
Irratsaio baten adibidea (3. ziklorako) 

Irratsaioaren gidoia izan beharko dute parte hartzaile guztiek. Hurrengo 

orrietan irakur daitekeen gidoia, orokorra da. Ikasle bakoitzak, bere 

elkarrizketa zatian berari dagozkion esaldiak azpimarratu beharko ditu. 

Modu honetan, bere txanda heltzen denean ez du Irratsaioaren ildoa 

galduko. 

(Irratsaioaren sarrerarako musika. Musika pixkanaka jaisten joango gara. 

Musika baxu baldin badago utzi daiteke) 

• Kaixo Julio!!! 

– Kaixo Karmele!!! 

• Ongi etorri gaurkoan ere Trinkili Trankala irratsaiora. Gogoratu dezagun 

gure irratia 105. 7 katean sintonizatu dezakezuela. Zelan zaude Karmele? 

– Ederto!!!! Beno, Irratsaioa hasteko gonbidatu berezi bat daukagu. Baina 

ez dugu esango nor den. Adi entzun eta ea asmatzen duzuen nor den!!!!! 

• Hara Julio!!!hemen dago gonbidatua!!!!Beraz,elkarrizketarekin hasiko 

gara!!! 

• Zein urtean hasi zen zure pailazo bizitza? 

Θ1987. urtean hasi zen. 

• Non jaio zinen? 

 Θ Lasarten jaio nintzen. 

• Non izan zen zure lehenengo ikuskizuna? 

Θ Zigoitian izan zen. 

• Zein lanbide eraman zenuen pailazoa izan aurretik? 

Θ Irakaslea izan nintzen. 

• Non egon zinen 40 ordu euskaraz hitz egiten? 

Θ Lasarte Orian. 



• Zeintzuk dira zure hitzik famatuenak?  

Θ Katxi porreta eta kutxi kutxi mari lutxi. 

• Nola deitzen da zure amona? 

 Θ Josefina!!! 

 

• Ba al dakizue nor izan den gaurko gure gonbidatu berezia????? Emaitza 

badakizue, idatzi zuen erantzunak 7744 zenbakira. Asmatzaileen artean 

bizikleta bat zozketatuko dugu. Animo!! Orain publizitateari eskainiko 

diogu tartetxo bat. Aurrera!!!! 

(Iragarkia baino lehen musika jarriko dugu) 

→ PEPITO KOLTXOIAK!!!!Zatoz Pepito koltxoiak erostera!!!! 14 € hilean 

ordaindu eta abenduan amaitu ordaintzen. Oso koltxoi onak dira 

bizkarrerako!!!!Aprobetxatu eta pasa zaitez Kasku Zaharrean dugun 

dendati!!!!zzzzzzzzzz!!!!! 

(Iragarkia baino lehen musika jarriko dugu) 

→ Kotxe dotoreak eta azkarrak saltzen ditugu!!!!Modelo guztietako 

FERRARIAK!!!!Guggenheim museo ondoan dagoen dendatik pasa eta 

bertan ikusteko aukera izango duzue!!!!Erosi bat eta zure bizitza guztiz 

aldatuko da!!!!!bbrrrrrrrrrmmmmm…….plaust!!!!Ui…apurtu da!!!! 

 

• Irratsaioarekin jarraituko dugu,lehiaketarekin hain zuzen ere!!!!Aurrera 

lehiaketa!!!!! 

(Telefono baten txirrina jarriko dugu) 

– Gaur, gure lehiaketan, B.E.C.en izango den Cavalia ikuskizunerako bi 

sarrera emango ditugu. 

• Egunon!!! Nor zaitugu telefonoko bestaldean??????? 

◊ Julia eta Arrigorriagatik deitzen dut. 



– Zorte on Julia!!Esango al dizkidazu A-z hasten diren Euskal Herriko bi 

mendi? 

◊ Ba… Anboto!! Eta….mmmm….. Aizkorri!!!! 

– Oso ondo!!!Zorionak Julia!!!!  

• Cavalia ikuskizunerako si sarrera irabazi dituzu!!! 

◊ Eskerrik asko!! 

• Beste dei batekin joango gara… Nor zaitugu??? 

◊ Egunon!!! Susan naiz. 

• Nondik deitzen duzu Susan??? 

◊ Londresetik deitzen dut. 

• Esango al diguzu zeintzuk diren ikurrinaren koloreak, Susan? 

◊ Red, green and… white. 

• Oso ondo!!!!Cavalia ikusteko bi sarrera zuretzat!!!! Eskerrik asko 

deitzeagatik!!! 

◊ Zuei. 

– Gaur esku zabal gabiltza!!!!!Ea hirugarren deia… nor zaitugu… 

◊ Luigi naiz. 

– Kaixo Luigi. Nondik deitzen duzu???? 

◊ Italiatik, Veneziatik hain zuzen ere!!!! 

– Aurrera ba!!!Esango al diguzu Euskal Herriko 3 kirol???? 

◊ Eskupilota….ahhh….. harrijasotzea….ahhh….eta …. Arrauna!!! 

– Veneziara doaz bi sarrera!!!!Zorionak!!!! 

◊ Prego!!!!Gratzie!!!!! 

• Zelako goiza Julio!!!!!Jada banatu ditugu sarrera guztiak!! 



– Goazen ba iragarkiarekin!!!!! 

(Iragarkia baino lehen musika jarriko dugu) 

→   - Ai maitia…. Umeak izan ditugunetik ez gara inoiz afaltzera joan!!!!! 

- Egia da!!!!Nazkatuta nago!!!! 

- Aspaldi afaltzera joan barik….umeak ezin dituzu inorekin 

utzi????Lasai!!!!TELEKANGURO hemen dago!!!!Bukatu dira 

afaltzera joan gabeko deboraldi luzeak!!!!! 

- Eskerrik asko telekanguro!!!! 

- Orain afaltzera goaz!!!! 

(Iragarkia baino lehen musika jarriko dugu) 

• Orain… debatearekin joango gara!!! 

– Zein gai jorratuko dugu gaur Karmele???? 

• Gaur “home schooling”- ari buruz hitz egingo dugu. Zer den home 

schooling galdetuko duzue ezta??? Ba… home schooling eskola etxea da. 

Hona hemen gure gonbidatuak: 

LUISA GARMENDIA, 2 semeren ama eta etxeko zereginetan egiten du lan. 

Egunon Luisa!!! 

LUISA:Egunon bai!!! 

• MARITXU LANDA, alaba baten ama eta supermerkatu batean egiten du 

lan. Ongi etorri Maritxu!!! 

MARITXU:Eskerrik asko!!!! 

• JOSU SIPRIN, Getxoko Lehen Hezkuntzako irakaslea eta psikologian 

aditua. Ongi etorri Josu!! 

JOSU:Mila esker!! 

• Luisarekin hasiko gara,aurrera Luisa!!!! 



LUISA:Ba, nik ez dut nahi nire umeak eskolara joatea. Oso jakintsuak 

direnez… eskolan denbora galtzen dute.Horregatik ez dut nahi nire umeak 

eskolara joatea. 

MARITXU:Nire umeak eskolara joatea nahi dut,bertan lagunak dituelako. 

LUISA: Bai! Kalean ere lagunak egin dezakete!!! 

• Barkatu baina orain itzuliko gara… iragarki bat entzutera goaz!!!! 

 

(Iragarkia baino lehen musika jarriko dugu) 

→ Pizzeriarik onena!!!Bilbon!!!!Alde zaharrean!!!2,98 € balio du pizza 

osoak!!!!eskaintza berezia!!!!maiatzaren 25erarte!!!!etorri zaitez Euskal 

Pizzeriara!!!Eta dastatu…. pizzarik goxoena!!!!!! 

 

• Gure debatearekin jarraitzen dugu lagunok!!!!Hona hemen Josu Siprin 

Getxoko irakaslea. Berak emango digu bere iritzia. 

JOSU: Nik uste dut, 5 egun eskolan eta 2 egun jai egokia dela. 

LUISA: Ba… ni ez nago ados esan duzunarekin. 

MARITXU: Ni ados nago esan duzunarekin. 

• Beno, beno… hemen bukatuko dugu gaurkoz gure debatea. Zure iritzia 

eman nahi baduzu: www.euskaldebatea.com edo bestela bidali mezu bat 

zure iritziarekin 8765era. 

Agur bero bat eta hurrengo asterarte!!!!! 

– Bukatzear gaude Karmele!!!!Irratsaioko azken atalean gaude,aurrera 

albiste zoroa!!!!! 

Eskolako lagun bat dugu, kontatuko dizueguna zoroa da benetan!!!! 

Entzun entzun,adi adi!!!! Eta ikusiko duzue zenbat gauza gertatzen 

zaizkion!!!!! 

http://www.euskaldebatea.com/


Herenegun Zaratamo eskolako irakasle batek maitasun postal bat bidali 

zion bere senarrari,partitura baten atzetik idatzita,maite ziola esanez. 

 Nire gizon maitea 

                                 Nire bihotzeko azukre koskorra zara 

                                                   Do,re,mi,fa,sol 

                                                 Maite zaitut oso 

Orria bere kuxin azpian utzi zuen, eta gauean lanetik etorri zenean aurkitu 

zuen. 

Irakaslea goizean lanera joan baino lehenago… bere alaba,semea eta 

txirula hartu zuen Zaratamoko eskolara joateko. Andereñok ikasleentzat 

partiturak fotokopiatu zituen baina konturatu gabe… alderantziz 

fotokopiatu eta ume guztiak maitasun orria irakurri zuten. 

 

• Nor uste duzue izan dela maitasun postala idatzi eta bidali duen 

irakaslea???? tan… tan… tan… nor ote da???? 

Eta gaurkoz ,albiste zoro eta barregarri honekin bukatu dugu gure 

irratsaioa.Espero dugu gustokoa izana. 

– Agurtzen zaituztegu iragarki batzuekin!!!!Eskerrik asko Karmele!!!! 

• Baita zuri ere Julio!!!! Hurrengorarte!!!!! Ondo izan!!! 

 

(Iragarkia baino lehen musika jarriko dugu) 

→ Arkotxako Urtxintxa lore denda!!!tokiz aldatuko dute!!Zaratamora 

goaz!!!!Gauza bat erosteagatik…. beste gauza bat oparituko dizugu!!!!aste 

honetan bakarrik!!!!!Arin ibili!!!!! 

 

(Iragarkia baino lehen musika jarriko dugu) 

→ Etorri orain Forum dendara eta erosi merke merke atezain trajea!!!!! 



20 €gatik eta joan etxera atezain!!!!profesional bat bezala 

jantzita!!!gggggggoooooooolllllllllllll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

→ Nahi baduzu Athletick-en bizikleta bat erosi,zatoz Bilboko Athleticken 

dendara 25 €gatik bizikletan joango zara etxera!!!!!!!!!!!! 

 

 


