
 

XXIX.IPUIN, KOMIKI ETA BERTSO LEHIAKETA 

2013/2014 ikasturtea 
 

IPUINAK 
 

� Arauak:  
- Lehen Hezkuntzako 2.- 3.- 4.- 5. eta 6. mailako ikasleentzat. 
- Orrialde bat gutxienez. 
 

� Gaiak: 
- Behin inauterietan gertatu zen. 
- Zakozar bat abentura bila joan da. 
- Elur panpinaren sekretua. 
- Ona izan nahi zuen otsoa. 
- Altxorraren uhartea. 
- Udaberrian jaio zen hegaztia. 
- Ni ez naiz gaiztoa. 
- Adiskideekin abentura bila noa. 
- Nire familiarekin hondartzara joan naiz. 
- Igerilekuan izurdea agertu da. 
- Nahi duzun gaia. 
 

KOMIKIAK 
 

� Arauak:  
- Lehen Hezkuntzako 1.- 2.- 3.- 4.- 5. eta 6. mailako ikasleentzat. 
- Orrialde bat gutxienez, nahi adina binetekin. 
- Testuak letra larriz edo maiuskulaz idatzi behar dira. 

� Gaiak: 
- Behin inauterietan gertatu zen. 
- Zakozar bat abentura bila joan da. 
- Elur panpinaren sekretua. 
- Ona izan nahi zuen otsoa. 
- Altxorraren uhartea. 
- Udaberrian jaio zen hegaztia. 
- Ni ez naiz gaiztoa. 
- Adiskideekin abentura bila noa. 
- Nire familiarekin hondartzara joan naiz. 
- Igerilekuan izurdea agertu da. 
- Nahi duzun gaia. 
 



 
BERTSOAK 
 

� Arauak:  
- Lehen Hezkuntzako 3.- 4.- 5. eta 6. mailako ikasleentzat. 
- LHko 3. eta 4.mailakoek bi kopla edo zortziko txikia. 
- Lhko 5. eta 6. mailakoek lau kopla edo zortziko txikia zein zortziko haundia. 
 

� Gaiak:  
- Lesakako inauteriak. 
- Nire urtebetetze egunean tablet berria oparitu didate baina nik bizikleta nahi nuen. 
- Eskiatzera joan behar dugu. 
- Igerian ikasten ari naiz. 
- Zakurkume bat aurkitu dut eta etxera ekarri dut. 
 

ARAUTEGI OROKORRA 

 
 

� Idazlan guztietan izengoitia idatzi behar da eta ez benetako izena. 
� Ikasleek asmatutakoak izan behar dute. 
� Lan guztiak eskolako orduetan egin behar dira. Gelan bukatu gabeak etxean 

bukatzen ahal dira. 
� Letra ona, txukuntasuna, originaltasuna eta euskararen erabilera zuzena 

baloratuko dira. 
� Eskuz zein ordenadorez egin daitezke. 
� Idazlanak biltzeko epea martxoaren 28an amaituko da. 
� Bertze urtetan bezalaxe sari politak izanen dira. ( Sari banaketa apirilaren 16an, 

goizeko 11:30tan) 
 
 
 
 Lesakako Irain Eskolan, 2014ko martxoaren 6an. 
 
 
 


