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Regina Basconi, Estatu Batuetako
ingeles irakasle gaztea.
Gernika suntsitu zutela aurten 75 urte.
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Jada hirugarren ebaluaketa bukatu dugu, eta udako oporrak laster etorriko zaizkigu.Aurten, Mendeberri aldizkariko hirugarren alea desberdina izango da; urtekaria eta aldizkaria ez direlako batera aterako. Bertan, aldizkarian, aurreko aleetan
bezala, inkestak, erreportajeak,errezetak, txisteak, horoskopoak eta elkarrizketak
egongo dira. Espero dugu zuek gustuko izatea. Ondo pasa oporretan.

REGINA BASCONI: “It´s hard to describe the USA.”

Mendeberri:What do you like from Vitoria?
Regina:I like that Vitoria is a large city but you
can walk to most places, in my city we don´t
have the opportunity to walk to places. It
also has four times more inhabitants than
my hometown and I like this. The people
are usually very nice and also very patient
with my level of Spanish. I also like the fact
that there are a lot of mountains near the
city, and that there is delicious food.
M.:What do you think about coming to the
Basque Country and leave the USA for a
year?
R.:It´s challenging but it hasn´t been the first
time that I have lived abroad. I have lived in
Cataluña. I´m living my dream of living in
Spain and it is also an adventure for me to I
prove my Spanish. The worst thing about this is
that I haven´t my family here and it´s also challenging to live in a country where the language
is different.
M.:What do you prefer, Cataluña or the
Basque Country?
R.:I think that the Basque Country is more
beautiful than Cataluña, and the food is also
better , but I prefer the local language that they
have in Cataluña, the Catalan, because it is easier to understand than Basque.
M.:What do you think about your country?
R.:The more I go abroad the more I appreciate my
country. It is a great, large place with a large variety of cultures, food, activities and regional identities. It´s hard to describe the USA; you just have
to visit and see it for yourself. It´s a different
world.

M.:What do you miss from the USA?
R.:Apart from my family, I miss Mexican food,
driving and country music.
M.:What are you going to do when you arrive
in the USA?
R.:I don´t know. I´ll get home at the end of June
and spend July with my friends and family. After
that, I don´t know what I am going to do. I have
a few ideas. I´m interested in finding a job where
I can use Spanish and help people.

Unai Argote “Bertso eskolan euskaraz gustura hitz egin dezaket”
Unai Argote Amaiako Gizartetxera doa bertsolaritza ikastera, interesgarria iruditu
zaigu eta elkarrizketa bat egin diogu.
Mendeberri: Noiztik zaude bertsolaritzan
murgilduta?
Unai Argote: Ni bertsolartzan aurten hasi
naiz eta dagoeneko, hainbat klase daramatzat
bertsoak egiten eta gustura nago.
M: Zergatik hasi zinen bertsotan?
U.A: Euskaraz gustura hitz egin dezakedalako bertan eta euskara hobeto menperatzeko,
hobeto hitz egiteko eta hizkuntza aberasteko
gauza ederra dela uste dudalako.
M: Zenbat zaudete zure klasean?
U.A: Gure klasean hiru ikasle eta irakasle bat
gara, ikasleetako bat neska da eta beste
guztiok mutilak gara.
M: Posik al zaude zure ikaskideekin?
U.A: Bai, ikaskideekin primeran moldatzen
naiz, oso jatorrak dira eta elkarri errespetua
diogu.
M: Zaila iruditzen al zaizu bertsoak egitea?
U.A: Hasiera batean bai, segidan dena egitea
ez delako erraza, baina azkenean praktika
pixka batekin, ez da hain zaila.
M: Zenbat bertsolari famatu ezaguntzen
dituzu? Zeintzuk? Zein da zure gustukoena?
U.A: Bi bertsolari famutu ezagutzen ditut,
Iñaki Biñaspre eta Ekaitz Samaniego. Iñaki
Unai Argotek egindako bertsoa prentsa
tailerrari buruz:

Prentsa tailerra dugu
klase oso ederra,
nahiz eta hor jendea
Izan oso alferra,
lana ez egitea,
daukaten okerra
haserre irakaslea,
ta sortu da gerra.

Biñaspre da nire gustukoena.
M:Zenbat bertso txapelketatan egon zara?
Baten bat irabazi duzu?
U.A: Dagoeneko bertso txapelketa batean
egon naiz. Baina gure taldeak galdu egin
zuen.
M: Zenbat ordu praktikatzen duzu astero
bertsolaritza ?
U.A: Astean ordu bat baino ez dut egiten,
baina nahikoa da eta gustura joaten bazara,
hobeto.
M: Zer da bertso eskolatik gehien gustatzen zaizuna?
U.A: Leku ederra dela, bertan dagoen jendea
oso jatorra dela, eta euskaraz hitz egin dezakedala arazorik gabe eta inork ni kritikatu
gabe.
M: Zer iruditzen zaizu bertso eskolan duzun ordutegia?
U.A: Ba, ez da ordutegi txarra ez delako ez
oso goiz ez oso berandu. Ordu hori nire ustez
ona da.
M: Interesatuta dagoen jendeari zer esango zenioke?
U.A: Animatzeko, joateko, eroso egongo direla, eta bertso eskolan sartu nahi baduzue,
ongietorriak izango zaretela.

EUSKALDUNAK JOKO OLINPIKOETAN
BELA
IKER MARTÍNEZ
Iker Martinez de Lizardui Lizarribar (Donostia, 1977ko ekainaren 16an jaio zen. - ) euskal herritar kirolaria da, belako 49er Klasean aritua, Xabi Fernandezekin batera.
Olinpiar Joko bitan hartu du parte: 2004an eta 2008an, bitan izan da munduko txapelduna
(Atenasen2004an eta Hawaiiko Kaneohen2002an), eta hirutan Europakoa.
2008ko Olinpiar Jokoetan Xabi Fernandezek eta biek zilarrezko domina lortu zuten 49er bela diziplinan, abuztuaren 17an. Irabazle Danimarkarrek Kroaziako selekzioaren bela-ontzia erabili zuten azken proban bere ontziko masta entrenamenduetan apurtu zutelako. Ontzi aldaketa
arauditik kanpo zegoenez irabazleen aurkako
helegitea aurkeztu zuten, baina abuztuaren
18an bela arloko epaimahaiak atzera bota
zuen helegitea eta zilarrezko domina irabazi
zuten.

XABI MARTÏNEZ
Xabier
Fernández
Gaztañaga (Ibarra, 1976ko urriaren 19an jaio zen.) euskal herritar kirolaria da, belako 49er klasean
aritua, Iker Martinez de Lizarduirekin batera.
Olinpiar Joko bitan hartu du parte: 2004an eta 2008an, bitan izan da munduko txapelduna
(Atenasen 2004an eta Hawaiiko Kaneohen2002an), eta hirutan Europakoa.
2008ko Olinpiar Jokoetan, Iker Martinez de Lizarduik eta biek zilarrezko domina lortu zuten 49er
bela diziplinan, abuztuaren 17an. Danimarkar irabazleek Kroaziako selekzioaren belaontzia erabili zuten azken proban, beren ontziko masta entrenamenduetan apurtu zutelako. Ontzi aldaketa
arauditik kanpo zegoenez, irabazleen aurkako helegitea aurkeztu zuten, baina abuztuaren
18an bela arloko epaimahaiak atzera bota zuen helegitea, eta zilarrezko domina irabazi zuten.

Bien Arteko Palmaresa:
2001: Munduko txapelketa Malcinesen : 2.
Europako txapelketa Brest-en: 2.
2002: Munduko txapelketa Kaneohe-en : 1.
Europako txapelketa Grimstad-en: 1.
2003: Europako txapelketa Laredon: 3.
2004: Olinpiar jokoak Atenas-en: 1.
Munduko txapelketa Atenas-en: 1.
2006: Europako txapelketa Weymouth-en: 3.
2007: Europako txapelketa Marsalan: 1.
2008: Europako txapelketa S´Arenan: 1.
Olinpiar jokoak Beijing-en: 2.

Virginia Berasategi
Virginia
Berasategi
Luna (Bilbo, 1975eko uztailaren 15a) euskal triatleta da, Sondikan (Bizkaia) bizi dena.

Biografia
1998an Euskadi Gaztearen Gaztea Saria lortu
zuen. 2008an, ETBko El Conquistador del Fin
del Mundo saioan hartu zuen parte.

Ibilbidea
Ipar Kutxa Triatloi Taldeko kidea da Mikel Elgezabalekin batera.
2005ean

balizko

EPOren

positibo eman zuen Lanzaroten irabazi
baina dopin eskandalua ezerezean geratu zen.

eta

gero,

Tituluak
1.a Distantzia luzeko Europako Triatloi Txapelketa
1.a Lanzaroteko Ironman (2005)
1.a Lanzaroteko Ironman (2004)
1.a Luzera Handiko Munduko Txapelketa (2003)
3.a Luzera Handiko Munduko Txapelketa (2002)
3.a Luzera Handiko Munduko Txapelketa (1997)
2.a Luzera Olinpikoko Europako Txapelketa (1997).

PISTA TXIRRINDULARITZA
Leire Olaberria
Leire Olaberria Dorronsoro (Ikaztegieta, 1977ko otsailaren 17a -) euskal txirrindularia da, pistan aritzen dena. Puntuazioan eta Omnium-ean aditua da.
Bere lehen urratsak atletismoan egin bazituen ere, emaitza ezin hobeak lortuz, 100 metrotako Espainiako txapelduna izatea lortu zuen kadete eta junior mailatan- egun txirrindularitzan
aritzen da. Bere hobekuntza nabarmena da eta oraindik ez ditugu ezagutzen zeintzuk diren bere
mugak. Munduko Txapelketetan eginkizun bikaina bete ondoren, 2008an Beijingo Olinpiar Jokoetan parte hartu zuen brontzezko domina lortuz puntuazioko proban.

Errekorrak
Bere markarik onena: 3'38''695 bere Espainiako errekorra hobetu zuen, Pruszkówen (Polonia)

Martxoaren 6an argazki eta akuarela erakusketa bat zabaldu zen, Juan Ramon Etxebarriarena. Misiolari honek bere lana garatu du Afrika erdialdeko misioetan.
Erakusketa osatzen duten argazkiak oso ongi islatzen dute pertsona hauek duten
eragina, beren jarrera familiarrak eta sozialak eta beraien biziera afrikarrak, ikuspuntu europear batetik.

Paul Kagamek, Ruandako presidenteak, behatzaile atzerritarrek ondo ikusten
dituzten dituzten erreformak aplikatzen ditu. Adibidez, derrigorrezko osasun asegurua eta genero berdintasun politikak. Baina askatasun zibilak moztu ditu, lege
bat ezartzen du atzemateko telefono trafikoa eta e-mailenak. Beste lege batek
alferren kontra egiten du. Berak dioenez; helburura kaleko gazteak biltzea eta
atxilotzea da; komunikabideen difusioa mugatzen du eta disidenteak eta aurkari
politikoak atxilotzen ditu lege baten bidez eta berak dioenez, bere helburua da
gatazka etnikoak saihestea da.
Kagaliko auzo berriak bataiatzen dituzte “Merci Congo” bezala, hauek meatzeondasunen lapurreta sistematikoari esker eraiki direlako.
Frantzia Hutu gobernuaren alde agertzen da, baina 1993an Frantzia handik erretiratzen da UNAMIR iritsitakoan.
Paul Kagame

1994. urtean Nazio Batuen Erakundeak baketze eskaera bat egin zuen.
2006.an auzitegi Frantses batek Kagame eta bere aldeko jendea bilatzea agindu
zuen.
Belgika eta Britainia Handiak gatazketan parte hartzen dute.

Reactable-a
Reactablea diseinu soil eta intuitiboko musika-tresna elektronikoa da, 1960ko hamarkadako
sintetizadoreetan oinarritua. Uki daitekeen interfazea du eta taldeka jotzeko balio du. Bartzelonako Pompeu Fabra Unibertsitateko Sergi Jordà, Martin Kaltenbrunner, Günter Geiger eta
Marcos Alonso Musika-Teknologia Taldeko kideek garatu
zuten.
Esan bezala, hainbat erabiltzailek kontrolatu dezakete instrumentua mahai biribil argidun gainetik objektu fisikoak
mugituz. Objektu fisiko bakoitzak sintetizadore modularraren osagai klasiko bat adierazten du. Objektu horiek ukituz,
erabiltzaileek hainbat soinu dinamiko eta konplexu lor ditzakete sorgailu, iragazki eta moduladoreen bidez. Munduan bakarrik 10 Reactable daude, horien artean
Björk abeslari islandiarrak edo On/Off musika
taldea dutenak.
Hainbat aldibereko musikariak, instrumentuaren kontrol guztia banatzen dute, objektuak mugitzen edo biratzen. Erdi zeharrargi tablero bat
da, bi kamara infragorriekin, kubo eta laminak
antzematen dituztenak,ikusmen artifizialaren
bidez. Honekin tonu eta soinu ezberdinak egin
ahal dira.
Objektuak, mailaren egiturakoak dira,horrela antzeman hobea egoten da.Objektuak, mailaren
lurrazalan mugitzean edo erlazionatzean,
egitura eta soinu parametroen sintetizadoreak
aldatzen dira. Proiektagailua, ezaugarri eta
aktibitate nagusiak egindako soinuan erakusten dira, honela, atzeraelikadura betetzailea
ematen. Erabile bakoitzak soinu funtzio ezberdinak egin ahal ditu.
-Ozentasun interesgarri eta desafiatzaile baten edukitzailea.
-Hasiberrietarako (instalazioak) eta musikari
elektroniko adituetarako(kontzertuak).
-Erraza eta sinplea (baita ere umeentzako).
ReacTIVision
ReacTIVision, Reactable atzean dagoen software-a, kode irekitako eta multiplataformako
komputadore-ikusmeneko sistema bat da,miaketa azkar eta establea asignatuta marketako
fisiko objektuak berdin eta ekintz multi-taktiletan.Nagusiki, diseinatu zen herreminta gune
bat bezalakoa interfaze tangibleko garapen azkar baterako.MTG(Music Technology Group)eko Martin Kaltenbrunner eta Ross Bencina diseinatu zituzten sistema nagusiak.

OIHANE BIAIN: “ Eskubaloian hasi nintzen kirol bat egin

nahi nuelako”
Oihane Biain Mendebaldeako bigarren mailako ikaslea da. Oihane eskubaloian
aritzen da eta Gasteizko mendebaldea taldean atezain postuan jokatzen du.
MENDEBERRI: Zergatik hasi zinen eskubaloian jolasten?
OIHANE BIAIN: Kirol bat egin nahi nuelako
eta gustatzen zitzaidalako.
M: Zer aportatzen dizu eskubaloian jolasteak
O.B: Lagunekin ondo pastasen dut kirola egiten
dudan bitartean.
M: Non entrenatzen zara eta zenbat ordu?
O.B: Sansomendiko polikiroldegian astero, bi
orduz.
M: Egon al zara txapelketa garrantzitsuren
batean?
O.B: Bai gabonetako txapelketan.
M: Nola gelditu zineten?
O.B:Hirugarren postuan, Jajajajaja.
M: Eta nola sentitu zinen?
O.B: Oso urduri ni baino maila bat altuagoak
zirelako.
M: Zer uste duzu izan behar duela jokalari
batek ona izateko?
O.B: Esfortzua eduki behar du entrenatzera
joaten denean eta gustau behar zaio eskubaloia.
M: Zelako giroa daukazue taldean?
O.B: Giro oso ona dago taldean , bi urte daramatzagulako elkarrekin.
M: Ondo moldatzen zara ikasketak eta eskubaloiarekin?
O.B: Bai entrenatzetik buektzatzen naizenean
etxeko lanak egiteko denbora daukat.
M: Izan al duzu noizbait arazoren bat ikasketekin eskubaloia dela medio?
O.B: Behin, geratu ginen denbora gehiago entrenatzen, eta ez nintzen konturatu hurrengo
egunean azterketa neukanik, ondorioz berandurarte egon behar izan nintzen ikasten.
M: Gustora al zaude zure entrenatzailearekin?
O.B:Ez, bronka asko botatzen dizkigulako eta
oso gogorra delako.
M: Zer egiten duzu partida bat jokatu aurretik ? Eta nola sentitzen zara?.
O.B:Berotzen dugu eta korrika egiten dugu , eta
kontrako taldea oso ona bada urduri sentitzen
naiz.

M:Eta bukatzean?
O.B:Luzatu egiten dugu, irabazi
badugu pozik
sentitzen gara
eta es badugu
irabazten gaizki
sentitzen gara.
M:Zer da eskubloitik gehien
gustatzen zaizkizun gauzak?
O.B:Lagunekin
egoten naizela
eta ondo pastasen dudala
M:Zer da eskubloitik gehien
gustatzen zaizkizun gauzak?
O.B: Lagunekin
egoten naizela eta ondo pasatzen dudala.

Edari bat: Fanta laranja
Janari bat: Pasta.
Futbol talde bat: Erreala.
Eskubaloi talde bat: Itxako
Mendia ala hondartza: Hondartza.
Musika talde bat: Ze esatek.
Lagunekin egoteko leku bat: San martin.
Kirolari Bat: Griezman
Filme bat: Amanecer

Emakume Langileen Nazioarteko Eguna, historia ezezaguna
Topikoa da martxoaren 8a pasatzean emakumeez hitz egitea. Hala ere topikoa izanagatik, data honen historiak, emakumeen historia osoak legez, aski ezezagunak dira. Zergatik ospatzen da gaurko eguna?
New York-eko fabrikako sutea (1911)
Sarri xamar entzuten den bertsio batek dio, AEBko
oihalgintza fabrika batean jazo zenak eragin zuela martxoaren 8ko eguna. Izan ere, egun hartan, bertako emakume beharginak greban zeuden pairatzen zuten esplotazio laborala salatzeko, enpresan itxita, eta ugazabek
su eman zioten eraikinari ehunka emakume bertan
errez.
Iturriek diotenez, gertaera izugarri haiek egiazkoak
izan ziren, baina ez ziren zehazki martxoaren 8an gertatu, ezta 1857. urtean ere (zenbait tokitan aipatzen denez), baizik eta 1911ko martxoaren 25ean, New Yorkeko Triangle Shirtwaist fabrikan.
Ez omen dago guztiz argi ugazabek sua eman ote zioten fabrikari ala sutea istripua izan zen. Maiz gaizkile
absolutuak bilatzen ditugu ohartu gabe zapalkuntza,
bortxa eta krimena, gertaera basati bakanetan baino
gehiago eguneroko lan baldintza "arruntetan" egon litekeela. Horrela, zalantzarik gabe baiezta daiteke enpresako buruak erantzule zuzenak izan zirela:
Oihal fabrikako emakume langileak, gehienak italiar
eta judu immigrante gazteak, asko nerabeak, astean 1,5
dolarren truke 60 ordutik gorako lan jarduna zuten. Lan baldintza gogor haiengatik protestatzeko lau
hilabeteko greba egin zuten 1910ean, baina ugazabek ez zituzten emakumeen sindikatuaren eskariak
onartu. Fabrikan material sua har zezaketen materialak (oihalak, paperak, gasezko iluminazioa, zigarretak...) inolako segurtasun neurririk gabe zeuden, eta extintorerik ez egoteaz gain, hainbat solairutan atzeko ateak giltzatuak zeuden emakume langileek atsedenik har ez zezaten eta sindikatuak handik ibil ez zitezen. 1911n sutea hasi zenean, beheko solairuetako emakumeek ihes egin ahal izan zuten, baina bederatzigarren solairuko ate nagusia garrek blokeatu zutenean, ez
zen atzeko aterik irekita egon. Su artean harrapatuta, emakume batzuek leihoko kristalak apurtu eta jauzi egin zuten,
gutxi batzuk bizirik zirelarik. Gehienak su artean hil ziren,
146 zehazki.
Emakume langileen nazioarteko eguna ez zen gertaera haien
haritik sortu. New York-en jazotakoak lan legedia (eskubide
eta segurtasun arloetan) hobetzeko balio izan zuen. Baina,
horrez gain, suteak oihartzun handia izan zuen, eta emakumeen borrokan mugarri izan zen. Izatez, Estatu Batuetan,
sufragismo eta emakume langileen errebindikazio eta greba
mugimenduen ondorioz, jada 1909an, AEBko Alderdi Sozialistak, Emakumeen Egun Nazionala ospatzea erabaki
zuen, hurrengo urteetan otsaileko azken igandeetan errepikatuko zuena. Langile mugimenduaren giro
horretan joango zen munduan zehar emakumeen eguna finkatzen.

Aitor Martín: “Astero lau ordu entrenatzen gara”
Aitor Martin Mendebaldeako saskibaloi taldeko jokalaria da, hirugarren
mailakoa. Taldea nola doan jakiteko elkarrizketa bat egin diogu.
Mendeberri: Nola zoazte Ligan?
Aitor Martín: Oso gaizki goaz, azkenengo
postuan, partidu guztiak galdu ditugu.
M:Zein postutan jokatzen duzu? Beste
batean jokatu nahiko zenuke?
A.M: Hegal moduan jolasten naiz. Beno,
agian base moduan jokatuko nuke, baina ez
zait asko gustatzen.
M: Noiztik eta zergatik jokatzen duzu
saskibaloian?
A.M: Duela lau urte hasi nintzen, ikastolako
taldean eta handik aurrera urtero jolastu naiz
eta gustua hartu diot.
M: Baduzue taldeko kapitainik? Nor da?
A.M: Bai, Markel du izena, baina ez da
ikastetxe honetakoa.
M: Astero zenbat ordu entrenatzen
zarete? Non?
A.M: Astero lau ordu entrenatzen gara, hemengo polikiroldegian.
M: Normalean noiz eta non izaten
dituzue partiduak?
A.M: Larumbatetan jokatzen dugu, eta etxean
jolastea tokatzen zaigunean, polikiroldegian
aritzen gara.
M: Zure ustez zein da taldeko onena?
A.M: Gure kapitaina da, nire ustez taldeko
onena, baloia ondo kontrolatzen du eta ondo
jaurtitzen duelako.

Di-Da batean:
Kolore bat: Berdea.
Janari gustukoena: Makarroiak.
Hondartza ala mendia: Mendia.
Hotza edo beroa: Beroa.
Edari bat: CoCa-Cola.

M: Entrenatzaileak euskeraz ala
gazteleraz hitz egiten dizue?
A.M: Gehienetan gazteleraz, gutxitan
euskeraz.
M: Zu eta entrenatzailea ondo
konpontzen zarete?
A.M: Bai, baina batzuetan liskarrak izaten
ditugu eta bronka botatzen dit.
M: Interesatuta dagoen jendeari zer
esango zenioke?
A.M: Saskibaloia gustukoa duen pertsona
batentzat partiduak ikustea edota talde batean
sartzea ideia ona dela uste dut.

Irakurketa bide berria. Liburu elektronikoen eskaria geroz eta handiagoa da, oraindik garesti diren arren; liburu baten tamaina eta pisu erdiarekin, ehunka gorde ditzake gailu
elektriko honek.

Liburu astunak gainean eraman gabe
edo ordenagailu pisutsua hartu gabe, posible da gaur egun, liburu elektronikoen
bitartez, gogokoen dugun eleberri eta
egunkariaren irakurketaz gozatzea. E
book izenekoek oraindik merkatu zabala
ez ba- dute ere, geroz eta handiagoa dute
eskaria.
Liburu baten tamaina bera eta pisu erdiarekin, tinta elektronikoaren teknologia
erabiltzen dute; ordenagailu baten pantailarekin alderatuta, paperaren antzerako
sentsazioa eskaintzen du, begiak nekatzen ez dituen irudi egonkorrarekin. Kontraste eta bereizmen handiari esker, eguzkipean irakurtzeko moduko euskarria da.
Aldiz, soilik zuri-beltzeko orriak irakurtzeko balio du, eta ez ditu bideo eta mugimendu irudiak jasotzen.

Bukatu ostean borratu egin ahal da edo
beste bat irakurri hainbat liburu izan ditzakezulako E Book berean
Abantailak dituen bezala hainbat desabantaila ere baditu eta desabantaila nagusiena
erosleentzat salneurria da .
Liburu elektroniko merkeenak 325 euro eta
garestienak 600 inguru balio du. Asko irakurtzen dutenek, batez ere, dirua aurreztuko dute irakurgaiak Internetetik hartuta.
Datozen urteetan ikusiko dugu liburu
hauen arrakasta zenbaterainokoa den.
Baina, beharbada, bientzat lekua egon daiteke

YURENA RAMIREZ: “KARATEAK IRABAZIAK SOILIK
EMATEN DITU”
Yurena Ramirezek karateari buruz hitz egiten digu, eta bere istorioa baratean eta gauk bitxienak azalduko dizkigu.
Mendeberri: Noiz hasi zinen karate egiten ?
Yurena Ramirez: 6 urte nituenean.
M.: Zergatik hasi zinen?
Y.: Behartu ninduten nire gurasoek kirolaren bat egiteko.
M.: Non egiten duzu karate ?
Y.: Yin-Yang kiroldegian , erdialdean dagoena.
M.: Astean zenbat
egunetan eta zenbat ordu?
Y.: 4 egun. Larunbatetan ordu erdi
eta astelehena,asteazkena eta
ostiraletan ordu
bat .
M.: Ikasteko denbora nahikoa daukazu?
Y.: Ez, zaila da.
Oso nekea da
etxera berandu eta
nekatuta heldu eta
ikasten jartzea.
Dena egunean eraman behar da .
M.: Noizbait
txapelketa garrantzitsu batean parte hartu duzu?
Y.: Ez, baina aurten euskadiko txapelketan parte hartu
beharko nuen baina lexionatu egin naiz .
M.: Anekdotaren bat kontatu ahal diguzu?
Y.: Nola lexionatu nintzen kontatuko dizuet, modurik
tontuenean gertatu zizaidan. Banku batean zueden denak eserita eta lekurik ez zegoenez zutitzera joa nintzenean hankan dudan lexioaegin nuen, eta hori dela eta
hainbat hilabete daramat entrenatzera joan gabe, nahiz
eta batzuetan ikustera joan.
M.: Zerbait irabazi duzu?
Y.: Bai , hirugarren postuan gelditu nintzen behin
txapelketa batean.
M.: Zure ustez karatea edo edozein kirola jendea
berria ezagutzeko balio du?
Y.: Bai, adibidez niretaldean hasieran bakarrik entrenamenduetan hitz egiten genuen eta ez asko , baina gero
eta gehiago hitz egiten hasi gienen eta orain denok ozónido konpontzen gara kiroldegian eta kalean.
M.: Taldea mistoa da?
Y.: Bai ia gehienak mistoak dira . Baino orain nagoen
taldean neskak bakarrik gaude.

M.: Zenbat entrenadore dituzue ? Eta nolakoa da
harremana beraiekin ?
Y.: Hiru entrenatzaile ditugu . Elkar oso ondo ulertzen gara , laguntzen gaituztelako, oso zorrotzak ez
direlako eta oso ondo pasatzen dugulako entrenamendu guztietan .
M.: Zenbatl kolore daude ?Azaldu mesedez gerriko bakoitzaren kolorea duen esanahia .
Y.: Zuria, Zurihoria, horia, horilaranja , naranja ,
laranjaberdea , berdea, berdeurdina . urdinmarroia ,
marroia , beltza . Zuria maia baxuena da eta kolorea
orden honetan aldatu ahala maia igotzen doa. Beltza
lortu ahal den gerrikorik garrantsitzuena da hau bakarrik profesionalak dute .
M.: Zuk zein koloretakoa daukazu?
Y.: Berde-urdina daukat nik .
M.: Pentsatuta daukazu denbora luzez jarraitzea?
Y.: Bai , nire ikasketak eta kirola eraman ahal ditudan bitartean ez dut karatea uzteko asmorik.
M.: Zer ematen diola uste duzu karateak jendeari?
Y.: Karateak irabaziak solilik ematen ditu. Indartu
egiten zara , malgutasuna lortzen duzu , eta defendatzeko teknikak . 50 giltz baino gehiago daude kalean
erabili ezin direnak .

DI-DA BATEAN
Ordenagailua ala mugikorra: Mugikorra
Lagunak ala mutilaguna: Mutilaguna
Janari bat: Makarroiak
Edari bat: Coca-cola
Musika talde bat: Ken
zazpi
Pelíkula bat: Titanic
Ikasgai bat: Matemátika
Futbol talde bat: F.C.
Mendia ala hondartz:
Hondartza
Eguna ala gaua: Gaua

Orain dela 75 urteko sarraskia eta txikizioa gogoan
dugu Gernikan
Luis Iriondo (bonbardaketaren lekukoa): "Zakuen atzetik irten nintzenean, Gernika osoa erreta zegoela ikusi nuen. Sarraskia eta txikizioa gogoan dugu oraindik gaur 75 urte ondoren.”
Gernikaren aurkako erasoa prestatzen ari zen bitartean, hirian arnasten zen giroa nahikoa lasaia zen.
1.937 urtean 7.000 biztanle zeuden Gernikan, gehi 3.000 errefuxiatu. Nekazal eskualdeko
erdigunea zen Gernika, nekazal eta abere merkatu garrantzitsua zeukana astelehenero. Horrez gain, industrigunea ere bazeukan, zenbait arma-fabrika zituena.
Hirian zeuden euskal tropak Saseta Batailoia, Loiola Batailoia eta Gernikako Arbola ziren.
Horrez gain, hiru odol ospitale zeuden (Karmeldarren Komentua, Josefinen Komentua eta
Kaltzada Zaharren Egoitza). Ez zegoen inolako babes militarrik zitekeen aireko eraso baten
aurka, Haizerrota mendian kokatutako aireko erasoen aurkako metrailadore bat ezik.
Lau eta erdiak ziren 1937ko apirilaren 26an, Gernikako Santa Maria elizako kanpaiak jo eta
jo hasi zirenean, buelta eta buelta. Urte honetan betetzen dira 75 urte Alemaniako Kondor
Legioak Bizkaiko herri hori suntsitu zuenetik, aurretik beste batzuekin egin zuen bezala.
Aurtengo apirilaren 26an bete dira 75 urte Eibar bonbardatu zutenetik. Horren aurretik Durango, Otxandio eta beste batzuk ere bonbardatu zituzten.
Gernikako bonbardaketak, ordea, balio sinbolikoa hartu zuen, tragediaren handitasunagatik,
krudelkeriaren ankertasunagatik, “Pablo Picasso” margolariaren Gernika koadroagatik, eta
“George Steer” kazetariak utzi zuen kronikagatik ; azken horri apiril honetan egin diote omenaldia, horregatik.
Honengatik guztiarengatik zibilen
aurkako eraso indiskriminatuen
ikur bilakatu zen Gernika, faxismoaren kontrakoa, nahiz eta bonbardaketa gertatu eta gutxira faxistak herrian sartu eta erasoaren tamaina gutxitu, ukatu, besteen bizkar jarri. Garaiko armadaburuen iritziz
“arrakastatsua" izan zen bonbardaketa; heltzear zegoen Bigarren
Mundu Gerraren probaleku bilakatu
zuten Gernika.

Ikastetxeko Irakaskuntza Hobetzeko
Ikastetxeari buruzko galdeketa baten bidez (irakasle eta ikasleei) Mendebaldean aldatu eta berrituko
genituzkeen hainbat atali buruzko galderak egin dizkiegu. Gai interesgarria eta iragana hobetzeko
asmoarekin antolatuta dago; gainera, hainbat ikasle eta irakasleren ikastetxearekiko desadostasunaren
ondorioz egina dago.
1.
2.
3.
4.
5.

Zer nolako gauzak aldatuko zenituzke ikastetxean akademikoki?
Gustatzen zaizu Mendebaldeako ordutegia? Zergatik?.
Mendebaldearen sistemarekin bat zatoz?
Zer iruditzen zaizkizu ikastetxeko instalakuntzak?
Mendebaldea hobetzeko proposamenak.

Unai Martinez, 1.G
Aaron Rodríguez, 1.C
1.Maisuak astunak eta harroputzak
1.Ez zait gustatzen eskolara etortzea;
dira, liburuek esko pisatzen dute.
beraz; ikastearekin erlazionatuta da2.Ez, oso goiz esnatu behar garelagoen guztia ez dut batere gustuko.
ko.
2.Ez, oso goiz altxatu behar garelako.
3. Bai.
3.Bai, ados nago.
4. Asko gustazen zaizkit, oso ondo
4.Instalakuntzak oso egokiak iruditzen
antolatuta daude.
zaizkit.
5. Patio orduak luzeagoak izatea.
5.Patio orduak oso murritzak dira,;
klase orduak, ostera, luzeak. Gainera,
arlo gehiegi daude nire ustez.
Unai Aman, 2.B

Gorka Moreno,2.F
1.Irakasleek konpromiso handiago eduki
behar dute.
2.Ez, goizegi esnatzen gara.
3.Adimen úrico pertsonak banatzea ondo
irudi- tzen zait, baina DC-ko pertsonak
bazter-tzea ez zait batere ondo iruditzen.
4. Instalakuntzak oso egokiak iruditzen
zaizkit, komunak izan ezik.
5. Patioko orduak luzatzea gustatuko
litzaidake eta komunak garbiak eta irekita
mantentzea.

Ilargi Zabaleta, 3.C

1.Liburuak oso lodiak eta zailak
dira nire ustez.
2. Ez, ordu gutxiago eman beharko
genituzke, eta atsedenak, ostera,
luzeagoak izan beharko lirateke.
3. Bai, DC-ko pertsonak banatzea
ondo iruditzen zait, laguntza behar
dutelako.
4. Onak iruditzen zaizkit.
5.Atsedenak luzeagoak, klase ordu
gutxiago eta arloak murriztu beharko lirateke.

Gaizka Lopez 3.E eta Gentza Bautista,3.F
1.Euskera liburuak gure ustez
1.Azterketen antolakuntza aldatu
oso aspergarriak dira… Gaibeharko litzateke, hainbeste teoria
nera, gustatuko litzaiguke
ikasi beharrean, ahoz egin beharko
gaztelania eta ingelesa libulirateke. Irakasleen aldetik interes
ruak soberan egotea.
handiagoa jarri beharko lukete.
2.Batere ez, goizeko ordutegia
2.Ez zait gustatzen, goizago sartu eta
egon beharko litzateke.
lehenago irtetea gustatuko litzaidake.
3.Bai
3.DC taldea ez zait ondo iruditzen,
4.Gustatzen zaizkigu, komudenetatik egon beharko luke klasean, denak talde lanak izan ezik, oso zikin agoten
nean aritzeko.
dira eta gainera itxita.
4.Takilak soberan daude, beste aldetik komunak itxita 5.Eskailera mekanikoak, futboleko zelai naturala eta
egoteak ez du zentzu handirik.
bertso klaseak ematea gustatuko litzaguke.
5.Atsedenak luzeagoak izatea, eta hainbeste arlo ez
izatea.

Ane Sanchez, 4.C

Iker Narbona, 4.A
1.Maisuak oso zorrotzak dira, maila
1.Etika kendu beharko litzateke, nire
altuegia dago liburuetan eta asko
ustez ez du ezertarako balio.
ikasi behar da.
2.Bai, baina gustauko litzaidake 3. eta
2.Ez, goizago satu eta lehenago
4.mailetan atsedenetan atera ahal izairten beharko ginateke.
tea.
3.Denetatik egon beharko lirateke
3.Bai.
klase barruan talde lanenan
4.Onak dira, komunak izan ezik.
aritzeko.
5.Kultur astea luzeagoa izatea eta
4.Nire ustez takilak soberan daude
ekintza gehiago egotea.
erabiltzen ez direlako eta komunak itxita egon beharrean, irekita egon behar lirateke.
Jone Septien, Batx. 1.B
5.Atsedenak luzeagoak izatea.
1.Liburuak hiru zatitan egon beharko lirateke eta batxilergoan tutoretza egotea.
Itziar Martin, Batx. 1.C
2.Saio guztiak 50minutukoak izan
1.Azterketak izaten ditugunean, egun
beharko lukete
libre batzuk utzi beharko zizkuguten,
3.Bai, DC-koek talde txikiagotan egoeta klase praktiko gehiago egon
tea ondo irufitzen zait, gustorago daubeharko lirateke arlo desberdinetaradelako.
ko.
4.Bai, onak dira, baina komunak beti
2.Bai, batxilergoko ordutegiarekin
itxita daude.
bat nator; DBH –koarekin, ostera; ez,
5.Batxilergoan hirurak arte ez geratzea
goizez bakarrik izatea ondo irudituko
ondo egongo litzateke, 3.eta 4. mailelitzaidakeelako
tan ateratzen ustea, eta goxoki makina
3. Bai, ados nago.
bat jartzea.
4. Bai, hale ere komunak desastre hutsak dira, eta
polikiroldegiko materiala oso zaharra.
Alejandro Reyes, Batx. 2.B
Andoni Viana Batx. 2.B
1.Praktika gehiago egotea, liburuak aldatzea eta ira1.Globalak sakabanatuago eta hobeto
kasleak gehiago inplikatu beharko
antolatzea gustatuko litzaidake.
lirateke.
2.Beste ikastetxeekin alderatuta, ondo
2.Ez, klase artean patio gehaigo
gaudela iruditzen zait.
egotea gustatuko litzaidake, horrela
3.Bai, ados nago.
ez dira hain astunak izaten.
4.Bai ondo iruditzen zait Mendebal3.Ez, DC-ko jendea banatzea ez zait
deak ezartzen duen sistema.
ondo iruditzen, guztiok berdinak
5.DBHn daudenak 3.mailatik, aurrera
eta zailtasun berdinekin egin beharatsedenetan
atera
ahal izatea.
ko genituzkeelako
4.Onak, baina komunak ixten dituzte inolako argumenturik gabe.
5.Eskailera mekanikoak jartzea, bitartekaritza kurtsiloak egitea eta takilak ordaindu behar ez izatea gustatuko litzaidake.
Josean Ruiz de Arkaute, Irakaslea (Gaztelania).
1.Nire arloari ordu gehiago emango
Fernado Garay, Irakaslea (Filosofia).
nizkioke, ez dagoelako denborarik
1.Gobernuek inposatzen dute sistema
materia guztia emateko; baina supoakademikoa.
satzen dut hori irakasle guztiek esan2.Ez, goizeko ordutegia izatea gustago luketela. Bestela, eta hezkuntza
tuko litzaidake.
sistema orokorrari begira, hamalau
3.Antolakuntza legearen araberakoa
urtetik gora gehiago dibertsifikatuko
da, ezin dugu aldatu.
nituzke ikasketak, mundu guztiak
4.Oso onak dira, azpiegiturak primeezin duelako ( eta nahi ez duelako )
rakoak dira beste ikastetxeekin alde- gauza bera ikasi.
ratuta.
2.Ondo, nekagarria izango litzateke ordutegi jarraia
5.Eguzkiak uda garain gehiegi jotzen izatea.
duenez, parasol bat jartzea idea ona izango litzateke,
3.Orokorrean bai, baina batzuetan urtero aldaketak
eta eraikuntzaren orientazioa edo eguzkia ere aldatuko daude moldatzeko.
nuke ( Iparraldetik Hegoaldera)
4.Oso onak.
5.Ikasleek seriotasun gehiago edukitzea ( puntualitatea, inplikazioa…).

2012ko Arabatakada.
Maiatzaren 12an, azkeneko urteotan antolatu izan den moduan Gasteizen, Arabatakadaren
eguna ospatu zen. Beti bezala Gipuzkoako, Bizkaiko eta batez ere Arabako jendearekin batera festa izugarria egon zen Gasteizko Mendizorrotzan. Ospakizun horretan Betagarri, Tximeleta, E.H. Sukarra, Gose, Kaotiko eta Hesian taldeak bildu ziren, eta jende ugari egon zen
haien kontzertuetan. Ikusi eta entzuna dugunez, giro paregabea egon zen; hala ere, betiko
arazoak sortu ziren alkoholaren ondorioz. Anbulantziek lan asko izan zuten, alkhola ez ezik,
jendea kontrolik gabe ere ibiltzen zelako, eta lurrera botatzen zituzten kristalekin jendeak
zauriak egin zituztelako.

GOSE:

E.H. SUKARRA

Gose Arrasaten sorturiko musika taldea da. Egiten duten musikak trikitia eta musika elektronikoa uztartzen ditu. Taldea hiru kidek osatzen
dute: Ines Osinaga, Iñaki Bengoa eta Osorok. Ines Osinaga da abeslari eta soinujolea, eta Ekon taldeko partaide izan zen.
DISKOGRAFIA :
-Gose (Oihuka, 2005).
-Gose II (Baga-biga / La Chiquilla, 2007).
-Gose III (La Chiquilla, 2009).
-Gose IIII (La Chiquilla, 2010).
E.H. Sukarra 1989. urteko urrian Eibarren (Gipuzkoa) sortutako euskal musika taldea da. Abesti ospetsuena “ Kasko gorriak”.

Mikel Gorosabel "Norton" (ahotsa eta gitarra).
Fakun (bateria).
Cesar (baxua).
Olaba (gitarra).
Asier serrano(letrak).

BETAGARRI:

Betagarri Gasteizko musika taldea da, 1992an sortutakoa.
Hala ere, 1997ko otsailean grabatu zuten haien lehenengo
diskoa, Betagarri, Mil A Gritos records diskoetxearekin. Dituzten abestietatik ospetsuenetarikoa “ la chica del batzoki” da.
-Iñaki Ortiz de Villalba, abeslaria.
-Aitor, gitarra-jotzailea.
-David Gabiña, saxofoijolea.
-Gontzo, gitarra-jotzailea.
-Barney Dinosaurioa, bateriajolea.
-Mikel Sanz, tronboijolea.
-Unai Lobo, tronpetajolea.
-Pablo Rodriguez, baxu-jotzailea.
-Iosu, baxu-jotzaile berria.

KAOTIKO:
Kaotiko Agurainen 1990eko hamarkadaren amaieran sortutako euskal rock musika taldea da, nagusiki gaztelaniaz
abesten duena. Agurainen 1990eko hamarkadaren amaiera
sortu zen taldea, kideetako hiru (Aguayo, Fonta eta Aguayiko) Kaos etiliko taldean aritu zirelarik. 2001eko irailean argitaratu zuten lehen diskoa, Mundo kaotiko izenekoa.Orain arteko azken lana, Adrenalina izenekoa da eta arrakasta handia izan du.

TXIMELETA:
Tximeleta 2000. urtean Nafarroan sortutako talde hau
plazarik plaza izan dugu eta Euskal Herriko plazetatik
Graziako “Plaça de la Virreina”ra salto egingo dute trikipoteoari bukaera ezin hobea emateko.

HESIAN:
Hesian 2006ko udan sortutako talde sakandarra da. Punkrock eta hardcore melodikoen nahasketa bat ikusten da
beraien abestietan, ska kutsu bat ere antzematen dela.
Hitzei dagokienez, gizarte eta politika aldarrikapenak,
edota sentimendu ezberdinen adierazpenak dituzte hizpide.
Taldekideak
• Fran (Ahotsa eta gitarra)
• Xabi (Baxua)
• Aritz (Bateria)
• Zuriñe (Ahotsa)
• Xabi (Gitarra)
• Igotxo (Saxoa)
• Eneko (Trompeta)

Aaron Rodriguez : “Nire ustez, ez dira aterako eskola horiek, krisian gaudelako. “
Arabako ezintasunen kirolak proiektu bat dakar eskuetan,
konpromisoa hartuko du mota honetako kirolak egiten dituzten pertsonek erraztasuna izateko, eta aukera gehiago izateko.
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako federazioek akordioa lortzea espero dute ‘’Fundación Mapfre’’-rekin, igeriketa eta
beste hainbat kirol eskola indartzeko. Araban zortzi kirol eskola bermatu nahi dira, berriak sortuz nahiz aktiboki funtzionatzen ari direnak indartuz. Modu honetan, Aspacek
(Asociación de Paralíticos Cerebrales de España) lau instalaziorekin kontatuko du, Zuzenak elkarteak bi eskola bultzatuko
ditu gurpil aulkiko saskibaloian aritzeko; bitartean Apdemak
(Asosiación a favor de Personas con Discapacidad Intelectual
de Álava) beste birekin kontatuko du, bat Gasteizen egongo
dena, eta bestea berriz Oionen. Ekimen honen barruan igeriketak leku garrantzitsua izan behar duela erabaki
da; beraz, igerilekuak ezinbestekoak dira proiektu berri
honetan. Honela, 65 eta 75 pertsonak programa berri
hauekin disfrutatu ahalko dute.
FRAN MURCIAREKIN :
Baskonian jokatu zuen Fran Murciak bere laguntza erakutsi
nahi izan zuen. Ezintasun kirolarekin duen harremana ez da
berria. Kirolari ohiak, saskibaloira jokatzeko hainbat eskola
sortu zituen Gaztela Mantxan , ezintasun intelektuala duten
pertsonentzat, ‘’Fundación Mafpre’’-ren laguntzarekin.
Oraingo honetan, Murciak Ricardo Gaisanen deia onartu zuen.
Ricardo Gaisan Arabako Ezintasunen Kirol Federakuntzaren
lehendakaria da, proiektu berri hau sustatzeko. Jokalari ohiak
denbora izan zuen Zuzenak-eko hainbat gazterekin jokatzeko.
1.- Mendeberri: Zer iruditzen zaizu holako aktibitateak
egotea zuk eta beste ume eta nagusiek egin ahal izateko?
Aaron: Ondo iruditzen zait, ni bezalako pertsonentzat horrelako
denbora-pasak egotea ondo pentsatuta daudela uste dut.
2.- M: Nolakoak iruditu zaizkizu egindako ekintzak?
A.: Nahikoa aspergarriak. Fran Murciarekin ibili nintzenean, askoz hobeto.
3.- M: Hau aurrera eraman duen elkarteak instalazio eta errekurtso
onak izan ditu?
A.: Bai, oso onak. Jende asko dago elkartean zu laguntzeko prest, ekintza
asko prestatuta dituztenak. Eta tokia oso egokitua dago. Ez zegoen zailtasunik.
4.- M: Zer iruditu zaizu Fran Murcia saskibaloi jokalari ohiak bere
laguntza edo sostengua erakutsi nahi izatea?
A.: Primeran, berarekin oso ondo ibili ginen, bere babesa eskaini zigun.
Argazki batzuk atera zizkigun, bikain pasatu genuen. Eta saskibaloiari
buruz, pare bat gauza erakutsi zizkigun.
5.- M: Igeriketa eta beste hainbat kirol indartzeko kurtso modukoak
egingo dituzue, zer pentsatzen duzu horretaz?
A.: Jendeak ikasteko eta hor egoteko, ondo iruditzen zait.
6.- M: Arabar Federakundeak zortzi eskola ezberdin diziplina hainbatetan ireki nahi dituela aipatu du. Uste duzu hori aurrera eramango dela edo ez dela aterako?
A.: Nire ustez, ez dira aterako eskola horiek, krisian gaudelako. Ez dute inoiz horrelako gauzaren bat proposatu, baina
ziur nago ez direla aurrera eramango.
7.- M: Hemen Mendebaldean, eroso al zaude instalazio guztiekin?
A.: Bai, igogailua ondo egokitua dago, baina institutuko pasabide luzeak igaro behar ditut.
8.- M: Orokorrean kalean eta leku itxietan zailtasunak ikusten dituzu ondo ibili eta mugitzeko?
A.: Dena dago egokitua niretzat eta denontzat, ez daukat arazorik.
9.- M: Gurpildun aulkian egoteak arazoak eman dizkizu inoiz?
A.: Ez., bueno noizbait espaloiren bat ezin izan dut igo, edo jaitsi, baina bestela ez dut arazorik izan. Normalean bakarrik
joaten naiz kaleetan, eta arazoak izango banitu, agian ez ninduke inork lagunduko.
10.- M: Zeure buruarekin ondo sentitzen zara nahiz eta gurpildun aulkian egon?
A.: Bai, beti egon naiz horrela, gurpildun aulkian, eta gaur egun neure burua horrela ezagutu dudanez, ohituta nago.

Zure bizitzako ametsa bidaiatzea bada, kultura berriak ikertzea edo hamar leku hauek ezagutu nahi
badituzu, hobe duzu hobeto pentsatu. Hemen dauzkazu munduko hamar hiri arriskutsuenak.

1.Bagdad, Iraq
Kotxe bonbak ez dira ezer berria Bagdad-eko biztanleentzat. Hiriburu hau
suntsituta Irakeko gerra dela eta; 2008-ko hiri arriskutsuena izendatu zuten.

2.Detroit, AEB
Amerikar hiria “Motor City” bezala ezagutua, Forbes aldizkariarentzat
2009-ko munduko hiririk arriskutsuena da. Datu horiek oinarritzen dira hilketa bortitzen estadistiketan, 100.000 pertsonen artetik 1220 hil dituzte.

3.Karachi, Pakistán
Bidaiatzeko Asiako lekurik arriskutsuena da eta seguritate gutxien daukana. Azken urteotan Karachi-k hainbat atake terrorista eta atentatu suizida
izan ditu.

4.Chechenia, Errusia
Esaten da, errusiar mafiak pertsona gehiago dituela poliziak baino. Hiria ere
salatu dute extremismoagatik, arrazakeriagatik, bahiketengatik eta gehienbat biolentziagatik erebelde txetxenoen aldetik.

5.Mogadiscio, Somalia
Somaliako hiriburua suntsitua izan da gerra zibila medio. Pertsona asko zauritzen dira egunero hirian daukaten gatazkarengatik; gainera, sarritan dituzten
erasoak direla eta, ehundaka biztanlek bizia galtzen dute. 1991tik Somaliar
milioi bat baino gehiagok bizia galdu dute guda zibila edo gosetearen eraginez.

6.Ciudad Juarez, Mexiko
1,5 milioi pertsunaren bizilekua, AEB.-rekin egiten du muga hiri honek. Azkenaldian nabarmen igo dira bortizkeria hilketak, hauek gehienbat eraginda
daude drogekin aritzen diren mafiak eraginak dira. 2007-ko urtarriletik 8330
hilketa egon dira Mexikon drogarekin erlazionatuak eta horietako %50 Ciudad Juarez-en gertatu dira.

7.Caracas, Venezuela
2008ko abenduan 510 pertsonak bizia galdu zuten hilketengatik. Ciudad Juarez bezala, biolentzia gehienbat drogarekin aritzen diren mafietatik dator.
Berdin igo da Venezuelako hiriburuan.

8. Nueva Orleáns, AEB
AEBko hilketen hiriburua. 95 hilketa daude 100000 biztanleko, datu hau; oso
ikaragarria da jakinda hirian bakarrik 300000 pertsona bizi direla.

9.Ciuda del Cabo, Hego Afrika
Hego Afrika beti egon da delinkuentziaz baterik, eta Ciudad del Cabo da
hiri arriskutsuena herrialde osoan. Hilketak, lapurretak eta bahiketak dira
arazo larrienak hirian.

10.Rio de Janeiro, Brasil
Munduko inauterien hiria izan arren, Rio de Janeiro ere mundu osoko hiririk
arriskutsuenetarikoa da. Turistak hegazkinetik jaitsi bezain laster, paperak
banatzen dizkiete esanez zer egin dezaketen eta zer ez: ez erabili bitxiak, ez
eraman diruzorroak edo diru kantitate txikiena eraman soinean. Pasa den
urtean, 8000 hilketa egon ziren; honek esan nahi du 20 hilketa daudela egunero gutxi gorabehera.

Ba al zenekien...
Port Aventurak egin duela Europako atrakzio altuena?
·Atrakzioaren izena “Shambhala expedición al Himalaya” deituko da.
·Atrakzioak hartzen duen eremua 4.000 m kubiko da.
·Lau aldiz zeharkatzen da Dragon Khan-ekin.
·Port Aventurako zortzigarren atrakzioa izango da Shambhala.
·Maiatzaren 12an estrenatu zen 15:00etan.
·14.000 m karratuko eremua izango du Shambhalak eta Himalaian galdutako erreinuan
giroturik dago.
·Eraikuntzak 9 hilabete iraun zuen.
·Europako 3 marka ditu,1) Abiadura azkarrena jaitsiera batena.
2) Europako atrakzio altuena 76m-rekin
3) Europako jaitsiera altuena 78m-rekin (hau da, 2m
lurpetik joango da).
·Trena, laku batean sartzean, urak efektu polit eta harrigarri bat egiten du.
·Shambhalaren erreinuan girotuta buda asko jarri dituzte, eta egin dituzten eraikinek ere
apurtutako forma eman diote.
·Hiru bagoiz osaturik dago eta bakoitzean 32 pertsona sartzen dira.
·Trenak, bidaian zehar, kamera bat du, grabatzen dizuna, gero zure aurpegia ikusteko, edo
erosteko bideoa 14€-tan.

Burj Khalifa eraikin handiena dela 800 m-rekin?
·6 urte iraun zuen eraikuntzak.2004-ko irailaren 21ean hasi ziren eraikitzen, eta 2010eko
urtarrilaren 4an ireki zuten.

·1,9 milioi euroko aurrekontua izan zuen.
·Dubai-n eraikita dago.
·57 igogailu ditu.
·500 000 tona inguru pisatzen ditu.
·Barruko igogailu bakoitzak 65 km/h-ko abiadura hartzen dute.
·Egunero 946.000 L behar dituzte mantentze-lanerako.

NEREA HUERTA ETA IRATI ARBULU
Nerea eta Irati mendebaldea hirugarren mailako ikasleak dira.Trikitixa eta panderoa jotzea gustokoa dute eta hainbat galdera argitu dizkigute.
Mendeberri: Noiz eta nola hasi zineten trikitixa jo
tzen?
Nerea Huerta: Duela zazpi urte hasi nintzen, nire ahizpak jotzen zuelako eta gustatu zitzaidalako.
Irati Arbulu: Duela bi urte, nire lehengusuak jotzen
zuelako eta asko gustatu zitzaidalako.
M: Zenbat ordu ematen duzue astean trikitixa eta
panderoa jotzen?
N.H: Ordu bat asteazkenetan.
I.A: Ordu bat astero.
M: Non eta norekin ikasten duzue?
N.H: Alde zaharrean dagoen akademia batean, Indar
akademiaren ondoan dagoena.
I.A: Abendaño ikastolan ikasten dut.
M: Zer urrats jarraitu behar dira trikitixa eta panderoa jotzeko?
N.H: Abesti bat jartzen dizute eta erritmoa eraman
behar duzu, gainera hainbat teknika daude eta horiek
aplikatuz abestia jarraitzen duzu.
I.A: Partitura ikusi lehenengo eta gero erritmoa jarraitu, ondoren melodia ikasi; azkenik, baxuekin ikasi eta
horrek laguntzen dizu era berean erritmoa eramaten.
M: Emanaldiren bat izan duzue?
N.H: Normalean akademiako ikasleekin kalejirak egiten
ditugu, eta behin antzoki batean emanaldi bat eduki
genuen.
I.A: Kultur asteaz aparte, Dendaraban emanaldi bat
izan nuen abesbatzarekin.
M: Zaila egiten zaizue instrumentu hoiek jotzea?
N.H: Instrumentu guztiak bezala, hasieran zaila egiten
zait, baina gero partituraren arabera eta zailatsun mailaren arabera izango litzateke, baina, orokorrean, ez
zait zaila iruditzen.
I.R: Uste dut nahiko instrumentu zaila dela berez, baina
asko ensaiatuta erreza egiten dela.
M: Iruditzen zaizue euskaldunen folklorea bultzatzeko trikitixa eta panderoa garrantzitsuak direla
jotzea?
N.H: Nire ustez bai, gainera trikitixa eta panderoa euskal instrumentuak dira eta ohiturekin zerikusia dute.
I.A: Trikitixa eta panderoa euskal instrumentuak dira
eta Nereak esan duen moduan ohiturekin zerikusi handia dutenez oso garrantzitsuak iruditzen zaizkit.
M: Beste instrumentaren bat jotzen duzue?
N.H: Duela urte bete gitarra jotzen nuen baina gaur
egun ez dut praktikatzen.
I.A: Txirulaz aparte, ez.
M: Ondo moldatzen zarete ikasketekin?
N.H: Bai, ikasteko denbora edukitzen dut.
I.A: Bai, ordu bat denez, denbora asko daukagu ikasteko.

M: Zer asmo dituzue etorkizunean?
N.H: Trikitixarekin jarraitzeko asmoa daukat, asko
gustatzen zaidalako.
I.A: Nik ere jarratzeko asmoa daukat.
M: Zer gustatuko litzaizueke handitan izatea?
N.H: Ez daukat oraindik oso garbi, pentsatuko
beharko nuke, baina momentuz musikarekin jarraituko dut.
I.A: Momentuz ez dakit, baina animaliekin zerikusia
duen zerbaitekin lan egitea gustatuko litzaidake.

MENDEBALDEAKO IRAKASLE BAT?
N.H: Iraitz.
I.A: Josean Ruiz.
FRUITU BAT?
N.H: Mandarina.
I.A: Sagarra.
FILME BAT?
N.H: Avatar.
I.A: Titanic.
MUSIKA TALDE BAT
N.H: Betagarri.
I.A: Ze esatek.
MUSIKA ESTILO BAT?
N.H: Pop-rock.
I.A: SKA.
ZEIN ANIMALIREKIN IDENTIFIKATZEN
ZARETE?
N.H: Gepardoarekin.
I.A: Lehoiarekin.
ARLO BAT?
N.H: Teknologia.
I.A: Musika.

Literatur lehiaketan saritutako lanak
AIREARI GALDETU

A

hal dut” esan nion neure buruari. Ohe hartan etzanda, ez nituen errealitatea eta fikzioa
ezberdintzen. Gelan bi pertsona ginen; bat, ni neu, eta bigarrena, ondoko ohean zegoena…
Silbia Garate zaukan izena, 19 urteko gazte bat. Oso arraroa zen. Pertsona ezberdina eta pertsona bera ginen aldi berean, hau da, ni pentsatzen nuen berak pentsatu zuen, eta aldrebes,
baina ez modu berean. Neskari begiratu nion eta hainbat gauza burura etorri zitzaizkidan, Silbia klasean, etxean ordenagailuarekin, lagunekin, mutil lagunarekin… Nire sentimenduak aztertu nituen.
Nahiko ondo zegien, baina milaka datu nire buruan bueltaka zebiltzan.
“

Gela hura ondo begiratu nuen. Pareta zuriak, atea, eta leiho bakarra, pertsiana batzuekin estalia, eta
hotza egiten zuen. Burusiarekin estaltzera nindoala, gela horretara nola ailegatu nintzen pentsatu
nuen. Denbora tarte ñimiño horretan, airekoa baino latzagoa zen hotza gorputzeko atal guztietara
sartu zitzaidan, eta bat batean burua etorri zitzaizkidan ardi batzuek itsutu egin ninduen.
Mundua milioika klan zeuden, eta ea guztiek ni bezala sentitzen ziren galdetu nion aire gardenari.

Olatz Arrieta 3.E

EUSKARAREN LAMIAK

B

azen behin, Nafarroako herri txiki bat. Bertan bizi ziren pertsona
guztiak, euskara maite zuten, euskaraz hitz egiten zikutenek eta ez zekitenek ere bai. Baina herri horretan, bazen mutiko bat Javier izenekoa. Javier
oso alperra zen eta gurasoek ez zekiten euskaraz hitz egiten eta berari
gaztelania irakatsi ziotenez txikitan, uste zuen hizkuntza bat jakinda nahikoa zela
eta ez zuen euskara ikasi nahi.
Udako egun batean, Javier eta bere lagunak herritik pasatzen zen ibaira joan ziren
bainatzera. Javier lehena izan zen uretara jauzi egiten eta besteak salto egin baino lehen, ur-korronte
batek Javier harrapatu eta basoan barrena eraman zuen urak. Bueltak eta bueltak eman zituen, hainbeste, gelditu zenean ez zekiela non zegoen. Uretik atera zen guztiz bustita eta herrira bueltatzen
saiatu zen. Pixka bat ibili eta gero, seinale batzuk ikusi zituen. Oso pozik jarri zen, pentsatu zuelako
haiek jarraituta herrira bueltatzea lortuko zuela baina pentsatu zuen “ euskara jakingo banu etzerako
bidean egongo nintzateke ” . Ibaira itzuli zen eta, guztiz etsita eta nekatua lokartu egin zen ibai ertzean. Lotan zegoela, kantu eder batek esnatu zuen. Soinua jarraitu zuen, ahots eder hori sortzen zuena zer zen jakin nahian. Soinua nondik zetorren ikustean guztiz txundituta gelditu zen. Lami batzuk
ibai ertzean! Euskal mitologiako pertsonaietako bat! Lamiak existitzen ziren!
Laminak Javier ikustean, berengana joan ziren, eta gau osoa bera begira zaintzen eta mimatzen
eman zuten. Bere maitasuna euskaragatik transmititu zioten Javierri baita. Egunsentirako gutxi falta
zenean, laminak, Javier, herritik hurbil eraman zuten, ibaia jarraitzen, eta beraiek uretan murgildu
ziren. Javier azkar joan ziren beregana, ea ondo zegoen ikustera. Javierrek, jendea lasaitu zenean,
gertatutakoa kontatu zien, baina laminek bere maitasuna euskaragatik transmititu zietela ere. Bukatzeko hau esan zuen: Bihar bertan euskara ikasten hasiko naiz, oso beharrezkoa da euskaldun guztiontzat, gure hizkuntza baita, eta hemendik aurrera ez deitu niri Javier, deitu iezadazue Xabier!
Ainhoa Molins 1.G

La perspectiva
H

umanos, simples humanos:

Pobres e insignificantes humanos, ¿sabéis quien soy yo?
No, desde luego que no, sois demasiado estúpidos como para entender que yo… soy vuestro
creador, soy dios.
Os escribo para deciros que no soy el padre bondadoso que tenéis por mi figura, de hecho no
tengo ni remota idea sobre la vida de una sola persona que vive o vivió en nuestro planeta.
Probablemente ahora mientras leéis esta carta estén naciendo y muriendo gente y yo no sé
quienes son los padres de la nueva vida que acaba de florecer como delicada flor en primavera, ni
quienes son los pobres humanos a quienes ha dejado el corazón henchido de tristeza la falta de un ser
querido.
Creéis que soy un mal dios por no saber nada sobre vosotros pero debo decir en mi defensa
que soy inmortal, soy eterno y nada es para mí el tiempo en el que vosotros humanos habéis nacido,
crecido y habéis cerrado los ojos definitivamente en vuestro lecho de muerte. Cada vez que nace un
humano que llame mi atención muere tan rápido que no he podido casi ni fijarme en él.
También debéis saber que vuestro final llegará. Antes que vosotros, también creé el planeta
Marte, Mercurio… y todos los astros que componen hoy en día el sistema solar. Las condiciones de
vida desmejoraron por todos lo errores que cometí al crear los planetas y la vida en los planetas acabó
extinguiéndose, pero las criaturas que lo habitaban eran maravillosas. Eran todo lo que no sois y nunca seréis vosotros los humanos. Debo admitir que es culpa mía. Como antes he dicho creé mal los
planetas, me importaban más los habitantes de dichos planetas. Sin embargo en el caso de vuestro
mundo creé perfectamente el planeta pero me olvidé de vuestra personalidad destructiva, que los pasados planetas corté de raíz nada más empezara a manifestarse. Es un error que cometí y así nos va
por culpa de ese error. Tendrán que pasar milenios hasta que la tierra se canse de vivir y empiece a
marchitar sin remedio, pero al ritmo en el que vosotros creáis y creáis desperdicios esos milenios se
puedes convertir en centenares. Es muy importante que procuréis mejorar o la tierra tarde o temprano será destruida.
En definitiva no soy lo que esperabais de mí pero por eso os escribo para que sepáis la verdad sobre vuestro dios, a vosotros humanos, que me adoráis en todas mis formas, se os será revelada
la perspectiva que tiene vuestro dios sobre la vida de sus seguidores:
Marte, Júpiter, Saturno… pasados proyectos, pasados proyectos fallidos. La Tierra, un proyecto, un futuro proyecto fallido.

Rezando por un futuro mejor:
Dios

Eneko Bañares 2.D.

LA VENTANA DEL PASADO

F

SHHH! FSHHH! El viento roza levemente la ventana sin cesar, produciendo un
silencioso silbido que atraviesa la sala de lado a lado hasta llegar a mis oídos. No
puedo parar de mirar ese ventanal. Hago un esfuerzo por descubrir el significado de
los dibujos marcados en esa especie de rosetón cuadrado: en la parte izquierda todo
es muy colorido, incluso puedo distinguir figuras que me resultan familiares; mientras que e el lado
opuesto solo se aprecian colores oscuros, que anuncian tristeza y temor. ¿Qué puede significar? ¿El
día y la noche? ¿El bien y el mal? No lo se. Durante unos segundos pienso en el deseo, en el ansia
que tengo por abrir esa ventana; pero, ¿debería hacerlo? Puede que me arrepienta de ello. Puede que
no. Han pasado tantas cosas… El viento sigue chocando la misma ventana, llamando constantemente
mi atención. No se si podré resistir la tentación. Al final, caigo.
A medida que doy el primer paso siento como mis pies descalzos notan el gélido suelo. Un
estremecedor escalofrío recorre mi espalda entera anunciando el peligro de la travesía. Las paredes se
acercan cada vez más. Puede que no lo consiga. Tras un corto pero intenso camino, llego. No veo
nada a través de la cristalera por lo que solo me queda una opción: abrirla. El instinto me hace llevar
mi mano al bolsillo de la camisa que estreno hoy mismo, para palpar lo que parece una antigua llave
oxidada. Juraría que esta mañana no había nada ahí. La saco tímidamente para observarla con curiosidad: no es muy larga, esa mas bien corta, con un cabezal en el que se expone con letra románica
una gran R. ¡Claro, ahora caigo: ``Recuerdos ´´! Todo cobra sentido. Ya sé lo que hay detrás de la
ventana que quiero abrir desde hace tiempo. Introduzco la llave en la cerradura y la hago girar. Otro
sonido. Pero esta vez no es un silbido, sino un sonido seco, grave. Ahora sé que una vez abierta la
ventana no habrá una oportunidad irrepetible. Aun así, me atrevo, pero no sin antes armarme de valor. Impulso la maneta hacia abajo y tiro.
Por fin veré lo que durante tantos años no he querido.

Joseba Corada. DBH 4.A

Unai Duran: “Oso ona izan
behar zara”
Unai Duran saskibaloi jokalaria da Baskoniako harrobian. Kadete mailan dago.
Mendeberri: Noiztik zaude Baskonia
taldean?
Unai Duran: Duela hiru urtetik nago taldean.
M: Zer postutan jokatzen duzu? Beste
batean jokatu nahiko zenuke?
U.D: Hegal-pibota naiz eta gustura nago.
M: Zer zenbaki daukazu? Zure
gustukoena da?
U.D: Hamahiru. Bai, nire gustukoena izan da
beti.
M: Zenbat zarete taldean?
U.D: Taldean hamabi gara.
M: Mendebaldeako beste inor badago
taldean?
U.D: Ez, bakarrra naiz.
M: Nola zoazte Ligan?
U.D: Oso ondo goaz, partida guztiak irabazi
ditugu eta puntu gehien sartu ditugun taldea
gara. Mementoz, lehenengoak gara.

M: Zure ustez entrenatzaile ona duzue?
Asko eskatzen dizue?
U.D: Bai, oso ona da. Asko behartzen gaitu,
baina merezi du. Bere laguntzarekin taldeak
asko hobetu du.
M: Non entrenatzen zarete? Eta partidak
etxean jokatzea tokatzen zaizuenean non
aritzen zarete?
U.D: IVEF-en entrenatzen gara. Batzuetan
edozoein gizartetxetan jokatzea toka
dakiguke.
M: Astero zenbat ordu entrenatzen
zarete?
U.D: Sei ordu eta erdi.
M: Baskoniako jokalariak ezagutzen
dituzue? Zeintzuk?
U.D: Bai, baina bakarrik bistaz.
M: Jendeak zer egin beharko luke taldean
sartzeko?
U.D: Oso ona izan, partidetan
ikuskatzaileak egoten dira eta oso ona zarela
ikusten badute, Baskonian sartzeko aukera
ematen dizute.

Di-Da batean:
Gustuko edaria: Monster Energy.
Gustuko janaria: Espagetiak.
Kolore bat: Beltza.
Uda ala negua: Uda.
Saskibaloilari bat: LeBron James.
Pelikula bat: Resident Evil.
NBAko saskibaloi talde bat: Boston Celtics.
Musika talde bat: Metallica.
Gustuko lekua: Institutua ez den edozein
leku.
Gustuko ikasgaia: Euskera.

MUNDUKO ZAIZPI MIRARIAK
Munduko zazpi mirariak aintzinaro klasikoko zazpi eraikin azpimarragarrien zerrenda
da, Greziaren ikuspegitik. Zerrenda hau Antzinako Greziako turistek bisitatzen zituzten tokien gidaliburuetan oinarritu zen. Zerrenda honen bertsio goiztiarrena K.a II mendean egin
zuen Sidoneko Antipater-ek eta Mediterraneo itsasoaren inguruko erakinak bakarrik biltzen
zituen. Hasierako zerrenda honek beste bertsio ugari inspiratu zituen mendeetan zehar. Zazpi
mirarietatik batek bakarrik dirau zutik gaur egun; Gizako Pirámide handiak hain zuzen.
(Wikipedia)

Giza Piramide Handia.

Iguazuko Kataratak.

Jekuko irla.

Puerto Printzesako Parke nazionala.

Ha Long-ko Bahia.

Mesako Mendia.

Plitvice-ko lakuak . ( Kroazian)

Dani Lopez De Mendiguren: “Nire asmoa futbolean jarraitzea
da”
Dani gure institutuko ikasle bat da, lehenengo mailan dago eta Aurrera taldean
aritzen da futbolean. Gainera Athletic-en jokatzen du. Bi taldetan batera jokatzea nola den azaltzen digu elkarrizketa honetan.
Mendeberri: Noiz hasi zinen futbolean?
Dani: Barrutian, lehenengo mailan nengoenean.

M.: Zer asmo duzu etorkizunerako?
D.: Nire asmoa futbolean jarraitzea da eta nire
ametsa lehenengo mailan jokatzea.

M.: Noiztik jokatzen duzu Aurreran? Eta AthM.: Zein zenbaki erabiltzen duzu? Arrazoi
letic-en?
D.: Duela sei urte hasi nintzen Aurreran.Eta duela berezi batengatik?
D.: 10 zenbakia. Zenbaki hori futbolean jokatzen
hiru urte Athletic-en.
duen edozein jokalarik eraman nahi duelako.
M.: Nola sentitu zinen Athletic-ek deitu zizuM.: Aukeratu ahal bazenu, zein taldetara
nean?
joango zinateke?
D.: Oso pozik, ez nuelako espero.
D.: Momentuz Atlhetic-en jarraituko nuke, baina
aukera izanez gero Bartzelonara joango nintzateM.: Zein egunetan entrenatzen zara? Zenbat
ke.
ordu?
D.: Astelehenetan, asteazkenetan eta ostiraletan;
seietatik zazpi eta erdiak arte.Eta larunbat goizetan, partidua jolasten dut.
M.: Maila handia aurkitu duzu Athletic-en?
D.: Bai, espero nuen baino maila handiagoa.
M.: Zaila egin zaizu zure taldekideekin erlazionatzea?
D.: Ez, batzuk ezagutzen nituen eta.
M.: Zaila da bi taldeetan jokatzea?
D.: Ez, futbolean jokatzen dudanean disfrutatzen
dudalako.
M.: Denbora asko ematen duzu zelaian?
D.: Bai, partidu osoak jokatzen ditut.
M.: Zein posiziotan jokatzen duzu?
D.: “Media-punta”-n jokatzen dut, aurrelariarearen atzetik.
M.: Zenbat gol sartu dituzu Athletic-en?
D.: 15 gol sartu ditut.
M.: Nola zoazte ligan Aurrerarekin?
D.: Bigarrenak, Alavesen atzetik.
M.: Gustatzen zaizu futbol partidak ikustea?
Zein da gustuko duzun taldea? Zergatik?
D.: Bai, asko. Bartzelona dut gogoko, munduko
talderik hoberena delako.

Di-Da Batean
Janari bat? Pizza
Gaua ala eguna? Gaua
Edari bat? Coca-cola
Kirol talde bat? Barça
Jokalari bat? Messi
Beste kirol bat? Saskibaloia
Mendia ala hondartza? Hondartza
Musika talde bat? Skalariak
Abesti bat? Skalari rude club
Herrialde bat? Ingalaterra

Martxoak 3
Pasa den martxoan, martxoaren 3aren gatazkari buruzko erakusketa bat egon
zen Mendebaldeako solairu nagusian. Erakustaldia Martxoak 3 Taldeak eta
ikastetxeko ikasle batzuek antolatu zuten. Horregatik, lehenengo batxilergoan
historia ematen dugunok txosten bat egin genuen gaiari buruz. Hemen duzue
bildu genuen informazioaren laburpena, oso interesgarria eta garrantzitsua gure
historiarako.
Martxoaren 3an gertatu zen gatazkak eragin handia eduki du hainbat urtetan.
Frankismoaren ostean, langile eta polizien arteko eraso bortitzak izan ziren
Gasteizen langileen mugimenduen ondorioz. Horren eraginez, zauritu eta hildakoak suertatu ziren, batez ere Martxoaren 3ko erasoan.
Azter ditzagun aurrekariak: Franko hil baino lehen hainbat antifrankista zeuden
eta diktadura bortitza zegoenez polizia frankistaren erasoa oso gogorra zen.
Franko hil ondoren, polizia frankistaren erasoek berdin jarraitzen zuten. Guardia Zibilak lau pertsona hil zituen Franko hil eta hurrengo 20 egunetan.
1972an, zenbait enpresa handitako langile batzuek grebak antolatu zituzten,
baina ez egun bakarrekoak, grebak hilabete baino gehiago luzatu ziren. Hauekin lortu nahi zutena ondorengoa zen: alde batetik, haien soldaten igoera (3000
pezetako igoera, 20€ ingurukoa), eta bestetik, lanorduen murrizketa (48h lan
egin ordez, 44h lan egin).
Urte hartako lehenengo lan-huste garrantzitsua urtarrilaren 26an izan zen
(bertan 5500 langilek hartu zuten parte). Hala ere, hilabete beranduago, otsailaren 12an, ordura arte ezagututako langileen mobilizazio handiena gertatu zen
(10.000 langile). Bertan, manifestaldi batzuk antolatu zituzten eta hauen emaitzak latzak baino latzagoak izan ziren, hainbat atxilotu eta zauritu egon baitziren.
1972ko otsailak lau hilketa ekarri zituen berarekin (hildako hauek sindikatu
bertikalaren aurkakoak ziren gehienbat) eta langileek errepresio gogor hauek
ikusita, jarrera aldatu zuten beste erremediorik ez zutelako izan (jarrera aldatzeak ez du esan nahi haien pentsaera aldatu zenik).
Horrela, greban zeuden milaka langileak beren lanpostuetara itzuli ziren. Ez zuten aldaketarik lortu,
aitzitik, lanpostu galerak egon ziren.
Euskal Herriko, baina gehienbat Gasteizko langileek, 3 urte luzez jasan behar izan zituzten egoera
penagarri eta lotsagarri horiek. Egoera gero eta
okerragoa zen. Hau ikusita, zenbait enpresatako
langileak berriro elkartu ziren, eskubideak aldarrikatzen zituen taldea eratuz. Hemen, langileen nahiak islatzen zituzten: soldaten igoera, lan orduen
murrizketa, hobekuntza sozialak, besteak beste.
Aurreko urteetan defendatutako aldaketa berberak
izan ziren, baina orain oso serioki hartuta.

1976ko martxoaren 3an asanblada
baten deialdia zegoen eginda Gasteizen. Asanblada hau egiteko Gasteizko Zaramaga auzoko eliza batean (San Francisco de Asis sartu
ziren asanbladara zihoazen guztiak.
Jendea bertatik ateratzeko polizia
elizaren aurka kargatzen hasi zen
eta hainbat ezbehar sortu ziren. Gas
negar-eragileak bota zituzten eta
elizan zegoen jendea kanporatu zuten. Bitartean, poliziak irratiz komunikatzen ziren. Egun ilun eta bortitz
hau, modurik txarrenean bukatu zen, 5 langileren hilketarekin: Romualdo Barroso, Pedro María
Martínez, Francisco Aznar, Jose
Castillo eta Bienvenido Perez. Haien hileta martxoaren 5ean egin zen Gasteizko Katedral Berrian. Baina ez ziren
guztiak hil egun berean, José Castillo
hainbat egun egon zen ospitalean oso
larri eta azkenean hil egin zen. Fraga,
orduko gobernazio ministroa, Joseri bisita bat egitera joan zen.
Gasteizen egondako liskar horrek hainbat eragina izan zuen beste hiri garrantzitsu batzuetan, hala nola Tarragonan,
Erroman … hainbat manifestaldi egon
ziren egun horietan. Horren omenez,
hainbat film, liburu, abesti, olerki etab.
egin dira, eta oraindik manifestaldiak
egiten dira urtero martxoaren 3an.
Beatriz Cuevas eta Leire Bengoa
Batx. 1.A

PATIOAK EZ DIRELAKO PATIOAK
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan ostiralero eta asteazkenero, ordu bietan ateratzen gara. Horregatik, klase asko segidan ez
izateko, ordu laurdeneko bi patio izaten ditugu. Lehena,
hamarrak eta hamarretik hamarrak eta hogeita bostera
da. Bigarrena, aldiz, hamabiak eta bostetik hamabiak
eta hogeitara. Esan bezala, denbora behar dugu ez itotzeko eta klaseko usaina birikietan ez sartzeko. Kontuak
kontu, legeak dioenez, urtero ordu kopuru zehaztua eskoletan egon behar dugu ikasleok, eta horretarako ordutegia ere zehatza izan behar du. Horrek gatazka bat
sortzen du, “hamabost” minutuko patio hori, hamar minutukoa bilakatzea. Horri gehitu behar zaio jaisten eta
igotzen igarotzen dugun denbora: hiru-lau minutu. Gainera, komunera
joateko beharra dugunean pasabide luze bat zeharkatu behar dugu, eta
azkar, berandu ez iristeko. Gauza guzti horietaz aparte, irakasleek berandu iristen bagara errieta egiten digute, eta batzuetan badirudi ez dutela ulertzen gure atsedenaldirako denbora sakratua dela. Argi eta garbi, sei minutuko patio bati
etekin handirik ezin zaio atera.
Arazo horrek konponbide bat izan dezake. Alde
batetik, saio guztiei 5 minutu kentzea eta horren
ondorioz ordu erdiko patioak izatea. Guztiontzat,
bai irakasle bai ikasleentzat, sei klase segidan oso
luzeak egin daitezke eta atsedenaldi bat behar
dugu, ez orain daukaguna. Era horretan, hogeita hamar minutuetatik,
gutxi gorabehera, hogei minutu izango genituzke aprobetxatzeko moduan. Gainera, hogei minutuan deskonektatzeko denbora nahikoa izango
genuke eta 45 minutuko klaseak 50 hamar
minutukoak baino hobeto aprobetxatuko genituzke.

Xavier Calvo: “Lehenengo lehiaketan arrakasta sentitu nuen.”
1B batxilergoko Xabier Calvok DBH Koldo Mitxelenan egin zuen eta
aurten Mendebaldeara etorri da batxilergoa egiteko asmoz.
Mendebaldea: Nola hasi zinen? Zenbat urterekin hasi zinen?
Xabier Calvo: Kirolean 5 urterekin hasi nintzen, baina 14 urte nituenean utzi nuen eta
orain dela 9 hilabete gutxi gorabehera hasi nintzen berriro.
M: Zenbat ordu entrenatzen zara egunean?
X.C: Ordu bat eta bi orduren artean entrenatzen dut .
M: Astean zenbat egunetan?
X.C: Normalean bi egunetik behien entrenatzen naiz.
M: Zenbat kiderekin joaten zara?
X.C: Entrenamenduaren arabera, baina normalean 15 eta 25 kideren artean.
M: Nolako entrenamenduak egiten dituzu?
X.C: Txapelketa bat izaten badugu intentsitate
handikoak izaten dira, bestela pixka bat erlaxatuagoak dira.
M: Zein material erabiltzen duzu?
X.C: Babesgarriak hanketan eta eskuetan.
M: Gustatzen zaizu egiten duzun kirola?
X.C: Bai, oso interesgarria iruditzen zaidalako.
M: Zenbat aldiz hartu duzu parte lehiaketa
batean?
X.C: Sarritan hartu dut parte lehiaketetan.
M: Zer sentitu zenuen lehenengo lehiaketan?
X.C: Arrakasta sentitu nuen lehengo aldiz.
M: Noizbait irabazi duzu lehiaketaren bat?
Zenbat? Sariak izan dituzu?
X.C: Bai irabazi dut, askotan izan dut saria.
Gehienetan kopa bat eman didate.
M: Kanpoan egin duzu lehiaketaren bat?
X.C: Bai, Espainia osoan zehar egin ditut.
M: Gustatuko litzaizuke famatua izatea
zure kirolean ?
X.C: Bai, asko gustatuko litzaidake.
M: Aurrera begira zer asmo duzu?
X.C: Hobetu nahiko nuke.
M: Interesatuta dagoen jendeari zer esango

Gaua ala eguna? Gaua
Hondartza ala mendia? Mendia
Negua ala uda? Uda
Kolore bat? Urdina
Arropa marka bat? Volcom
Film bat? “No es otra estupida película
americana”
Musika talde bat? Reggae
Edari bat? Vodka
Futbol talde bat? Athletic
Telebista ala ordenagailua? Ordenagailua

Ballo eta Mirutegi mendiak eta Iguarango kobak.
DBH. 3Fkoen argazki kronika

Mirutegi mendiko punta.

Taldekideak mendiko bidean.

Mendiko bidean dagoen ehiza postua.

Mendian zeuden zaldi taldea.

Bidean aurkitu genuen zuhaitz erorian.

Ikusmira Atautik.

Zaldien ibilbidea.

Mendi tontorrean.

Iuguaraneko kobak.

Behor kumeak.

Mendi puntaren bidean paisaiari begira.

Mendi punta-puntan.

Klaseko argazkia.

Mendiko gurutzean.

Eneko eta Kiala: “Munduko hoberenak izan nahi dugu’’
Duela aste batzuk enteratu ginen Mendebaldeako ikaslea batek eta berarekin
entrenatzen duen beste batek Espainiako atletismo lehiaketara joango direla.
Haien izenak Kiala Muanza eta Eneko Lopez dira. Eta beraiek pentsatzen dutena jakiteko elkarrizketa bat egin diegu.

M: Noiz, hasi zinen atletismo egiten?
K: Duela 2 urte.
E: Duela 3 urte.
M: Zergatik hasi zinen atletismo egiten?
K: Telebistan ikusi nuelako eta gustatu zitzaidalako.
E:Gustazen zitzaidalako korrika egitea.
M: Zein da zure marka hoberena?
K: 9,29” 60 metro hesitan.
E:
11,78” 100m lauetan.
M: Zertan zara hobea?
K: 60 metro hesitan.
E: 100 m lauetan.
M: Zer moduz moldatu zara entrenatzailearekin?
K: Oso ondo, oso jatorra da.
E: Ondo.
M: Zenbat ordu entrenatzen zara astean
zehar?
K,E: 4:30h.
M: Non entrenatzen zara?
K,E: Mendizorrotzan.
M: Zein egunetan entrenatzen zara?
K: Astearteetan, ostegunetan eta ostiraletan.
E:astearteetan, asteazkenetan, eta ostegunetan.
M: Zein da zure atletismo pista gustukoena?
K,E: Mendizorrotzakoa.
M: Zer sentitu zenuen marka minimoa
egin zenuenean?
K: Oso pozik jarri nintzen.
E:Emozio ugaria.
M: Non eta noiz izan zen txapelketa?
K,E: Oviedon, 16-tin 17-ra.

M: Zurekin entrenatzen den norbaitekin
joango zara txapelketara?
K,E: Elkarrekin joango gara.
M: Zer kirol praktikatzen zenuen atletismo egin baino lehen?
K: Futbola.
E:Saskibaloia.
M: Kutun edo zorte ematen dizun zerbait
erabiltzen duzu?
K: Ez, ez dut gauza horietan sinesten.
E: Ez.
M: Zer asmo duzu etorkizunean? Atletismo egiten jarraituko duzu?
K: Bai, atletismo egiten jarraituko dut, profesionala izan nahi dudalako.
E:Munduko hoberena izatea.

Kiala
Muanza

Atletismo Taldea

A21: ELIKADURA JASANGARRIA
Beno, poliki-poliki ikasturte berri baten amaierara iritsi gara. Aurten elikadura jasangarriaren
inguruan aritu gara eta kurtsoaren bigarren erdi honetan hainbat ekintza izan ditugu esku artean. Garrantzitsuena zalantzarik gabe Udal Foroa izan da, bertan Itsaso Akordarrementeria,
Adam Tafat, Krishna García, Joseba Corada, Xabier San Pedro eta Anne Sánchez ikasleek
Mendebaldean jasotako proposamenak defendatu zituzten beste ikastetxeen aurrean eta alkateari aurkeztu zizkioten. Proposamen hauek, talde ezberdinetan eta ikasgai ezberdinetan kurtsoan zehar landutako ekintzetatik ateratako fruituak dira. Aurten aterako ondorioak honakoak dira:
Institutu inguruko jendearen ohiturak aztertu ditugu eta ondorengo ondorioak atera ditugu:
- Supermerkatuetan saltzen diren produktu batzuen jatorria ez da adierazten.
- Sasoiko produktu gehienak ez ziren gure eskualdekoak.
- Sasoiz kanpoko produktuek beste eskualde eta herrietan zeukaten jatorria.
- Jende gehienak ez ditu sasoiko produktuak erosten.
- Uste dugu bertako eta sasoiko produktuei buruz ez dagoela nahiko informazio eta sasoiz
kanpoko produktuen aukera zabala dagoela.
- Elikagaiak erosteko jendeak prezioa, freskotasuna edo iraungitze data eta eskaintzak edo
promozioak izaten ditu kontuan.
Institutuko jantokiko eta etxeko menua aztertu dugu eta ondorengoa ikusi dugu:
- Menua orekatua den arren, animali jatorrizko proteinak landare jatorrizkoak baino ugariagoak dira.
- -Bigarren platerak gehienbat frijitutakoak dira.
Elikagai transgenikoei buruz ondorio hauek atera ditugu:
Elikagai eta laborantza transgenikoaren gaia garrantzitsua da gure bizitzak eta mundua
zaindu behar ditugulako eta transgenikoak txarrak direlako honetarako.
- Elikagai transgenikoak kontsumitzen ditugun jakitea garrantzitsua iruditzen zaigu, osasunarentzat kaltegarriak izan daitezke eta produktuek osagai guztiei buruzko informazioa
eduki beharko lukete gero bakoitzak erosi nahi duena aukeratzeko baina jakinda zer jaten
duen.
- Herritarrak ez daude modu egokian informaturik, jende askok ez daki zer diren elikagai
transgenikoak

Udalari eta herritarrei ondorengo proposamenak luzatu dizkiegu:
- Eskola jantokietan, sasoiko eta bertako produktuak sartzea.
- Bertako, sasoiko eta ekologikoak diren produktuen aldeko kanpainak bultzatzea.
- Bertako ekoizleei dirulaguntzak eman beraien produktuak lehiakorragoak izateko.
- Bertako produktuak saltzen dituzten azokak bultzatzea.
- Produktuen etiketak ondo irakurtzeko kanpainak bultzatu.
- Hiritarrentzat udal baratza gehiago antolatzea
- Elikagaien trazabilitatea eskatzeko arautegiak.
- Elikagai transgenikoen inguruko informazio kanpainak antolatzea
- Sasoiko produktuak kontsumitzen saiatzea.
- Denbora gehiago eman janaria etxean prestatzeko.
- Etiketei kasu gehiago egin produktuen jatorria ezagutzeko eta ondo etiketatutako produktuak eskatzea.
- Denetatik jatea dieta orekatua izateko eta gozoki gutxiago jatea.
- Hamaiketakoa eskolara eraman eta bilduki berrerabilgarriak erabili
- Etxean produktu gehiago egitea eskatu eta horiek prestatzen lagundu.
- Behar duguna baino gehiago ez kontsumitu.
- Elikagai transgenikoak dituzten produktuak ez erostea.
Esan beharra dago gure ordezkariek oso paper ona egin zutela Foroan eta eskolen foroan
hain zuzen, Gasteizko hiriaren aurkezpena Josebak egin zuen hemen egindako power-point
baten laguntzaz.
Kultur astean ere hainbat ekintza egin ziren A21ren eskutik: beheko solairuan Afrikaren inguruko argazki erakusketa egon zen ikusgai, 4. DBHko ikasleek txirrindula tailerra antolatu
zuten eta Medicus Mundi G.K.E.ak coltanaren inguruko hitzaldia eman zuen.
Institutuko ikasleen hamarretakoaren ohiturak berriz aztertu ditugu eta otsailean izandako
emaitzetan ez da aldaketan abarmenik ikusi. Ikasleen ehuneko handi batek (%37) ez du hamarretakorik ekartzen eta ekartzen dutenen artean, gehiengoak (%71) aluminio papera erabiltzen du bilduki bezala. Gai hau garrantzitsua iruditzen zaigu eta datorren ikasturtean berriro ekingo diogu.
Bestalde, Blanca Ortiz de Pinedok koordinazioa uzten du proiektua sortu zenetik (2004-05
ikasturtean) koordinatzaile bezala egon ondoren. Hala ere, A21 proiektuan bere laguntza eskaintzen jarraituko du. Mendeberriko A21aren txokotik gure agurrik beroena bidaltzen diogu.

ELIKAGAI SEGURUAK, BERTAKOAK
Ikerketa urtarrilean egin dugu eta sasoiz kanpoko hainbat produktu desberdin topatu ditugu, esaterako: porrua,
patata, eskarola, azenarioa … Topatu ditugun produktu gehienak supermerkatuetan eta merkatuetan topatu ahal
ditugu.
Lehenik eta behin, aztertutako produktu batzuen jatorria jakitea lortu dugu. Sasoiko produktu gehienak gure
eskualdekoak ez ziren eta sasoiz kanpoko produktuek, batez ere beste eskualde eta herrietan zeukaten jatorria.
Bestalde jakin dugu jende gehienak sasoiko produktuak ez ditu erosten. Uste dugu bertako eta sasoiko produktuei buruz ez dagoela nahikoa informazio. Eta sasoiz kanpoko produktu aukera bezala dagoela.
Horren arabera, lau pertsonei inkesta bat egin diegu eta hauek izan dira atera ditugun ondorio nagusiak:
- Etiketadun produktuak erostean pertsona gehienek presioari edo iraungitze datari erreparatzen diote.
- Inkestatutako gehiengoak etiketen informazioa ondo irakurtzen dute baina produktuaren arabera.
- Elkarrizketatutako %100-ek etiketatu gabeko produktuak erosten ditu eta arrazoi nagusia hau da: Marka ez
zaiela axola.
- Elikagaiak erosteko jendeak erabiltzen dituen irizpide nagusiak presioa, iraungitze data eta eskaintzak eta
promozioak dira.
Azkenik, atera ditugun ondorioak enpresen eraginez jendea gutxiago joaten da azoketara eta horrek sasoiko
produktuen salmenta jaistea eragiten duela. Urte guztian zehar nahi ditugun produktu guztiak eskuratu ahal
ditugula nahiz eta sasoikoak ez izan.

Androiderako aplikazio berri honek bat-bateko mezuak
bidaltzeko balio du. Whatsapp aplikazioaren antzekoa
da, baina honen pribautasuna handiagoa da, eta
whatsapp-rekin arazoak egon direlako sortu dute.
Gordetzen diren mezuak ezabatu egiten dira automatikoki
30 egun igaro ondoren. Izena ematea oso erraza da: zure mugikor zenbakia sartu
behar duzu eta horren ondoren, profil bat sortzen da. Profil honetan, mugikor zenbakia, e-maila eta SBCodea ematen dizkizu. Honekin, kontu berera sar zaitezke
edozein mugikorretatik.
Aplikazio honetan oso erraza da lagunak izatea, automatikoki Android erabiltzen duten zure kontaktuak
agertzen zaizkizulako. Zure agendan ez daukazun norbaitekin hitz egin nahi baduzu, lagun bezala gehi dezakuzu bere e-maila, mugikor zenbakia edo SBCodea bilatuz. Gainera, ezin ditzakezu zure agendan ez dituzun
pertsonen mezuak jaso.
Erabiltzaileak blokeatu eta desblokea ditzakezu eta hitz egiten ari zaren bitartean, bestearen arreta deitu nahi baduzu, “ Ping” izeneko deigarria bidali ahal diozu.
Zure lagun zerrenda guztiak, batzuek edo inork ez ikusteko
aukera duzu.
Pertsona bat baino gehiagorekin hitz egiten ari bazara elkarrizketa bat irekitzeko ez duzu atzera egin beharrik. Norbaitek hitz egiten dizunean, pantailaren goiko aldean agertzen
zaizu eta horri emanez, elkarrizketa irekitzen da.

MIRIAM GARCÍA DE AMÉZAGA:
“Euskadiko txapelduna izatea nahiko nuke”
Mendizorrotzan entrenatzen duen 17 urteko Tenis jokalaria da. Arabako lehenengoa da eta Euskadiko laugarrena.

MENDEBERRI: Noiz eta nola
hasi zinen tenisean jolasten?
MIRIAM
GARCÍA
DE
AMÉZAGA: Duela bost urte hasi
nintzen udako ikastaro batean.
M:Non entrenatzen zara?Zenbat
egunetan?
M.G:Mendizorrotzan entrenatzen
naiz.Astearte, ostegun eta ostiraletan ordu bana eta larunbat eta igandeetan lau ordu guztira.
M:Zergatik duzu gustuko tenisean jolastea?
M.G:Ondo pasatzen dudalako eta
lagunak egin ditudalako.
M:Nola moldatzen zara ikasketak eta tenisa batera eramateko?
M.G:Normalean ondo moldatzen
naiz, baina azterketa garaian okerrago nabil.
M: Zenbat lehiaketa irabazi dituzu? Zein da aipagarriena?
M.G:Hogeita bost txapelketa inguru irabazi ditut eta aipagarriena
Santanderren irabazitako bat da.
M: Zer sentitzen duzu Arabako
lehenengoa izanik eta Euskadiko
laugarrena?
M.G:Oso pozik nago honaino helduta, baina sailkapenean postu baxuagoan egongo banintz, berdin
sentituko nintzateke.

M: Noraino heldu nahiko zenuke?
M.G:Euskadiko txapelduna izatea.
M:Noiz
da
zure
hu
rrengo lehiaketa? Non?
M.G:Larunbat honetan da, urtarrilak 18, eta Arabako Junior
txapelketaren finala jokatuko
dut Mendizorrotzan.
M: Zein tenislari miresten
duzu? Zergatik?
M.G:Federer miresten dut, jokatzen duenean oso dotorea
delako.
M:Zergatik aholkatuko zenuke tenisean jolastea?
M.G:Oso ona delako osasunerako eta oso ondo pasatzen duzulako.

M:Noiz arte pentsatzen duzu tenisa
praktikatzen jarraitzea?
M.G:Ahal dudan arte. Lehiaketan parte
hartzen ez badut ere, jarraitzea gustatuko litzaidake.
M:Hainbat lekutara jokatzera joan
zarenez, zein da gehien gustatu
zaizun hiria?
M.G:Santanderreko “ Parayas ” Kluba.
M: Zure klubarekin taldekako lehiaketaren bat izan duzu? Nolakoak
izan dira?
M.G:Bai. Zazpi partida jokatzen dira:
mutilek bakarkako hiru partida, neskek
bi eta gero mutilek binakako bat eta neskek beste bat.
M:Zer nahiago duzu bakarka jokatzea ala bikotearekin? Zergatik?
M.G:Bikote batekin entretenigarriagoa
da . Baina bakarrik jokatzea ere gustatzen zait.
M:Bukatzeko, nolako sariak
banatzen dira txapelketetan?
M.G:Normalean, kopak izaten dira,
baina noizbehinka trofeoak eta dirua ere
ematen dizkigute.

DI-DA BATEAN
Hondartza ala mendia? Hondartza
Negua ala uda? Uda
Film bat: Orgullo y Prejuicio
Amets bat: Roland Garros ikustea
Kolore bat: Berdea.
Janari bat: Spaguetiak
Liburu bat: El niño del pijama de rayas

TITANIC
Apirilaren 15ean Titanicen hondoratzearen 100 urte bete ziren. Ikerketa ugari egin dira
gertatu zenari buruz eta hauetan oinarritutako hainbat pelikula. Orain Australiar aberats batek esan du itsasontziaren erreplika moderno bat egingo duela.

RMS Titanic, ingelesez, Royal Mail Steamship Titanic, Olympic motatako bigarren transatlantikoa izan
zen eta bere garaian, munduko itsasontzirik handiena
eta luxuzkoena.

1912ko apirilaren 10ean Titanic-ek bere lehengo bidaia hasi zuen Southamptonetik New Yorkera, Chesburgo eta Queenstownetik igaroz. Lau egun geroago
itsasontziak izozmendi baten aurka jo zuen Terranovaren hegoaldeko kostaldean, eta apirilaren 15ean urperatu zen gaueko 2:20an. 1517 pertsona hil ziren eta garai horretako hondamendi okerrena izan zen.

New Yorkera jo zuen 2227 pertsona barnean zituela eta bakarrik 1178 pertsonarentzako
salbamendu txalupa, izan ere 705 pertsona bakarrik salbatu ziren. Gizon asko hil ziren
“emakumeak eta umeak lehenengo” izeneko protokoloagatik.

Salbamendu-ontziak
Salbamendu-ontziak bi taldetan kokatuta zeuden: batzuk
brankan eta beste batzuk, berriz, txopan. Aurreko aldean,
12 ontzi zeuden, 6 alde bakoitzean, eta atzeko aldean, 8, 4
alde bakoitzean. Hau da, guztira 20 ontzi zeuden.

Hondamendia
Apirilaren 13an informe batzuk heldu ziren, itsasoan izotz blokeak zeudela informatuz. Gero, irrati-telegrafistek izozmendiak
zeudela jaso zuten eta ez zioten kasurik egin.
Klima hozten zihoan Terranovara hurbiltzen ziren heinean, eta
Smith-ek norabidea aldatzeko agindu zuen.
Apirilaren 14an Titanic ur lasaietan zebilela, lainoa medio ezinizan zituzten izozmendiak begiztatu.

23:40, inpaktua
Frederick Fleet-ek izozmendi bat ikusi zuen eta alarma jotzea agindu zuen, hiru aldiz. Gero, zubiagintaria deitu zuen.

Murdoch lehenengo ofizialak neurri egokiak hartu zituen eta izozmendiaren aurka talka egitea
eragotzi zuen. Itsasontziak azken minutuan aurrealdeko kolpea ez hartzea saihestu zuen.
Tomas Andrews-ek iragarri zuen itsasontziaren hondoratzea bi eta lau ordu artean izango zela.

0:10, SOS
Gainera, deietan SOS siglak erabili zituzten lehenetarikoak
izan ziren. Hainbat itsasontzik sigla horiek jaso zituzten; hala
nola, Mount Templek, Frankfurtek, Birmak, Balticek, Virginiak
eta Carpathiak. Azken hau 58 milatara, 107 km-ra, zegoen
eta deia entzun zuenean, Titanic zegoen lekurantz abiatu
zen.
RMS Olympicek bere anaia bikiaren deia entzun zuen, baina
ezin izan zuen ezer egin 500 miliatara (976 km) baitzegoen.

Hondoratzea
1:30ean jada branka hondoratuta zegoen eta 1:45ean ura salbamentu-ontziak zeuden tokira heldu zen,
eta horrek izua sorrarazi zuen. Izozmendiaren kontra talka egin eta 2 ordu eta 40 minutu geroago, hau da,
apirilaren 15eko 2:20an. Hondoratzea 1500 hildakoekin amaitu zen, itota edo hipotermiaz hilda.

Bidaiarien erreskatazea
Titanic abisua eman zuenean, honetatik hurbilen zegoen itsasontzia ez zen RMS Carpathia, SS
Californian baizik. Itsasontzi honek telegrafoa itzali zuen Titanicek istripua izan baino 10 minutu
lehenago.
Carpathiak 706 bidaiari salbatzea lortu zuen eta New Yorkera abiatu ziren.

ELKARBIZITZA BATZORDEAREN ESKUTIK

Zorionak ikasleok! Bikainak zarete! Primeran aritu zineten ekainaren 8an gizarte sareen inguruan 3. DC mailako ikasleei Twitter-eko kontuak azaltzen, argazkian ikusten den bezala!
Eskerrrik asko zuen laguntzagatik!
Hirugarren hiruhilabetearen hasieran Elkarbizitza Batzordea eta Mikel Munibe, 4. mailako
informatikako irakaslea, gizarte sareen inguruko ekintza antolatzen hasi ziren. Ideia bat zerabilkien buruan: gizarte sareen erabiltzaile petoak ziren 4. mailako ikasleei 3. mailako ikasleei
gizarte sareen erabilera egokiaren inguruko aholku batzuk trasmititzeko gonbidapena luzatu
nahi genien.
Mikel Munibe, bere 4. mailako ikasleen artean ikerketatxo bat egin ondoren, Twitter-ean
kontu batzuk ezagutu barik sartzen zirela konturatu zen. Egoera hau abiapuntu bezala hartuta eta Elkarbizitza Batzordekoekin batera hausnarketa eta material bilaketari ekin ostean, gelan zein zen gure plana aurkeztu zuen. Erantzun ezin hobea jaso zuen. Parte hartzeko gogoen
adierazpena ez zen makala izan.
Ekainaren lehenengo astean, informatikako ikasleak, taldeka antolatuta, 3. mailako tutoretza
saioetan eta beste irakasgai bateko orduan gizarte sareen erabilera egokiaren inguruko azalpena ematera sartu ziren. Nerbioak eta bihotz taupadak arindu arren, primeran egin zuten.
Mila esker bihotz bihotzez!

EUSKARA TALDEA 2011-2012
Ekaina heldu da eta ikasturte osoko balantzea egiteko garaia inor aspertu gabe. Beraz, ez
dizuegu berriro kontatuko noiz hasi ginen lanean eta abar..., saiatuko gara labur esaten.
Gure taldean ikastetxean euskararen erabilera bultzatzea da gure funtsezko lana eta,
noski, hori zaila da batez ere ikasleekin, haien ohiturak aldatzea, ohitura guztiak bezala, oso zaila
delako. Baina esan gabe doa haien euskararen erabilera lotuta dagoela beraien hezkuntza, hizkuntza
eta emaitzen mailarekin; irakasle eta profesional moduan argi ikusten dugu zer egin behar duten eta
zer ez duten egiten: Euskara erabili. Ez dago hizkuntzaren hobekuntzarik ez badago erabilerarik.
Arestian esandakoa aurrera eramateko ezinbestekoa ikusten genuen irakasleon inplikazio handiagoa.
Hori dela eta, lehenengo aldiz ikasleon euskara erabilera bultzatu nahian, formakuntza orduetan eta
Iñaki Eizmendiren eskutik, hamar orduko ikastaroa proposatu genuen irakasleok hausnarketa bat egiteko alde batetik, eta bestetik hau guztia praktikara eramateko zenbait baliabide. Gure zeregina izan
da Iñaki Eizmendik proposatutako ekintzak koordinatzea eta gauzatzea zuzendaritzarekin batera.
Froga modura hainbat proposamen eraman ditugu ikasgeletara eta horren guztiaren irakasleen balorazioa jaso ere bai. Ikasturte honetakoa abiapuntua baino ez da izan, gure asmoa da datorren ikasturtean
irakasle talde batekin jarraitzea eta era sistematiko batean ikasle talde guztietara heltzea. Baina, zorionez, proiektu honetan ez gaude bakarrik, Arabako hainbat ikastetxetan ere abian jarriko da antzeko
ekimena Eizmendiren laguntzarekin. Bestalde, ikastetxe bakoitzean ikasle batzordea sortzeko beharra
ikusten dugu; izan ere, ikasleen inplikazioa ezinbestekoa baita haien euskararen erabilera sustatuko
badugu. Gure proposamena Berritzegunearen bitartez koordinatzea da hau guztia.
Urtero bezala azkeneko hiruhilabetean egindakoa aipatuko dugu
Kultur Astea izan da gure jarduerarik nagusiena. Aurrekoetan moduan, ikasle zein irakasleei balorazio inkestak pasa zaizkie eta hona hemen irakasleen erantzunak.
1. Oro har oso balorazio positiboa egin dute. Irakasleen batez besteko nota 7-8 izan da. Helburuak
bete dira, euskararen erabilera izan ezik, ez baita beti bete.
2. Irakasle gehienek pentsatzen dute merezi duela egitea, nahiz eta eguneroko martxan oztopoak
sortu, lan karga handiagoa izan irakasleentzat, ikasle batzuen jarrera jasan behar izan…
3. Egun kopurua. Bi edo hiru egunetara mugatzea eskatzen da. Hori egingo bagenu, zenbait mintegik proposatutako ekintzak ezingo lirateke egin. Kontuan izan behar dugu ekintza asko tailer modura
planteatzen direla eta maila bateko ikasle guztiek parte hartzen dutela. Iraupena ere ez da ordu batekoa kasu askotan. Horretaz gainera, jarduerok egiteko esparrua mugatua da (areto nagusi bat, sukalde
bat eta hori bi egunetan erabil dezakegu, etab.).
4. Oso positibo bezala agertzen da ikasleen partaidetza eta iniziatiba ekintzak antolatzeko.
Ikasleei kritika egiteko aukera eman behar zaie, baina errespetua mantenduz. Batxilergoko musika
saioko bakarrizketaren edukiaren zati bat onartezina da. Gainera gaztelaniaz egin zen.
Ikasleek, aldiz, honako hau adierazi digute:
1. Musika emanaldiak arrakasta ikaragarria izan dute ikasleen artean, nahiz eta saio horietako partaidetza ezin osaturik ibili.
2. Oro har ekintza guztiak ondo baloratu dituzte, baina, beti bezala, jarduera gehiago nahi dituzte:
kirol gehiago; sukaldaritza tailerra DBHko bigarren zikloan…
Batxilergoko ikasleen ustez ez da kultur astea, kultur orduak baino. Jarduera gehiagotan partehartzea
eskatzen dute.
Gure ustez badago zenbait gauza aipatzeko:
1. Aurtengo Kultur Astean DBHko ekintzen antolakuntzan ikasleen partehartzea aurrekoetan baino
askoz handiagoa izan da (eskalada lehiaketa, trabesia, trial, parkour, bizikleta konpontzeko tailerra,
musika emanaldien aurkezpenak...).
Batxilergoko ikasleen kexak ulertzen ditugu, baina haien partaidetza oso eskasa izan da.
Beti bezala, gurasoen laguntza eta partaidetza izan dugu: zozketako bizikleta, kirol eta musika emanaldietako sariak…
Gure eskerrik beroena guztioi zuen laguntzagatik!

UDALEKUAK
Urtero bezala, aurten ere udaletxeak eta diputazioak udako
barnetegi eta udalekuak antolatu dituzte. Hauek dira gure
adinekoak joan ahal diren lekuak:
-Zuhatza;14 eta 16 urtekoen artean, abuztuaren 1etik 11ra
egingo dira 25 plaza daude, eta
gehienbat hemen ur kirolak eta
aisialdiko beste jarduera batzuk egingo dira.
-Surf ikastaroa(Euskadin);15
eta 16 urtekoen artean, uztailaren 1etik 10era egingo dira,
eta hemen 3 ordu egunero surfa
irakatsiko dute, baina ur kirolarekin zer ikusia duten beste
hainbat gauza ere egingo dira.
-Abentura Leonen;14 eta 15 urtekoen artean egingo da uztailaren 1etik 15era. Hemen kirol
jarduerak egingo dira batik bat
-Antzerkia (Lekeition);14 eta
16 uertekoen artean uztailaren
1etik 10era antzerki edo zinema
jarduerak irakatsiko dira.
-Mendia eta itsasoa(Loredon);14
eta 15 urte dituztenen artean
hondartza eta itsasoarekin loturiko jarduerak egingo dituzte
uztailaren 1etik 15era.

-Tragacete(Cuenca);abentura
kirolak egingo dira uztailaren 11tik 20ra 15 eta 16 urtekoen artean.
-Itsasoa eta izadia(Lugon)
uztailaren 1etik 12-ra lugoko
area gazte aterpetxe batera
15 eta 16 urteren arteko udalekuak dira.
-Nautika(A Coruñan); udaleku
hauek uztailaren 1etik 12-ra
egingo dira 15 eta 16 urtekoen artean A Coruñan.
-Girona; 14 eta 15 urteen artekoen artean egiten da
ekainaren 30etik uztailaren
11ra.
Hainbat
ur kirol
egiten
dira
bertan.
-Paris;
17 eta
18 urtekoen artean uztailaren
16tik
26ra egiten diren Pariseko
udalekuak dira.
-Melilla; 16 eta 15 urtekoen
artean egiten da Melillan.
Ekainaren 30etik uztailaren
16ra.
-Gredos (Gaztela eta Leon)
uztailaren 1etik 10 era 16
eta 17 urteen artean egiten
da, eta batez eren mendiarekin zerikusia duten jarduerak
egiten dira.
-Albacete; 14 eta 15 urtekoen
artean egiten diren jarduera
nautikoak egiten dira batez
ere. Uztailaren 1etik 10era.

OSAGAIAK:
•
•
•
•
•
•

4 arrautza
100gr. azukre
100gr. txokolate
75gr. gurin
Baso bat esne
6 ginga

PRESTAKETA
Banatu gorringoa eta zuringoa arrautzetatik. Nahastu azukrea eta gorringoa krema
hori bat lortu arte. Txokolatea bainu marian jarri eta burruntzali batean gurina bigundu. Lehenengo txokolatea gorringoekin nahasi eta gero erantsi gurina.
Zuringoak elur puntuan jarri eta kontu handiz erantsi aurreko prestakuntzari. Nahi
baduzu Mousse-a trinkoa eta krematsua ateratzea, utzi horrela eta banatu banako
kaikuetan eta hozkailuan gorde zerbitzatu arte. Baina, Mousse-a arinago nahiago
baduzu bota esne oso hotza, nahastu irabiagailuarekin aparra atera arte eta bota kopatan.

GOGORATU

BAT-BATEKO HERIOTZAK KIROLEAN
Bat-bateko heriotza kirolari asko hiltzen ari da

Heriotza natural bat da. Bat-bateko
heriotza zuk nahi izan gabe eta konturatu gabe gertatzen den heriotz zoritxarrekoa da.
Hau pertsona osasuntsu bati nola
gertatu ahal zaion galdetzen du jendeak, baina ez du erantzunik, inor konturatu eta jakin gabe gertatzen baita.
NORK DAUKA ARRISKU GEHIEN?
Ez dago ziur nork daukan arrisku
gehien, baina bai bi adin taldetan banatzen dela arrisku gehien dituztenen
artean. Lehenengo taldea jaio eta sei
hilabete bitarteko haurtxoak. Bigarren taldea 36 eta 70 urte bitarteko
helduak.
BAT-BATEKO HERIOTZA KIROLARIEN
ARTEAN
Lehen azaldu dudan bezala, kirolarien
artean ere bi taldetan banatzen dira.
Lehenengoan 35 urtetik beherakoen
artean. Bigarrena 35 urte gorakoak.
Kirolarien artean bi arrazoi daude. 1
– Arrazoi nagusiak jaiotzean bihotzeko
gaixotasunak izaten dira:
- Miokardiopatia hiportrofikoa.
- Eskumako bentrikuluko displasia
arritmogenikoa (oso zaila da hautematea eta azterketa sakonagoak behar
dira).
2– Arazoi nagusiak koronarioak dira.
Kirol munduan urtero aurrerapen handiak egiten dira, baina oraindik ere ez
dira patokogia guztiak aurkitu.
Batzuen arabera kirol profesionalei
eta “hobby” moduan praktikatzen dutenei azterketa edo test sakonak egiten dizkiete.

BADAGO MODURIK BAT-BATEKO HERIOTZA EKIDITEKO?
Heriotza gehienak ospitaletik kanpo eta
bat-batean gertatzen dira; beraz, prebentziorako neurriak, batez ere arriskuko
faktoreen kontrolei eta larrialdi zerbitzuen zainketan oinarritzen dira.
DESFIBRILADOREA DERRIGORREZKOA
ZELAI GUZTIETAN
2008. urteaz geroztik gertatu diren kasu
askorengatik beharrezkoa izan da desfibriladoreak edukitzea zelai guztietan.
Dirua dela, eta dohainik jartzen ari dira
futbol hamaikan eta baita areto futbolean ere, bi urtez behin tekniko espezializatu batzuk errebisatzen dituzte aipatutako gailuak dohainik.

BROWNIZKO BIHOTZA
OSAGAIAK:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gantz edo koipe papera.
Bi txokolate katilu barratan txikituta.
3/4 gurin.
Bi katilu azukre.
3 arrautza.
Koilaratxo bat banilla-estraktuzkoa.
Katilu bat irin.
Katilu bat “chantilly “ krema.
Bi koilarakada txokolate txikitua.

PRESTAKUNTZA:
Labea aurretik berotu 160° C-tan (320° F).
Koipe paperarekin molde bat forratu eta papera ertzetatik irteten utzi.
Gorde.
Txokolatea gurinarekin mikrouhinean desegin 20 minutuz, eta nahasi.
Berriro mikrouhin labean sartu eta nahastea 10 segunduz.
Azukrea eta arrautzak irabiatu, eta banilla-estraktua eta irina gehitu. Ondoren desegindako
txokolatea era bilduan erantsiko diogu eta prestaketa moldean botako dugu. Labean sartu 35
minutuz. Gero, labetik erretiratu eta hozten utziko dugu, gailetak ebakitzeko bihotz formako
gailuarekin, bihotzak eginez.
Azkenik “Chantilly” kremarekin apainduko dugu eta txikitutako karameluarekin edo goxoki
gorri batekin.

HOROSKOPOA
ARIES: 3/20-4/19
Maitasuna : Kontuz hartzen dituzun erabakiekin, beste pertsona batzuei min egin ahal
diezu.
Dirua: Jarraitu aurrezten, egun batean ongi etorriko zaizu.
Ikasketak: Ez izan alferra, etxeko lanak beti egin behar dira.

TAURO: 4/20-5/20
Maitasuna: Saiatu ez izaten hain jeloskorra zure bikotearekin edo gustatzen zaizun pertsonarekin.
Dirua: Ez eskatu hainbeste diru zure gurasoei, azkenean ezetz esango dizute.
Ikasketak: Azkenean nahi zenuen nota lortuko duzu, baina kontuz gelako jarrerarekin

GEMINIS:5/21-6/20
Maitasuna: Momentu txiki guztiak aprobetxa itzazu, agian gutxi geratuko dira eta.
Dirua: Zenbat diru utzi dizuten gogoratu itzultzen
Ikasketak: Antolatu zure ordutegia ondo, denbora gutxi geldituko zaizu gustatzen zaizuna egiteko.

KANTZER:6/21-7/22
Maitasuna: Arriskatu gustatzen zaizun pertsonagatik, ondo aterako zaizu.
Dirua: Denboraldi honetan ondo ibiliko zara diruarekin, ez zaizu faltako.
Ikasketak: Saiatu atentzio gehiago jartzen klasean, ez gelditu lo!

LEO:7/23-8/22
Maitasuna: Gutxien pentsatzen duzun pertsonaz maiteminduko zara.
Dirua:Ez gastatu hainbeste, hilabete bukaeran beharko duzu eta.
Ikasketak: Orain inoiz baino hobeto zoaz, baina beti hobetu dezakezu.

VIRGO:8/23-9/22
Maitasuna: Batzuetan komeni da bihotzari entzutea buruari baino.
Dirua: Zerbait aurreztea ona da baina dirua gastatzeko da.
Ikasketak: Ez bazina hain alferra zure emaitzak asko hobetuko lirateke

LIBRA:9/23-10/22
Maitasuna: Gogoratu dena ezingo dela ondo atera, batzuetan min ere egiten duela.
Dirua: Behar baduzu lagunei eskatu, lagunduko dizute eta.
Ikasketak: Ez geratu dudarekin, irakasleari laguntza eskatu.

ESKORPIO: 10/32-11/21
Maitasuna: Ez nahastu adiskidetasuna maitasunarekin, gauza ezberdinak baitira.
Dirua: Kontuz uzten duzun diruarekin, beti ez da itzuliko eta.
Ikasketak: Azterketa zuk bakarrik egin, ondokoak ez du erantzun zuzena.

SAGITARIO: 11/22-12/21
Maitasuna: Batzuetan lelokeriaren bat edo beste egitea ez dago gaizki.
Dirua: Dirua irabazteko lan egin beharko duzu.
Ikasketak: Trabatzen zaizun ikasgaian saia zaitez esfortzu gehiago egiten.

CAPRICORNIO: 12/22-1/19
Maitasuna: Ezetz esan badizu onartu beharko duzu, bizitzak jarraitzen du.
Dirua: Aurreztutakoa ez gastatu momentu bakar batean.
Ikasketak: Ez konformatu nahiko batekin, askoz gehiago egin ahal duzu eta.

ACUARIO: 1/20-2/17
Maitasuna: Itxoiten ere jakin behar duzu, dena etorriko da eta.
Dirua: Ez saiatu erosten diruarekin ezin erosi diren gauzak.
Ikasketak: Mugitu behar duzu lehenbailehen, amaieran ezingo duzu guztiarekin.

PISCIS: 2/18-3/19
Maitasuna: Dena hobeto doa zure sentimenduak zintzotasunez adierazten dituzunean.
Dirua: Ez izan esku-laburra beti dena eman dizuten pertsonekin.
Ikasketak: Ondokoari laguntza eskatu, beti baietz esango dizu eta.

