
IKASTETXEETAKO 
BERTSOAK 



GANDASEGI LH 6 A 
Uda heltzeko irrikitan 

Doinua: Astoa ikusi nuen 

4- New York-era joan nahi 
dugu dendetara 
garestiak direnez 
batzutan ikara 
erosi ta gozatu 
barre ta algara 
gero Galdakaora 
itzuliko gara. 

2-  Kruzero bat eginez 
ondo egotera 
Kubara heldu eta 
gaua pasatzera 
hondartzara joan eta 
surf-a egitera 
kariben bikain gaude 
guztiok batera. 

5-  Ekainean hasten dira 
gure_oporrak bada 
gutxi falta da eta 
prestatuko gara 
Miamin parapente 
gero Australiara 
ondoren Nepalera 
azkenik Indiara 

1- Opor garaia azkar 
iristen ari da 
etxerako lan gabe 
guztiok begira 
batzuk hondartza eta 
besteak mendira 
pozik joango gara 
bakoitzan herrira 

3- Guk bidaia hasteko 
ameriketara 
eta gero perfekto! 
ibiliko gara 
baita Hawaii-ra joan 
dantza ta algara 
azkenik New York-era 
itzuliko gara 

6- Hawaii-ra oporretan 
hegazkinarekin 
sumendiak ikusi 
turismoa egin 
ondoren hondartzara 
ta surf taularekin 
azkenik dantzatzera 
lagun guztiekin. 



GANDASEGI LH 6 B 
Gure klasea eta lagunak 

Doinua: Maritxu nora zoaz 

4- Azken urte hauetan 
hemen Gandasegin 
ondo pasatu dugu 
gure lagunekin 
batzuk alde_egin dute 
besteak gurekin 
lagun handiak gara 
denak elkarrekin. 

2-Ondo pasatzen dugu 
denok elkarrekin 
merendolak egiten 
jan-edariekin 
ospatzeko urteak 
klasekideekin 
hiru hilabetero 
merendolak egin. 

5-  Ibilaldiak ere 
baditugu hemen 
denak gogoratzeko 
zaila dugunarren 
pila bat izan dira 
baina bat nabarmen 
Pobes-ko piszinetan 
gozatu genuen. 

1- Seigarren maila gara 
oso pozik gaude 
ta lagunen artean 
beti gaude hobe 
Gandasegi eskolan 
hamaika kolore 
ezin egon gaitezke 
gu lagunik gabe. 

3- Lagun onak gara gu 
beti jolasean 
ondo pasatu dugu 
azken urteetan 
guk antzerki bat egin 
euskara saioan 
baina_ez da oso ondo 
irten azkenean 

6- Txanela azterketan 
nahiko zaila_izan da 
baina bikain batekin 
aprobatu froga 
plastikan oso ondo 
baina beharbada 
galaxia ta munduan 
desastre bat gara. 



GANDASEGI LH 6 C 
Zein opor mota nahi duzu? 

Doinua: Xarmengarria zira 

4- Romara joango gara 
eta Milanera 
yate batean denok 
ondo pasatzera 
pizza jango dugu ta 
zerbait edatera 
dantza egingo dugu 
ez goaz ohera. 

2-  Hegazkin pribatuan 
Miamira joan nahi 
dendetan erosteko 
edozer gauza “guay” 
ondo pasatzen dugu 
Miamin beti jai 
hondartzan egoteko 
elkarrekin alai. 

5-  Bagoaz Galdakotik 
deskonektatzera 
Hawaii-ra joan eta 
ondo pasatzera 
hotela eta guzti 
ederto jatera 
gero yate bat hartu 
ta nabigatzera. 

1- Alcossebrera goaz 
gu beti algara 
itsasontziz bidaia 
gero hondartzara 
gure paga hartuta 
alai joaten gara 
portua ikusi ta 
itsaskaletara. 

3- Hegazkin pribatuan 
New York-en erosten 
Eta saskibaloiko 
New York Nicks ikusten 
Gero gu joango gara 
Chicagora zeren 
New York-ek ta Chicago-k 
Han dute jolasten. 

6- Ez dugu nahi eskola 
hobeto_oporrekin 
jatetxe onenetan 
bazkaltzeari ekin 
gero itsasaldera 
yate on batekin 
eta Dubai-ra goaz 
lujo askorekin. 



EGUZKIBEGI IKASTOLA LH 6 A 
Gure Gurasoak 

Doinua: Txoriak eta Txoriburuak 

4- Gu osasuntsu egon gaitezen 
arduratzen dira behintzat 
ohitura onak erakutsi  ta 
janari ona guretzat 
garbitasuna mantentzen dute 
nahiz ta guk ez hartu aintzat 
euren laguntzak garrantzia du 
gure osasunarentzat.  

2-  Nahiz ta askotan haserretu ta 
guk zaituztegu aztora 
hazten gabiltza korrika eta 
aprobetxatu denbora 
beti  zorretan egongo gara 
hori onartzea hoba 
asko maitatzen gaituzuenez 
sorta hau zuentzako da 

5-  Hala ta guzti entzuten dugu 
Oihu edo garraxirik 
Eta batzutan nahiko genuke 
Guk alde egin etxetik 
Umeak gara ta bihurriak 
Baina ez daukagu txarrik 
Merezi ere mereziarren 
Ez dugu maite zigorrik. 

1- Eskerrik asko esateko guk 
bagenituen gogoak 
mundu honetan gure babesa 
dira gure gurasoak 
ezin ahaztu inolaz ere 
gugatik egindakoak 
guraso _onenak zaretelako 
zuentzat dira bertsoak. 

3- Gure jarreraz ta izaeraz 
zaudete beti berbetan 
eta igertzen dugu askotan 
zuen hasarraldietan 
baina errua guraso maite 
ez daukagu guk denetan 
bebai ibiltzen zarete zuek 
elkarrekiko bronketan 

6- Hazten gabiltza horretarako 
zarete gure eredu 
zuena baino gure bizitza 
duzue beti helburu 
zuen alboan alaitsu eta 
oso seguru gaude gu 
eskerrik asko guztiagatik 
oso maite zaituztegu 



EGUZKIBEGI IKASTOLA LH 6 B 
Gure Eguneroko jarduna 

Doinua: Kantore berri 

4- Ikastoletan supsoatzen da 
euskara dela izarra 
ta maisu-maistrak saiatzen dira 
horretan jartzen indarra 
guk txikitatik ikasten dugu 
Aitorren hizkuntza zaharra 
baina askotan erdera ere 
entzuten da barra barra. 

2-  Astelehenetan etortzen gara 
oraindik erdi galduta 
gero lanean jartzen gaituzte 
banaka zein elkartuta 
ta azterketa baldin badago 
denak erdi beldurtuta 
klasean ordu larregi gaude 
gabiltza aztoratuta 

5-  Jantoki hitza aipatu eta 
inor ez dago ixilik 
nahiz ta saiatu ezin aurkitu 
danontzako gustokorik 
batzuk ez dute ezer bazkaltzen 
besteak bete ezinik 
guk jantokiko janariekin 
ez dugu adostasunik. 

1- Hasi beharko gara kantari 
gu ekitaldi honetan 
gure bizitza gehiena doa 
ikastolako geletan 
gaia pentsatzen hasi ginen ta 
hauxe atera bozketan 
gu egunero nola gabiltzan 
esango dugu bertsotan. 

3-Gure jarrerak ere askotan 
ematen du zer hitz egin 
ingelesean beti gabiltza 
bronka edo zigorrekin 
oso berbati garenez denak 
egin beharko ahalegin 
irakasleak irtetzen dira 
haserretuta gurekin. 

6- Gure klasea ez da izango 
mundu honetan eredu 
baina lanean jarritakoan 
makalak be ez gara gu 
guretzat leku hobeagorik 
ezetz topatu seguru 
orain benetan orokorrean 
ederto pasatzen dugu. 


