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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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EuSKAL HERRIARI

BuRuZ?

IKuSTAGun
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1
Zein da egia?
A. KORRIKAk ez ditu zeharkatu Euskal Herriko zazpi
lurraldeak edizio guztietan.
B. KORRIKAk Euskal Herritik
kanpo ere egin izan ditu
zenbait kilometro.
C. KORRIKAk beti egin ditu
2.000 kilometrotik gora.

Pertsona famatu hauetako
bat gasteiztarra da.
Badakizu nor?

Iparraldean ere lasterrez

C. Iruñetik 73 km-ra.

B. ... lasterketa hasi baino
altuago amaituko da.
C. ... antzeko garaieran hasi
eta amaituko da.

A.

B. Babarrunak.

C. %ikel Urdangarin abeslaria.

C. 9ainzuriak.

Pertsonaia ezagun
hauetako bat ez da
gasteiztarra. Zein?
A. Txillardegi euskal idazle,
politikari eta pentsalaria.

xokolatea.

B. Suanito Oiartzabal
mendizalea.

Aurten, baina, oso bestelako
peregrinazioak emango ditu
Garesen aurreneko urratsak,
Euskal Herri osoa zeharkatuko duen euskaltzaleen
peregrinazio erraldoiak:
KORRIKA.

C. oti %artinez de Lezea
idazle eta itzultzailea.

8

A. Ebro.
B. Arga.
C. 9adorra.

9
Zenbat biztanle ditu
Gasteizek? 2018ko
urtarrileko erroldaren
arabera, ...

Zein da zuzena? 2016an,
Gasteizeko biztanleen...
A. ... f 8,7 euskaldunak
ziren, f j,2 euskaldun
hartzaileak eta f 85,1
erdaldunak.

A. ... 203.28 .
B. ... 250.000 inguru.

B. ... f 17, euskaldunak
ziren, f 18,4 euskaldun
hartzaileak eta f j3,8
erdaldunak.

10
Zein jai ospatuko dute
gasteiztarrek KORRIKAren
amaierako festatik bi
astera?
A. Andre %aria 9uriaren Zaiak.
B. Panprudentzioak.
C. Blusen eta Mesken Eguna.

Bardeatik Pirinioetara

GARES
Perdoneko mendizerrako
hegoaldean, Iruñetik 24
kilometrora, Gares Donejakue
bideko erromesen elkargune
garrantzitsua izan da, XII.
mendetik aurrera. Orreagatik
eta Somportetik datozen
erromesak bertan elkartzen
dira, Argaren gaineko zubi
erromatarra zeharkatu
ondoren, Santiagoranzko
bideari jarraitzeko.

6

Erriberatik pasatzean, zein
elikagai tipiko jan ahal
izango dute korrikalariek?

A. %artin ;iz kirolaria.

Zein ibai zeharkatuko
dute korrikalariek
Gasteiza iristean?

Goizaldeko hirurak aldera, Donibane
Garazira helduko da KORRIKA. Ondoren, Oskitze mendatetik, 9uberoara
Zoango da, eta, egunsentiaz batera,
%aulera iritsiko da. Egun horretan,
Iparralde osoa zeharkatuko du, ekialdetik mendebaldera, eta, arratsaldeko
seietan, Baionan sartuko da. Kilometro
gutxi batzuk mendebalderago, Angelun, Kantauri itsasoa izango du zain.
Kostaldetik urrundu gabe, hegoalderantz abiatu, eta, Bidasoa gurutzatuta,
Irunen sartuko da.

non dago Gares?
A. Iruñetik 24 km-ra.
B. Iruñetik 41 km-ra.

A. ... lasterketa hasi baino
baxuago amaituko da.

B. Son Artetxe idazlea.

7

Ibañeta mendatea gaindituta -1.053
metrora, edizio honetako lekurik garaiena izango da-, Iparraldean izango
dira korrikalariak.
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21. KORRIKA Garesen hasi
eta Gasteizen amaituko da,
beraz, ...

5

4

21. KORRI KA

BArneko

C. ... 2 0.000tik baino
gehiago.

C. ... f 2 ,8 euskaldunak
ziren, f 14,3 euskaldun
hartzaileak eta f 55,
erdaldunak.
:
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Garestik Gasteiza

B2 C1

Hil gutxi barru, milaka eta milaka euskaltzalek eskuz esku eramango
dute KORRIKAren lekukoa, berriro ere, Euskal Herri osoan zehar.
Edizio honetan, euskararen aldeko ekimena Garestik abiatuko da,
apirilaren 4an, eta, hamaika egun geroago, Gasteizen izango du
amaiera jendetsua. Batetik besterako bidean, zazpi herrialdeetako
herri gehienetatik igaroko da lasterketa erraldoia.

MaTarroa Garaia kontrasteen lurraldea
da. Ordu gutxian, basamortutik baso
zarbatsuenetara edo gailur elurtuetara
igaro daiteke, eta 21. KORRIKAk pasaia
horiek guztiak ibiliko ditu, lehenengo
egunetan. Lizarraldea eta Pan Adrian
zeharkatu ondoren, 4tik 5erako gaua
Erriberako eremu lehorretan emango
dute korrikalariekN bertatik, aTallaldean eta 9angozaldean barna, 6irinioetaraino hurbilduko dira. 9araitzun
eta Aezkoan, KORRIKAk elurra izan du
bidelagun behin baino gehiagotan,
baina horrek ez du inoiz lasterketa
geldiarazi.
Larunbat goizean, apirilaren jan, 6irinioiak utzi, eta, Irati ibaiaren ondotik,
Aoizera abiatuko da lasterketaN eguerdi aldera, Iruñera iritsiko da. Gaueko
bederatziak aldera, MaTarroa Garaiko
hiriburutik 6irinioetarantz abiatuko da
berriro, Orreagarantz, Pantiagorako
erromesen kontrako bidea eginez.

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

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

APIRILAK 5
08:35
utera
17:05
aTalla
22:30
9angoza

APIRILAK 9
04:45
Altsasu
07:53
Agurain
1 :15
Bastida

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

APIRILAK 10
08:17
Laudio
Galdakao 12:12
21:3
Algorta

APIRILAK 12
01:32
Lekeitio
13:00
9arautz
1j:28
Donostia

APIRILAK 7
D. Garazi 02:47
07:10
%aule
18:05
Baiona

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

APIRILAK 13
01:24
Hernani
04:15
olosa
18:55
Durango

7tik 8rako gauean, Hegoaldean ibiliko
dira berriro korrikalariak: Irunen eta
Hondarribian, hasieran, eta MaTarroako Bortzirietan gero. Goizaldeko
seiak aldera, Iparraldera itzuliko da,
Lizarrieta mendatetik. Astelehen goizean, azken kilometroak egingo ditu
lasterketak Iparraldeko lurretanN
Para, Ezpeleta eta Ainhoa bisitatuko
ditu, eta, Dantxarinetik igaro ondoren,
MaTarroa Garaian izango da berriro.

Mahastien artean
Apirilaren an, Baztan zeharkatu ondoren, Ultzama, Basaburua eta Larrauneko basoetan murgilduko da KORRIKA,
Pakanara iritsi aurretik. Handik, Aralar
eta Urbasa mendilerroen babesean,
Arabarantz abiatuko da. Goizaldeko
jetan, Lautadan sartuko dira korrikalariak, eta, Kanpezun gora, Errioxaraino Zoango dira. Gauera arte

orriAldeAk

Gaurko gaia

KORRIKAren i bilbidea: Gares-Gasteiz
ibiliko dira mahastien artean. Azkenik,
Urizaharra mendatea gurutzatu, eta,
rebiñutik eta Añanatik igarota, Gorbeiaren magalera hurbilduko dira. Ordu
gutxiren buruan, Urduñan, Bizkaiko
hiruburu zaharrean, sartuko dira,
Barrerilla mendatean behera.

O3

Itsasoari begira
Apirilaren 10eko goizaldean, Urduñatik
Iparralderantz abiatuko da KORRIKA,
Kantauri itsasoaren bila berriro ere.
Bizkaian sartu aurretik, baina, Aiaraldeko herrietan barna ibiliko da. Korrikalariak Hego Uribetik sartuko dira
BizkaianN ondoren, xorierri eta Uribe
Kosta bisitatuko dituzte, eta, Bizkaiko
9ubi enblematikotik, Ezkerraldera
Zoango dira.
10etik 11rako gaua Bizkaiko mendebaldean emango du KORRIKAk, %eatzaldean eta Enkarterrin, hain zuzen,
eta, eguerdi aldera, Bilbora iritsiko da.
Bizkaiko hiriburuan kalez kale ibili ondoren, itsasorantz abiatu, eta Busturialdea eta Lea-Artibai zeharkatuko ditu.
12an, egunsentian, Gipuzkoan sartuko
da lasterketa. Debabarrena, Eibarraldea, Urola, Urola Kosta eta Lasarte, zeharkatu ondoren, hurrenez hurren,
Donostiara iritsi eta bertan ibiliko da,
gauera arte. Donostiatik Oarsoaldera
Zoangoa da, 6asaian itsasadarra traineruz gurutzatuko du, eta, itsasoari
agur esanez, Gasteizerako bidean Zarriko da.

Gasteizerantz

*

13ko goizaldean, Hernanialdera heltzen
denean, KORRIKA azken asteburuan
sartuko da. Helmugara iristeko, 3j ordu
baino ez dira Taltako. Gasteizera ailegatu aurretik, ordea, Gipuzkoako eta
Bizkaiko hainbat eskualdetan ibiliko

BERRIDATZI

dira korrikalariak. Lehenengo herrialdean,
olosaldea, Goierri, Urola
Garaia, Debagoiena eta Eibarraldea
ibiliko dituN bigarrenean, Durangaldea
eta Arratia. Azkenik, Anboto inguruko
mendi ikusgarriak inguratuta, Otxandiotik Bizkaia utzi, eta Debagoienera
iritsiko da. Han, Gasteizerako bidea
hartuko dute korrikalariek, lasterketari
merezi duen amaiera emateko asmoz.

KORRIKAren APPa
Mahi duenak KORRIKAren Zarraipena
egin ahal izateko, AEK-k A66 bat Zarriko du martxan datozen asteotan. Aplikazio horren bidez, hainbat inTormazio eskuratu ahal izango da: ibilbide
osoaren mapa, lasterketa une oro non
dagoen, edozein lekutara noiz helduko
den...
Ibilbideari buruzko inTormazioaz gain,
aplikazioan KORRIKA kulturalaren
agenda ezagutu ahal izango dugu, eta
aplikazioan bertan zabalduko den lehiaketan parte hartu ahal izango dugu.

GASTEIZ
Gasteiz hiri garrantzitsua izan
da KORRIKAren historian:
orain arte, lastereketaren bi
edizio amaitu dira bertan, eta
beste bi hasi. Aurtengoa
8:30ak aldera sartuko da
Arabako hiruburuan,
Duranatik, eta eguerdira arte
ibiliko da bertan, auzoz auzo
eta kalez kale.
12:30ean, KORRIKAk milaka
eta milaka euskaltzale
bilduko ditu Andre Maria
Zuriaren plazan. Bertan,
Euskal Herri osoan barrena
lekukoaren barruan gorderik
ibilitako mezua irakurri
ondoren, lasterketa amaitu
eta azken eguneko jai handia
hasiko da.

TESTuAn AZPIMARRATuTAKO ESALDIAK OnDOKO EGITuRAK ERABILIZ.

1. ____________________________-en buruan ____________________________________________________.

2._______________________________________________________________________-z geroztik.

3. ____________________________-ari Zarraiki ____________________________________________________.

4. Behin ______________________-ta ________________________________________________________.
5. _________________________________________-ari ekingo _______________________________________.
6. ____________________________-takoan ____________________________________________________.

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

7. _______________ ez ezik ___________________________ere _____________________________________.
8. _____________________________________ horrenbeste __________________________________________.

“GAreStik GASteizA” B2/C1
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.): artikuluan azpimarratutako
esaldiak berridatziko dituzte eskaintzen zaizien egiturak erabiliz. Ariketa talde handian zuzenduko dugu.
erAntzUnAk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

...
...
...
...
...
...
...
...

eta hamaika egunen buruan Gasteizen izango du amaiera jandetsua.
erromesen elkargune garrantzitsua izan da XII. mendeaz geroztik.
Irati ibaiari jarraiki, Aoziera abiatuko da lasterketa.
behin Dantzarinetik igarota, Nafarroa Garaian izango da berriro.
Gasteizeranzko bideari ekingo dio.
Baztan zeharkatutakoan, Ultzama, Basaburua eta Larrau-neko basoetan murgilduko da.
informazioa ez ezik, APPn KORRIKA kulturalaren agenda ere ezagutu ahal izango dugu.
lastereketaren bi edizio amaitu dira bertan, eta beste horrenbeste hasi.
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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:
Hamar baietz: 1-b; 2-b (Gares 344 metrotan dago, eta Gastezi, berriz, 525 metrotan); 3-a; 4-a
(Joseba Sarrionaindia Iurretakoa da, bizkaitarra; Pablo Sarasate iruñekoa, nafarra); 5-c; 6-a (Txillardegi
donostiarra da); 7-c; 8-b; 9-b; 10-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, B2” dokumentuan
dituzu.
erAntzUnAk:
Jokoaren erantzun gehienak txarteletan daude azpimarratuta, baina gutxi batzuek txarteletan agertu
behar ez dutenez, hona ekarri ditugu:
korrikA-logotipoak:
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

