
Zer da KORRIKA?

Asier: KORRIKA lasterketa erraldoi2 bat da, euskararen
aldeko3 jai handi bat.

Aurtengo KORRIKA normala izango da?

Asier: Bai, gure ustez, bai! Betiko KORRIKA izango da!

Zein da KORRIKAren helburua4?

Asier: Bi dira helburu nagusiak: euskararen erabilera5 eta
ezagutza6 bultzatzea eta euskaltegiak ekonomikoki laguntzea8.

Nork antolatzen9 du KORRIKA?

Asier: AEK-k antolatzen du.

Noiz izango da 22. KORRIKA?

Asier: 2022ko martxoaren 31tik apirilaren 10era.

Hamaika egun gelditu gabe10?

Asier: Bai. Gauez, egunez, euripean11, elurpean12... beti
korrika.

Nondik nora joango da?

Asier: Amurriotik Donostiara.

Zenbat kilometro izango dira?

Asier: 2.000 kilometro baino gehiago13 izango dira.

Zein da KORRIKA kanta?

Asier: Oraindik14 sekretua da. Abenduan entzungo duzue.

Eta nor omenduko15 du KORRIKAk?

Asier: Pirritx, Porrotx eta Marimotots omenduko ditu.

Zer da “Hitzekin”?

Asier: “Hitzekin” KORRIKAren leloa16 da. Bi hitz ditu:
“Hitz” eta “ekin17”. Mezua18 hau da: Euskarari ekin, hitzekin!

Nola hartzen da parte19 KORRIKAn?

Asier: Modu asko daude: korrika eginez, KORRIKA
kulturalean parte hartuz, KORRIKA batzordeetan20 lan
eginez, KORRIKA LAGUN eginez...

Hamaika galdera Asier Amondo Gorostizaga KORRIKA arduradunari1
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Hiztegia
1 Arduradun: responsable

2 Lasterketa erraldoi: carrera gigante; course
géante

3 ...-ren aldeko: a/en favor de...;

en faveur de...
4 Helburua: objetivo; objectif, but
5 Erabilera: uso; usage, utilisation

6 Ezagutza: conocimiento; connaissance
7 Bultzatu: impulsar; promouvoir, soutenir

8 Lagundu: ayudar; aider, soutenir
(financièrement)

9 Antolatu: organizar; organiser
10 Gelditu gabe: sin parar; sans s'arrêter
11 Euripean: bajo la lluvia; sous la pluie
12 Elurpean: bajo la nieve; sous la neige

13 Baino gehiago: más que...; plus que...
14 Oraindik: todavia; encore, pour l'instant

15 Omendu: homenajear; rendre hommage
16 Lelo: eslogan; slogan

17 Ekin: abordar, ponerse a; entamer,
commencer

18 Mezu: mensaje; message
19 Parte hartu: tomar parte, participar;

prendre part, participer
20 Batzorde: comité; comité organisateur



Asier Amondo, KORRIKA arduraduna
(Laudio, 1969)

1. KORRIKA
(1980, Oñati-Bilbo)

Pirritx, Porrotx eta Marimotots
22. KORRIKAren omenduak (Lasarte)

20. KORRIKA Landa eta Marieta herrien
artean (Araba)

KORRIKAren lekukoa. Barruan,
mezua gordetzen du.

KORRIKAren amaiera
(21. KORRIKA, Gasteiz)

Azpimarratu forma zuzenak, eta gero erantzun: egia ala gezurra dira?
Subraya las formas correctas y despues responde: ¿son verdaderas o falsas?
Souligez-vous les formes correctes, et puis répondez : sont-elles vrais ou faux?

1. Aurtengo KORRIKA normala izan / izaten / izango da, antolatzaileen ustez.

2. KORRIKA ikastola / ikastolak / ikastolek antolatzen dute.

3. KORRIKA udaberriko / udaberritik / udaberrian etorriko da.

4. KORRIKAren leloa “Elkarrekin egingo da / dit / dugu” da.

5. KORRIKA Donostian hasi / hasten / hasiko da, apirilaren 10ean.

6. Azken KORRIKA Gasteiz / Gasteizen / Gasteizean amaitu zen.

7. KORRIKA gauez gelditzen da / gelditu du / geldi du.

8. Lehenengo KORRIKA Oñatiko / Oñatitik / Oñati Bilbora joan zen.

9. KORRIKAk euskaldun guztia / guztiak / guztiek omenduko ditu.

10. Pirritx, Porrotx eta Marimotots Lasartezkoak / Lasarterenak / Lasartekoak dira.
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ZUZENKETA-ORRIA A103

ERANTZUN ZUZENAK (AZPIMARRATUTA):

1. Aurtengo KORRIKA normala izan / izaten / izango da, antolatzaileen ustez. EGIA

2. KORRIKA ikastola / ikastolak / ikastolek antolatzen dute. GEZURRA

3. KORRIKA udaberriko / udaberritik / udaberrian etorriko da. GEZURRA

4. KORRIKAren leloa “Elkarrekin egingo da / dit / dugu” da. GEZURRA

5. KORRIKA Donostian hasi / hasten / hasiko da, apirilaren 10ean. GEZURRA

6. Azken KORRIKA Gasteiz / Gasteizen / Gasteizean amaitu zen. EGIA

7. KORRIKA gauez gelditzen da / gelditu du /geldi du. GEZURRA

8. Lehenengo KORRIKA Oñatiko / Oñatitik / Oñati Bilbora joan zen. EGIA

9. KORRIKAk euskaldun guztia / guztiak / guztiek omenduko ditu. GEZURRA

10. Pirritx, Porrotx eta Marimotots Lasartezkoak / Lasarterenak / Lasartekoak dira. EGIA

AHOLKUA:

Ikusi bideoa1, ea zer iruditzen zaizun!

1 Bideoa: “21. KORRIKA: Mila esker, Euskal Herria!” https://www.youtube.com/watch?v=WcOFEgbaW6A

https://www.youtube.com/watch?v=WcOFEgbaW6A

