditzerakoan/gainditzean/gainditutakoan, KORRIKA Iparraldean sartuko da.
3. Apirilaren 13an, KORRIKA Durangaldean ibiliko da, eta Arratian ere bai/baita/ere.
4. Aoizetik, Iruñera bidea/Iruñerantz bidea/Iruñerako bidea hartuko du KORRIKAk.
5. Apirilaren 14an, Gasteiz euskaltzalez betetzea/betetzen/betetzeko asmoa du KORRIKAk.
6. Orain arte, KORRIKA bitan/bietan/bian amaitu da Gasteizen.
7. KORRIKA apirilaren 10ean igaroko da
Bilbora iritsiko da.

APIRILAK 14
01:00
Otxandio
03:52
Arrasate
GASTEIZ 12:30

1. Izan ere: de hevho; en fait
2. Erromes: peregrino,-a; èlerinbhe
3. Abiatu: dirigirse; se diriger
4. Denetariko: de todo tipo; de
toéte sorte
5. Basamortu: desierto; d sert

rduñatik, eta, biharamunean/datorren egunean/beste egunean,

6. Zeharkatu: atraMesar; traverser
7. Haran: Malle; vall e
8. Gainditu: superar; francuir
w. Lasterrez: korrika, Iparraldean.
10. Egunsenti: amanever; aéxe
11. mahasti: Miñedo: vigne

12. mendilerro: vordillera; cordillère
13. magal: ladera; flanc
14. Itsasadar: rJa; ria

Hiztegia

“GAreStik GASteizA” B1
HelBUrUA
Ataza honen helburuak dira, batetik, KORRIKAren ibilbidea ezagutaraztea, eta, bestetik, Euskal Herria hobeto
ezagutzea. Horretarako, ikasleek 21. edizioaren ibilbidea azaltzen duen artikulua irakurriko dute, eta, ondoren,
KORRIKAri buruzko mahai-jokoan ariko dira.

ProzedUrA
A. 21. korrikAren

iBilBideA

--- Hasteko, ataza azalduko diegu ikasleei, labur: KORRIKAren ibilbidea azaltzen duen aldizkaritxoa irakurriko
dugu, eta ibilbideari eta euskal geografiari buruzko lanak egingo ditugu.
--- Aldizkariak banatu aurretik, “Mapa osatzen” ariketa egingo dugu: ikasleek bakarka, falta diren lekuak kokatu
beharko dituzte mapan (3. or.). Ariketa zuzendu gabe utziko dugu, aurrerago hartuko baitugu berriro.
--- “Garestik Gasteiza” aldizkaritxoa banatuko diegu, ikasleek ibilbideari buruzko artikulua irakurriko dute, eta,
bakarka, proposatzen zaien ariketa egingo dute (aldizkaritxoan, 1.-3. or.): esaldiak osatzeko forma egokiak
azpimarratuko dituzte. Ariketa talde handian zuzenduko dugu.
erAntzUnAk:
1. izan ere; 2. gainditutakoan; 3. ere bai; 4. Iruñerako bidea; 5. betetzeko; 6. bitan; 7. biharamunean.
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--- Ikasleak, binaka, ibilbideari buruzko artikulua aurrean dutela, “Mapa osatzen” ariketako erantzunak adosten
saiatuko dira. Ariketa talde handian zuzenduko dugu.
erAntzUnAk:
1. Enkarterria; 2. Gorbeia; 3. Lea-Artibai; 4. Bastida; 5. Debagoiena; 6. Pasaiako itsasadarra; 7. Bardea;
8. Iratiko basoa; 9. Lizarraldea; 10. Maule; 11. Angelu; 12. Lautada.
--- Ikasleek, binaka, 22. KORRIKAri hasiera emateko herri bat aukeratuko dute, eta e-posta idatziko diote AEKri
proposamena azalduz: zein herri proposatu nahi duten, zergatik, herri horren ezaugarriak...
--- E-postak ozen irakurriko ditugu eta, talde handian, proposamenik onena aukeratuko dugu.
--- Denbora-pasak eskolatik kanpo egitea proposatuko diegu ikasleei: epe bat jarriko dugu, eta, nahi duten
bidea erabiliz (Interneten nabigatu, lagunei galdetu...), erantzun zuzenak aurkitzen saiatuko dira. Behin
epea beteta, erantzunak talde handian alderatu eta zuzenduko ditugu.
erAntzUnAk:
Hitz gurutzatuak: 1. Orreaga; 2. Hendaia; 3. Bilbo; 4. Trebiñu; 5. Iruñea; 6. Oñati; 7. Karrantza; 8. Gares.
Bost baietz: 1-c; 2-d; 3-c; 4-b; 5-b.

B. korrikAren jokoa
--- KORRIKAren ibilbidea, Euskal Herriko geografia eta mailari dagozkion hainbat eduki berrikusteko
jokoa egingo dugu. Jokoaren prozedura, taula eta fitxak “KORRIKAren ibilbidearen jokoa, B1” dokumentuan
dituzu.
erAntzUnAk:
Jokoaren erantzun gehienak txarteletan daude azpimarratuta, baina gutxi batzuek txarteletan agertu
behar ez dutenez, hona ekarri ditugu:
; gotipoak:
11. KORRIKA,

12. KORRIKA eta

Hieroglifoak:
-

Zein herri zeharkatuko du Korrikak Iparraldetik atera ondoren? irun.
Herri hau KORRIKA baten abiapuntua izan zen. Andoain.
Nola egingo duzu korrika? kohete batek bezala.
Zenbat kilometro egingo duzu KORRIKAn? Hamaika.

izartxoak:
1. 12. KORRIKA; 2. Egan; 3. Esne Beltza; 4. Ines Osinaga; 5. 1. irudia;
6. C; 7. C; 8. 2. irudia.

13. KORRIKA.
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ondoko lekU HAUek dAGozkien zenBAkiekin:

1

eSkUAldeAk:
- Lea-Artibai
- Lautada
- Enkarterria
- Lizarraldea
- Debagoiena

4
3

BeSte lekUAk
- Gorbeia mendia
- Bardea
- Pasaiako itsasadarra
- Iratiko basoa

2

HerriAk, HiriAk...
- Maule
- Bastida
- Angelu

5

12

9
6
11

7
8
10

