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Emaitzak eta bertsoak 
 
 

 
 
 
 
 
Bizkaiko eskolarteko bertsolari txapelketa 2016ren idatzizko atalaren finala maiatzaren 22an 
jokatu zen Getxon, Fadura aretoan. 145 parte-hartzaile hurreratu ziren bertara, aurretik 
ikastetxeetan egindako probetan sailkatuta.  
 

Hiru bertsoko lana egiteko proposamena izan zuen ikasle bakoitzak. Adin tarte bitan banatu 

genituen ikasleak eta horren arabera gai diferenteak ezarri zitzaizkien: LH 5, LH 6, DBH 1 eta 

DBH 2 alde batetik eta DBH 3, DBH 4 eta Batxillerrak bestetik.  

 

 



Honako hauek izan ziren lehen adin tarteari ezarritako ariketak:  

 

Bertso bat egiteko lau oinak: ZORTEA,. ATEA, URTEA, EGITEA 

Bertso bat osatzeko hasierako puntua: Dena doakit ondo / hau da poztasuna 

Bertso bat egiteko gaia: Jaiak  

Bigarren adin tartearentzako ariketak, berrik, honako hauek:  

Bertso bat egiteko lau oinak: DAKI, BATI, AITZAKI, LOTSATI 

Bertso bat egiteko gaia: Etxea 

Bertso bat egiteko irudi bat eman zitzaien gaitzat erabiltzeko. Igor Menika bertsolariak 

egindako irudi hau izan zen proposatutakoa.  

 

 

 

 

 

Ariketak proposatzeko adin tarteak aipatutakoak izanda ere, ikasle bakoitzak bere ikasmailan 

hartu zuen parte sariketari dagokionean. Horrela, maila bakoitzean hiru saridun izendatu zituen 

epaimahaiak. Saridun bakoitzaren bertso bana dakargu hona emaitza horren erakusgarri.  

  



---------LH 5. maila-------- 
 

 

 

 
 

Oier de Diego – Betiko ikastola 

Gaiak: jaiak 

 

 

 

 

 

Nire herriko jaiak 

oraintxe hasi dira 

Antzerkien aurrean 

guztiok begira 

su artifizialetan 

zelako distira 

jaiei jarriko diet 

hamar bat guztira.  

 

 

 

 
Sari-banaketako unean Aitor Garmendia bertan ez 

zegoenez, bere lagun batek hartu zuen saria bere 

ordez.  

 

Aitor Garitaonandia – Atxondo eskola 

Hasierako puntua emanda 

 

Dena doakit ondo 

hau da poztasuna 

maitemindu egin naiz 

daukat maitasuna 

berak esan dit niri 

“duzu edertasuna” 

sentitu dut barruan 

nik lasaitasuna. 

 

 
 

Maddi Gonzalez – Betiko ikastola 

Lau oinak emanda 

 

Betiko ikastolan 

mate egitea 

ez da oso erreza 

gainditzea urtea 

bestela kanpora ta 

ez dago zortea 

seigarren mailarako  

ireki atea. 

 

 



---------LH 6. maila-------- 

 
 

 

 
 

Aiora Iriondo Arrieta – Zaldupe HLHI 

Gaia: jaiak  

 

 

 
 

Alaitz Barandiaran – Abusu ikastola 

Hasierako puntua emanda 

 

Dena doakit ondo 

hau da poztasuna 

ta asko notatzen da 

sentitzen duguna 

aluzinatzen dago 

alboko laguna 

eta pegatu zaio 

zoriontasuna.  

 

 

 

Ondarroako jaiak 

munduko onenak 

jendea mozkortuta 

buru gabe denak 

musika eta dantza 

jendea, berbenak 

noiz helduko ote dira 

jairik ederrenak.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Haitz Gaztelurrutia Simon – Traña-Matiena HLHI 

Lau oinak emanda 

 

Ze pozik, hemen nago! 

hau bai da zortea! 

artegatasun askoz 

pasa dut atea 

oso pozik hasi dut 

oraingo urtea 

oraintxe tokatzen zait 

froga egitea. 

 

 



---------DBH 1. maila-------- 
 

 

 

 

 
 

Ander Sarriugarte – Kurutziaga ikastola  

Gaiak: jaiak 

 

 

 
 

Maddi Egiguren – Karmelo ikastola 

Lau oinak emanda 

 

Itxaroten pasa dut  

aurtengo urtea 

bertso-udalekuak datoz 

hau da hau zortea! 

Zabalik dauka aurten  

bertsoak atea 

ta espero dut lagunak  

asko egitea.  

 

 

 

 

 

Jaiak hasi orduko 

egingo dot siesta 

Ez mozkortzeko dabiz 

eska eta eska 

pasau eztanagaitik 

ez gaitezen kezka 

ta ondo pasatzea 

arazo bat ezta 

txupina jo dute ta  

hasiko da festa.  

 

 

 

 

 

 
 

Uxue Ramirez – San Nikolas ikastola 

Gaia: jaiak 

 

Maiatzean gaude ta 

laster dator uda 

niri pasa dan uda 

datorkit burura 

nola hondartzan geunden 

jaietan gustura 

izaten genituen 

mila abentura.  

 



---------DBH 2. maila-------- 
 

 

 

 

 
 

Maddi Zabalo Mateos – Arratia BHI 

Lau oinak emanda 

 

 

 
 

 

Markel Zubiaga Iriarte – Kurutziaga ikastola  

Lau oinak emanda 

 

Bertsotan sailkatu naiz 

nirea zortea 

honek irekiko dit 

bizitzan atea 

hontarako prestatzen 

eman dut urtea 

nik benetan maite dut 

bertsotan e(g)itea. 

 

Desio handi bategaz 

betekot urtea, 

ia nigez batera 

datorren zortea,  

espero dot milaka 

gauza egitea 

zabaldu daigun aurten  

ametsen atea. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maria Atutxa – Arratia BHI 

Hasierako puntua emanda 

 

Dena doakit ondo 

hau da poztasuna 

inoz ez naz egon ta 

hain pozik laguna 

gureak irautea 

da espero doguna 

erari esker badakit  

zer dan maitasuna.



---------DBH 3. maila-------- 
 

 

 

 
 

Peru Irastorza Santxo – San Nikolas ikastola 

Gaitzat irudia emanda 

 

 

 

 
 

Amets Zulueta – Txorierri BHI 

Gaitzat irudia emanda 

 

Ardi beltz bat naiz baina lasaitu 

ez dizut gura egin min 

ohituratu naiz ardi zuriek  

ez dute nitaz nahi jakin 

baina ez haiei sinistu lagun 

eta nahi duzuna egin,  

diferentea polita da ta 

etorri zaitez nirekin. 

 

 

 

Mundu honetan aniztasuna 

ez da baloratuena 

azal edota sexuagatik 

sortaraziz mila pena 

gizon txuria, hetero noski 

da prototipo gorena 

eta besteok marginaturik 

uzteko aitzakia onena 

ardi beltz denon gudarosteak 

lortuko du garaipena.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gerizeti Zubiaurre - San Inazio  BHI 

Lau oinak emanda 

 

Berak nahi duenean 

gu gara lotsati 

eta hark beti dauzka 

milaka aitzakia 

hainbat arazo jarriz 

beti baten bati 

beldurrak gu itzaltzen  

oso ondo daki. 

 



---------DBH 4. maila eta batxillerrak-------- 
 

 

 

 
 

Eneko Elorduy – Ander deuna ikastola 

Gaitzat irudia emanda 

 

 

 
 

Maider Barañano Uribarri – Julio Caro Baroja BHI 

Gaia: Etxea 

 

Hipoteketan sartzea izan 

denez orain arte moda 

bihurtu zaigu azkenerako 

suntsitzen gaituen droga 

etxeak gure egite horrek 

ez garamanez inora 

egin dezagun behingoagatik 

salto okupaziora.  

 

 

 

Desberdina naiz ta uste dute 

sortzen dudala kaltea, 

nigandik beti mantentzen dute 

hiru metroko tartea.  

Esklabo legez tratatzen naute 

ez naiz sentitzen askea, 

normala izan nahi dut ta haiek 

itxi didate atea. 

Ez dakizue zelan ordaintzen 

dudan beltza izatea.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Ainhoa Gorostiaga – Larramendi ikastola 

Gaitza irudia emanda 

 

Haiek taldean bilduta daude 

eta ni ezin naiz joan 

nire antzerako ardi beltzik  

ez dau artalde osoan 

nik baztertuta egiten ditut 

bai jolastu eta bai jan 

lagunak egin nahi ditut baina 

ez naiz iaioa arloan 

benetan nahi dut bakardade hau  

desagertzea behingoan.  



 
 

 

 

Saridunen zerrenda mailaz maila:  

LH 5. maila: 

1. Saria: Oier de Diego (Betiko Ikastola). 

2. Saria: Aitor Garitaonaindia (Atxondo eskola). 

3. Saria: Maddi Gonzalez (Betiko ikastola). 

 

 

LH6. maila 

1. Saria: Aiora iriondo (Zaldupe HLHI). 

2. Saria: Alaitz Barandiaran (Abusu ikastola) 

3. Saria: Haitz Gaztelurrutia (Traña-Matiena HLHI) 

  

 

DBH1 

1. Saria: Ander Sarriugarte (Kurutziaga ikastola). 

2. Saria: Maddi Egiguren (Karmelo ikastola). 

3. Saria: Uxue Ramirez (San Nikolas ikastola). 

 

DBH2 

1. Saria: Maddi Zabalo (Arratia BHI). 

2. Saria: Markel Zubiaga (Kurutziaga ikastola). 

3. Saria: Maria Atutxa (Arratia BHI).  

 

 

DBH3 

1. Saria: Peru Irastorza (San Nikolas ikastola). 

2. Saria: Amets Zulueta (Txorierri BHI). 

3. Saria: Gerizeti Zubiaurre (San Inazio BHI). 

 

 

DBH4 eta batxilergoa 

1. Saria: Eneko Elorduy (Ander Deuna Ikastola). 

2. Saria: Maider Barañano (Julio Caro Baroja BHI) 

3. Saria: Ainhoa Gorostiaga (Larramendi ikastola)  

  



 

  

  



 


