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2016/17 Ikasturtean ikastolako ikasleriaren % 61a bazkidea da. 
 

Ikastolari bazkide diren familien ikasleko, materialari dagokion dirulaguntza bat eman zaio: 
- 10€ haur hezkuntzako ikasleko  eta  5€  lehen hezkuntzako ikasleko 
- 10€/ ikasleko kurtso amaieran egiten duten irteerako  
- Olentzero y Mari Domingi ikasle guztientzat ekartzen dituzten oparientzako, 50€ gelako, 600€ guztira (haur              

hezkunzako 8 gela, lehen hezkuntzako 1. zikloko 4 gela). Aurten, Olentzero eta Mari Domingiren irudiak               
eguneratu ditugu, artisau batek eginak dira eta familiak egokitu den lekua txukundu dugu. 
 

 ANTOLATU DITUGU… 

ABENDUAK 3a. EUSKERA EGUNA: Euskeraren nazioarteko eguna ospatu genuen. Patioan 

jardunaldi ezberdinak eginez: Dantza plaza, gaztainak, egutegiaren banaketa, saskibaloria 3x3.… 

 OLENTZERO eta MARI DOMINGI JAIA 

ABENDUAK 23! 

jardunaldi ezberdin pilo antolatzen ditugu, hala nola, puzgarriak, pinpong 

txapelketa, saskibaloia 3x3, saskien zozketa...  

 

 

 

SANTA AGEDA. OTSAILAK 4 LARUNBATA 

Goian eta beste eskola batzuetako guraso elkarteekin batera, Gasteizko 

alde zaharretik Santa Ageda abestera joan ginen. Euria barra-barra baina 

jende pilo elkartu ginen Campillon.  

 

 KORRIKA. KM39!  

 

 

Beti bezala, Koldo Mitxelenako lagunekin partekatu genuen gure kilometroa. Bertako patioan           
egon ginen guztiok, txistorra pintxoak egin, trikitilariekin dantzan, lekukoa hartu genuen arte…  

 

  

KURTSO AMAIERAKO JAIA. EKAINAK 17 LARUNBATA 

Aspaldi ez bezala, aurten larunbat batean ospatu genuen ikastolako jaia. Goizean, 

txikientzat tailar ezberdinak izan genituen: aurpegi margoketa, azazkal margoketa, 

txapak, photocall-a, saskibaloia, Odon txef-eko lagunak pintxo goxo-goxoak egin 

zizkiguten, eta Unaik Zientzia dibertigarrikoak bere esperimentuekin aho zabalik utzi 

gintuen….  

Gero, 90 familia, frontoian bazkaltzera geratu ginen eta arratsaldean jaiak, puzgarriekin eta DJ Raiztirekin jarraitu zuen. 

Gorputzak topera astindu genituen!!! Datorren urtean gehiago…. 
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MENDI IRTEERAK 

Aurten, familia batzuk, ikasturtean zehar, igandeetan egin daitezkeen irteera ezberdin 

batzuk proposatu zituzten, zailtasun ezberdin, inguru ezberdin… Guztiok parte hartzeko 

aukerarekin!!! Zein ondo pasatu dugun eta ze goxoak dauden partekatutako  guztion 

harteko hamaiketakoak!!!! 

 

 

SERVICIO EGUN ON  

EGUN ON zerbitzua guraso elkarteak kudeatu eta antolatuta dago, familien lana eta            
familia bateragarria egitea du helburutzat. Aurten, 8-10 ikasle izan dira ohikoak eta beste batzuk, beharren arabehera, noizean                 
behin erabili dutenak. Zerbitzuari buruzko informazio gehiago behar izan ezkero  
egunon@odondeapraiz.eus 
 

 

    ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK 

ikasturte honetan zehar, Durante este curso hemos ofertado diferentes actividades          

actuales e innovadoras . Esto ha sido posible gracias a la participación y trabajo en               

equipo de un grupo de familias que se implicaron y trabajaron con ilusión. Tanto trabajo tuvo                

su recompensa y el resultado fue muy positivo. Durante este curso nuestros hijos/as han sin               

duda han disfrutado con las actividades!  

Jantoki orduan ekintzak eskeini diren lehenengo urtea izan da: Hiru taldetan banatuta egon dira. 1.Zikloa: Antzerkia, 2. eta 3. 

zikloak: antzerkia eta 1.,2. eta 3. zikloak:Mindfulness. 

Orain arte, antolatzen genituen eskolaz kanpoko ekintza guztiak Lehen Hezkuntzako ikasleei zuzenduak zeuden. Aurten Hau 

Hezkuntzako 3. mailakoei ere FAMILIAN  DANTZAN!! eskeini zitzaien eta 9 familia ekintza hau disfrutatzen ibili dira!!! 

Lehen Hezkuntzan  174 parte hartzaileek hurrengo ekintzetan parte hartu dute: 

1. zikloan: euskal dantza,  Lego Klub, esku lanak, multi-kirola,  odon Txef, Zientzia Dibertigarria. 

2. zikloan: Saskibaloi eskola, irriztaketa,  Odon dancing. 

        2. eta 3. zikloetan: gitarra, Zientzia dibertigarria, Xakea, Lego Robotika, Saskibaloia, Odon Txef 

 

                     
 

  EUSKERA BATZORDEA. PATIOAN BERRIKETAN! 
 

2016/17. ikasturtean “PATIOAN BERRIKETAN” proiektua aurrera eraman dugu. Patioan eta 

mailto:egunon@odondeapraiz.eus
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familian euskera sustatzeko helburuarekin.. 

Horretarako, ikastolako familiak, hilabeteko ostegun batean patioa gure egin eta bertan ekintza ezberdinak egin ditugu: Betiko 

jolasa, zirkoa, zura margotu, murala…. Eta familian Asier Kidam Magoaz ere gozatzeko aukera ere izan genuen!!!! 

BARATZA. TITAREN TXOKOA 
Ikasturte honetan zehar, baratza kanpoko pertsona batek kudeatu du eta guraso elkarteak ekonomikoki gure gain hartu ditugu. 

Ikastolako irakasle talde batekin lanean, kurtsoan zehar, ikas orduetan, haur hezkuntzako ikasleek, “TITATEN TXOKO” az 

disfrutatzeko aukera izan dute 

 

“Konpost” proiektua ere indartu genuen. Jakingo duzuenez, L:H: 5. mailako ikasleek,Atariak 

antolatuta  “Nire Ikastetxea naturarekin bat” proiektua aurkeztu zuten eta irabazleak suertatu 

ziren. Guztion lan onaren onarpena. 

 

PATIO EZBERDIN BAT 
 

Gure ikastolak eta patioak batez ere hobekuntza batzuk behar dituela kontziente gara.Guraso elkarte eta zuzendaritzatik 

elkarte eta foro ezberdinetara hobekuntza hauen beharra elharazi diegu. Hurrengo ikasturtean zehar ere hobekuntza hauek 

lortzen saiatuko gara. Bitartean, batzorde ezberdinak, euskera eta baratza, ikastolari kolore pixka bat eman diogu. 

 

Baratza patian…  

 

Murala… 

 

 

 
 
 
 

GURASO ESKOLA 

 

Aurten ere, Gasteizko udaletxetik bideratu eta kudeatuta, interesgarriak diren gaiak          
jorratzen dituzten guraso eskolak izan ditugu. Astelehenetan, hamabosteaan behin         
izaten dira. Bertan jorratzen diren gaiak, bertan parte hartzen dituzten familiak           
aukeratuak dira, aurten honako hauek izan dira jorratu diren gaiak: 

JORRATUTAKO GAIAK: 
Autokontzeptua eta autoestima 

Fustrazioari tolerantzia 

Teknologia berriak: mugikor eta sare sozialak 

Autokontrola- erlajazioa: estresa eta antsietatea bideratzen laguntzeko teknikak 

Beldurrak 

Anai-arreben arteko harremanak 

Erresilientzia 

SAREAK OSATZEN… 

 
DENON ESKOLA-n, arabako euskal eskola publikoko ikastetxe ezberdinetako guraso elkarte ezberdinak           
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daude, eta gu ere bertako partaide gara.. Hezkuntzari dagozkion gai ezberdinen berri izateko (LOMCE, jantoki, eskolaz kanpoko                 
ekintza….) eta batez ere beste eskola publiko batzuetako,guraso elkarte ezberdinak egiten dutenaren berri eta harremanetan               
egoteko gaude bertan. Bertan jarraituko dugu, dagokigun einean, Euskal Eskola Publikoaren alde lanean, eta sortzen dituzten                
jardunaldi eta ekintzak zabaltzen eta sustatzen 
 
 
LOMCERIK EZ/HEZIBERRI EZ batzordeak, gai honi buruz sortzen den informazio ,           

proiektuen eta ikas komunitateak sortutako lanen berri, informazioa helarazten         

digu.  

Aktiboki Iparraldeko Gizarte Zerbitzuaz lan egiten dugu,       
errekurtso ezberdinak tartekatuz, informazioa, ekintzak…     
familie helarazten…. Auzoa egiten!!! Auzoko foroetan      
Auzogunen parte hartzen dugu, gure iradokuzunak helarazi       
nahian 

 
 
 
Goianekin batera eta beste guraso elkarte ezberdinekin, jardunaldi ezberdinak antolatu eta parte hartu dugu. elkarlanean,               
ikasten,.....ibiltzen 
 

MATERIALA 

 
Nagusi eta txikientzat ikastolako KAMISETAK ditugu  5€-tan.  
 
 

Izugarrizko arrakasta izan zuten  2017-ko EGUTEGIAK! 
  Aurten errepikatuko dugu… 
 

 
Teknologia berriei  ere saltoa eman dugu : ZOKOZORRI 2.0! 
 
Martxan jarri dugu gure web orria: www.zokozorri.eus, eta bertan berrieta ohar  guztiak zintzilikatzen ditugu. 
Eskerrik asko gela guztietako ordezkari guztiei, berariei esker eta baita whappari esker ikastolako informazioa modu azkar eta 
eraginkor baten familiei heldu baita. 
E-maila ere tresna erosoa bihurtu da, bertatik ikastolak eta guk antolatutako jardunaldien berri familiei helarazi diegu eta baita 
inguruan suertatu diren ekintza interesgarrien berri ere, ikastetxetik kanpo euskeraz kirol eta kulturaz gozatzeko aukera!! 
Teknologi berriak erabiliz, papelaren eraabilera gutxitxea lortu dugu!!! Eta ingurunea zaintzea guztion betebeharra da, gura 
ere!!!  
Aurten, lehenengo aldiz, eskolaz kanpoko ekintzen izen-ematea on-line egin dugu!!! Pentsatzen genuena baino errazagoa izan 
da prozesua. eta datorren urterako berritzen eta lanean jarraituko dugu.  
 
 
 

Guraso elkarte ireki batekin dena posible da!!! Animatu eta parte hartu!!EGIN ZAITEZ ZOKOZORRI!!  
Guztion artean errezago dal 

 
A.M.P.A. ZOKOZORRI  IKASTOLA ODON DE APRAIZ 

zokozorri@odondeapraiz.eus 
www.zokozorri.eus 

 

 

http://www.zokozorri.eus/

