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Edukixa 

 
 

1 
250 

 
2015eko mariatza 

Hutsuniak bete 

Beste era batera esan 

Kurtzegramia 

Sinonimuak 

Esaera zaharrak osotu: Abenduko eguna… 

Oñatieraz egogi: Leikedotsut 

2 251 

Dagokixon aditza jarri 

Beste era batera esan 

Kurtzegramia 

Sinonimuak 

Esaera zaharrak osotu: Gaztiak ordu segururik ez, 

Oñatieraz egogi: Xaten-notsan 

3 252 
 

Dagokixon aditza jarri 

Beste era batera esan 

Kurtzegramia 

Sinonimuak 

Esaera zaharrak osotu: Bakoitzak bere astuari 

Oñatieraz egogi: *Ze ondo pasau zara, e! 

4 253 
2015eko agorra 

Zer xabillagu / xabiñagu? alkarrizketia 

Goguan hartzekuak: asteko egunen izenak 

Hutsuniak bete 

Beste modu batera esan 

Euskeraz egogi: *Zapatillak jantzi naiz. Mosua pinttau naiz 

5 254 

Zer xabillagu / xabiñagu? alkarrizketia 

Goguan hartzekuak: hillabetien izenak 

Hutsuniak bete 

Beste modu batera esan: Ume txikiñak oiñez ibiltten hasi 

Euskeraz egogi: *Atzo emun dotsuten. Atzo esan xaten 

 



 

2 

6 255 

Zer xabillagu / xabiñagu? kontakizuna 

Goguan hartzekuak: Fetxia zela eskribiu 

Hutsuniak bete 

Beste modu batera esan 

Euskeraz egogi:*Si inbiu…; *si eztozu egin ezebe… 

 

7 256 

Zer xabillagu / xabiñagu? alkarrizketia 

Goguan hartzekuak: Ordua zela eskribiu 

Esaera zaharrak osotu: Jokua ezta errenta, 

Euskeraz egogi:*Bagekigun, zeukatzun, geukagun, 

oskuzun, bazekitzu… 

 

8 257 
2016ko ilbaltza 

Kontu kontari: Anboto Señoria 

Goguan hartzekuak: Numeruak zela eskribiu 

Dagokixon aditza jarri 

Euskeraz egogi: Di(r)az adizkixa 

9 258 

Kontu kontari: Sorginzulon 

Goguan hartzekuak: Siglak (1) 

Euskeraz egogi: GAZ adizkixa (gagoz) 

10 259 

Kontu kontari: Sorgiña tximiñixan behera 

Goguan hartzekuak: Siglak (2) 

Euskeraz egogi: Establezimenduen izenetan -a artikulua 
ez ifinttia 
 

11 260 

Kontu kontari: Non jo zebein, ba, azkenengua? 
Bideklinaziñua lantzeko 
 
Lotu honeik berbok euren esanguriakin:  
Ontzixak (1) 
 
Euskeraz egogi: Bideklinaziñua 
 

12 261 

Kontu kontari: Labesuko egurra 

Goguan hartzekuak: -TXO, -TO, -KO atzizki txikigarrixak. 
 
Lotu honeik berbok euren esanguriakin:  
Ontzixak (2) 
 
Euskeraz egogi: -(r)ik partitibua galtzeia 
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13 262 
2016ko bagilla 

Txiste kontari 

Lotu honeik berbok euren esanguriakin:  
Ontzixak (3) 
 
Esaera zaharrak lotu, ezagutu eta ebali: 
Daguenian bonbon 
 
Non dago? (sei itturri honeik nun dagozen asmau) 

Euskeraz egogi: *Esan xatei eta esan notsain adizkixak 

14 263 

Txiste kontari 

Lotu honeik berbok euren esanguriakin: Altzarixak 
 
Goguan hartzekuak: -TZAR, -KOTE, -TO atzizki 
haundigarrixak 
 
Hutsunaak bete (ahalera eta baldintzazko adizkixak) 
Euskeraz egogi: Neike, heike, zeike…ahalerazko aditz 
paradigma ezkutatuaz 

15 264 

Hausnarrian: Euskalkixak edo euskera moldiak 

Billatu berba honein sinonimuak 

Nun dago? (sei errota honeik nun dagozen asmau) 

Euskeraz egogi: *Fateko, *Jasarteko, *Ixilik egoteko 
 

16 265 

Txiste kontari: San Antonio erretabluan falta  

Goguan hartzekuak: -PE/-BE 

Esaera zaharrak osotu, ikasi eta ebali: Lan honekin 
etxuagu/etxonagu 
 
Euskeraz egogi: Zer moduz? eta Zer moduzkua? 
desbardindu 
 

17 266 
2016ko zemendixa 

Ez kikildu, ez lotsatu:  
Euskaldun kopurua eta oñatiera lantzeko daguen materiala 

18 267 

Hausnarrian: Hizkuntzia 

Ez kikilddu, ez lotsatu: Eregi bentania 

Berba honein sinonimuak (senidiak) 

Nun dago? –ETXE sufijuagaz osotutako baserri izenak 
 

Euskeraz egogi: *Beste egunian. 
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19 268 

Hausnarrian: ‘Euskaldunak dirua egitten dau, baiña ez 
euskerarik’ 
 

Ez kikilddu, ez lotsatu: Zarrau atia! 

Billatu berba honein sinonimuak 

Nun dago? –BE/PE sufijuagaz osotutako baserri izenak 
 

Euskeraz egogi: *Jo dost 

20 269 

Ateraldixa: Hiru Iruatzak eta hiru Garagaltzak… 

Gerardo Markuletaren ‘Lurraren izenak’ poema Oñatiko 
eran jarritta. 
 
Nun dago? –OLA aurrizkiagaz osotutako baserri eta leku-
izenak 
 

Berba honein sinonimuak  (aditzak) 

Ez kikilddu, ez lotsatu: Fan aditza 

21 270 
2017ko martixa 

Txiste kontari: Ardaua ura legetxe eran 

Berba honein sinonimuak (eguraldixari lotutakuak) 
 
Euskeraz egogi: Gura izan, maite izan zentzuan 

Ez kikilddu, ez lotsatu: Atxillo! 

22 271 
 

Gertaeria: Askazubiko mutillarena 

Berba honein sinonimuak (eguraldixari lotutakuak) 
 
Euskeraz egogi: *Futbolera jokatuko dogu 

23 272 

Txiste kontari: Pistolia erostera 

Berba honein sinonimuak (eguraldixari lotutakuak) 
 
Euskeraz egogi: *Goazen Erreala 

Ez kikilddu, ez lotsatu: Okelia baiño, peskia gurago!  

24 273 

Bertsopapela: Zahartzaroko ajiak (Graziano Anduaga 
Gesaltzako aittonarena) 
 
Nun dago? –OLA atzizkiagaz osotutako baserri eta leku-
izenak 
 
Billatu aditz honein sinonimuak 

Euskeraz egogi: Zenbat da? *Lau hogeita bost  
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25 274 
2017ko garagarrilla 

Kontu kontari: Amakasia eta abadia 

Ez kikilddu, ez lotsatu: Okelia eta Haragixa 

Billatu aditz honein sinonimuak 

Euskeraz egogi: *Alavesek hiru bat galdu dau 

 

26 275 

Kontu kontari: Ugastegiko zuritzaillia 

Asmau: Sakapon berbiaren sinonimuak 

Billatu aditz honein sinonimuak 

Euskeraz egogi: Zela geratu dira? Bi eta bi 

 

27 276 

Ipuiña: Araozgo kantarixa 

Ez kikilddu, ez lotsatu: Urrinen betiko parejia. 

Billatu aditz honein sinonimuak. 

Euskeraz egogi: *Txandia dakozu maiatzak 8, 9, 10 
 

28 277 

Kontu kontari: Imittolako intxaurra 

Ez kikilddu, ez lotsatu: Gura dok/n; Bihar dok/n 

Billatu aditz honein sinonimuak. 

Euskeraz egogi: *Eskerrikasko 

 

29 278 
2017ko abendua 

Kontu kontari: Auste estana 

Ez kikilddu, ez lotsatu: Untzua eta urdaiazpikua 

Euskeraz egogi:*Egunon / *Arratsaldeon 

 

30 279 
Ipuiña: Olabarriko uztarrigaixak 

31 280 

Euskeraz egogi: Fan ahal naiz /fan neike 

‘Automobilla ezin etara’ alkarrizketia 

32 281 

Euskeria aberasketan: Baten parra, bi baietz! 

Kontu kontari: bi anae 

Euskeraz egogi: Dotsut, eta ez Dotzut 

33 
282 

2018ko apirilla 
 

Kontu kontari: Sorgiñerrekan 

Billatu berba honein antonimuak (lekuzko posposiziñuak: 
xan, gaiñian, goixenian,…) 
 
Esaera zaharrak lotu, ezagutu eta ebali: Zelako egurra, 
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34 283 

Txiste kontari: Txitxarrua eta berdela 

Billatu aditz honein sinonimuak. 

Euskeraz egogi: *agurtzen naiz, *agurrak, *agur bat 
 

35 284 

Kontu kontari: Fan eta etorri kapela gorri 

Euskeraz egogi: *Agur bat *Agurrak,  

36 285 
Kontu kontari: Lezasarriko baso kontuak  
(Murgialdaiko Maritxu Altuberi jasota) 

37 286 
2018ko agorra 

Kontu kontari:*Baba-motorra 

Billatu aditz honein sinonimuak. 

Lotu espresiño honeik bakoitza bere esanguriarekin 
 

38 287 

Dekalogua (1) Zeu be agobizi! 

Letra saldia: UR zuztarrekuak (1) 

39 288 

Dekalogua (2) Zeu be belarriprest! 

Letra saldia: UR zuztarrekuak (2) 

40 289 

Kontu kontari: Danoi barkatu, bateri izan ezik 

Ezetz asmau: Lotu auzo bakoitza bere jaixarekin (1) 
 
Billatu aditz honein sinonimuak 

41 290 
2019ko ilbaltza 

Kontu kontari: Fanderixaraiño barri billa 

Ezetz asmau: Lotu auzo bakoitza bere jaixarekin (2) 
 
Billatu aditz honein sinonimuak 

42 291 
Kontu kontari. Berrogeita hamaseiko hotzaldixa 

43 292 
Jakingarrixa: San Jose Patroziñuak: Olabarrietako 
lehengo jai nagusixak. 

44 293 

Kontu kontari. Arbelargo Domingorena 

Euskeraz egogi: *Txakur kaka 

Asmau: Aditzak eta izakixak lotu 

45 294 

Jakingarrixa: Baserri izenak (1) 

Ezetz asmau: Lotu auzoko gentiliziuak euren gaitzizenakin 
 

46 295 
2019ko bagilla 

Jakingarrixa: Baserri izenak (2) 

Ezetz asmau: Izenak euren adin edo egoeriarekin lotu 
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47 296 

Jakingarrixa: Baserri izenak (3) 

Euskeraz egogi: Erderazko –ADA atzizkixaren euskerazko 
ordaiñak. 
 

48 297 

Jakingarrixa: Baserri izenak (4) 

Euskeraz egogi: *IXIA hiperbistiduria  

 

49 298 

Jakingarrixa: Baserri izenak (eta 5) 

Euskeraz egogi: Txokolateixian ala txokolateixan? 

 

50 299 
2019ko zemendixa 

Jakingarrixa: Etxe izenak (1) 

Sinonimuak: Lanbidiak 

 

51 300 

Jakingarrixa: Etxe izenak (2) 

Euskeraz egogi: Zelaixan bertan topau dittugu 
Plazatik bertatik pasau ziran 

 

52 301 

Jakingarrixa: Etxe izenak (3) 

Euskeraz egogi: Bat eta Bera 

 

53 302 

Jakingarrixa: Etxe izenak (4) 

Euskeraz egogi: Hoba zuan / zunan…  
                          Biharrago zuan / zunan 
 

54 303 

Jakingarrixa: Etxe izenak (eta 5) 

Euskeraz egogi: Bihar be!  Ezta bihar be! 

 

55 304 
2020ko apirilla 

Jakingarrixa: Txarriduna eta Txarraskuena 

Euskeraz egogi: Puntu eta Puntuko/txe 

 

56 305 
Jakingarrixa: Kale Zaharra barreneko etxe-izenak, 
kaliaren planuagaz 

57 306 

Kontu kontari: Lanik ez, behintzat! 

Billatu 10 aditzen sinonimuak: kunpliu, jirau … 

Lotu aditz lokuziñuak euren esanguriakin: lauhankan, 

buruzuti … 

58 307 
Txiste kontari: Kristobal Kolon (Araozgo eskolan) 
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Billatu 10 aditzen sinonimuak: Larrittu, tentau … 

Euskeraz egogi: Hoba (izango) dok/n! 

 

59 308 
2020ko agorra 

Ingo xonau (1): Bakaziño ostian 

Auzounak eta baserrixak lotu (Araotz) 

 

60 309 

Ingo xonau (2): Hikako eskolak 

Auzounak eta baserrixak lotu (Olabarrieta) 

 

61 310 

Ingo xonau (3): Usarixuari begira 

Billatu berba honein sinonimuak 

 

62 311 
Ingo xonau (4): Erlatan (+ hiztegixa eta argibidiak) 

 

63 312 

Ingo xonau (5): Gaztaiñerre-jana 

Billatu berba honein sinonimuak 

 

64 313 
Ingo xonau (6): Berdura plazan 

 

65 314 

Ingo xonau (7): Gaztelekuan 

Billatu aditz honein sinonimuak 

66 315 

Pasadizua: Zu zara zu, baiña ni naiz BERORI! 

Euskeraz egogi: Begira egon 

Letra-zopia: OST- zuztarrekuak 

67 316 
Kontu kontari: Kriautzaia (Murgialdaiko Maritxu Altuberi 
jasotakua) 

68 317 
Historia txatalak: Peseteruarena (Txarrasko aittajunaren 
kontakizuna) 

69 318 
Ez lotsatu, ez kikilddu: Igualeko [gualeko] 

70 319 
2021eko agorra 

Euskeraz egogi: Labesuan eginddako ogixa 

Jakingarrixa: ‘SORO’ izenagaz osotutako baserri- eta leku-
izenak. 

71 320 

Kontu kontari: Sasue bateko eskolan 

Esaera zaharrak lotu, ezagutu eta ebali: Nagusi askoren 
astua, 
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72 321 

Ingo xonau (8): Udazken koloretan 

Jakingarrixa: Non dagoz UR izenagaz osotutako baserri- eta 
leku-izen honeik? 
 

73 322 
Ingo xonau (9): Hikaldixa 

 

74 323 

Aurrekomendiko —Sarramendi baserri inguruko— hiru 
itturri: 1) Txikin-itturri 
 
Jakingarrixa: Leku-izenen izenak lehen eta orain (1) 
 

75 324 

Aurrekomendiko —Sarramendi baserri inguruko— hiru 
itturri: 2) Aixal-itturri 
 
Jakingarrixa: Leku-izenen izenak lehen eta orain (2) 
 

76 325 
 

Aurrekomendiko —Sarramendi baserri inguruko— hiru 
itturri: 3) Albitxudi-itturri 
 
Jakingarrixa: Leku-izenen izenak lehen eta orain (3) 
 

77 326 
Jakingarrixa: Partilekuak 

78 327 

Pasadizua: ¿Aquí, para ir a calle Toledo? 

Berba kruzauak: -LEKU osagaixa dakoiñak. 

 

79 328 
Hausnarrian: Hizkuntza ugarittasuna gure herrixan  
(Mou eta Anderren arteko alkarrizketia) 
 

80 329 
2022ko garagarrilla 

80. numerua edo zenbakixa :  
Alperrik egingo dau larogei garixak, 
ardaua erango dau errementaarixak  

 
Txiste kontari: Piparpoteko melakotoia 
 
Asmau: Berba honeittatik zeintzuk eztira insektuak? 
 

81 330 
Ingo xonau (10): Aspalditxuan burua jaso eziñik 

82 331 
Ingo xonau (11): apokalipsiaren lau zaldizkuak: gosia, 
gerria, heriotzia eta esperantzia 

83 332 
Pasadizua: hiretako bostehun eta neretako beste 
bostehun 
Asmau: -ETXE osagaixa dakoin berbak (1) 

84 333 
Kontu kontari: gerriak urten dau 
Asmau: -ETXE osagaixa dakoin berbak (2) 
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85 334 
Kontu kontari: begixa begi truk 

86 335 
Ingo xonau(12) C2 maillan, barriketarik ez! 

87 336 
Euskeraz egogi: Deklinabidia (I) 

88 337 
Euskeraz egogi: Deklinabidia (II) 

89 338 
Euskeraz egogi: Deklinabidia (III) 

90 339 
2023ko bagilla 

Euskeraz egogi: Deklinabidia (IV) 
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