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Lide Rementeria, Alemaniako elkartrukean egon den ikaslea.
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causar un mayor impacto,
escriba dos o tres frases.

Erredakzio taldea

Erredaktoreak: Garbiñe Alava, Arrate García, Bernat García, Joseba Koldobika Ochoa,
Ivan Piñeiro, Adrian Quintana, Yeray De la Rubia, Aitor Guerrero, Jaime Velasco, Erlantz Erezuma, Asier Muguruza, Martin Odriozola, Aritz Parro, Aaron Revuelta, Ostebi
Acebo, Jon Mariscal, Iratí Moreno, Janire Vicario, Iara, Aguiriano, Ane Alvarez, Unai
Apodaca, Blanca García de Amezaga, Andoni Hermoso de Mendoza, Unai Martínez de
la Fuente, Garoa Muro, Garráis Sainz, Unai Vivas, Ibai Apellaniz, Sara Carballeda,
Alejandro López de Guereñu, Eva Martin, Idoia Martín, Miriam Ochoa, Ander Rementeria, Mikel Bikandi, Ane Vilela, Thais Zarranz.
Koordinatzaileak: Juanjo Orbegozo, Patxi Aizpurua eta Pello Aranzabal
AGURRA
Bigarren ebaluaketa hasi dugu lehenengoa atzean utzita. Aurten, Mendeberri aldizkaria
desberdina izango da; hau da, informatika gero eta gehiago erabiltzen dugunez, 27.ale
hau sarean argitaratzea pentsatu dugu. Aldizkari hau egin dugun lehenengoa da eta
esfortzu handia egin dugu. Bertan, aurreko aleetan bezala, inkestak, erreportajeak,
errezetak, txisteak, horoskopoa eta elkarrizketak irakur ditzakezue. Espero dugu zuen
gustukoa izatea.

EKAITZ EGUILUZ:“Altura jauzia eta xabalina jaurtiketa
dira gehien gustatzen zaizkidanak.”
Ekaitz Eguiluz, 3.F-ko ikasleak,
praktikatzen duen kirolari buruz
hitz egin digu, atletismoari buruz.

Mendeberri: Zerk bultzatu zintuen atletismo
egitera?
Ekaitz Eguiluz: Kirola asko gustatzen zitzaidalako hasi nintzen atletismo egiten eta kirol berriak
probatu nahi nituelako.
M: Non entrenatzen zara?
EE: Mendizorrotzako pistan.
M: Astean zenbat aldiz entrenatzen zara? Eta
zenbat ordu?
EE: Astean hiru egun eta egun bakoitzean ordu
eta erdi.
M:Zure gurasoek animatu zintuzten
atletismo egitera?
EE: Ez. Gehienbat nire lagunak animatu
ninduten, baina nire gurasoei ere ideia
ona iruditu zitzaien.
M: Zenbat denbora daramazu
atletismo egiten?
EE: 5 urte gutxi gorabehera.
M: Lagunen batekin entrenatzen zara?
EE: Bai, aurretik lagun batzuk ezagutzen nituen,
baina lagun berriak ere egin ditut.

M: Zer da gehien gustatzen zaizuna?
EE: Altura jauzia eta xabalina jaurtiketa. Ongien egiten
dudana delako.
M:Noizbait lesioren bat izan duzu?
EE: Bai, batean orkatila bihurritu nuen, baina hori
kenduta, ez dut lesiorik izan.
M:Zein taldetakoa zara?
EE: Celigüeta Barrutiakoa. Oso gustura nago talde
horretan.
M: Nolako arropa erabiltzen duzu?
EE: Arropa beltza, tirantedun kamiseta eta praka
motzak. Oso erosoak dira.
M: Noizbait azkena gelditu zara lehiaketa batean?
EE: Ez, baina lehiaketa batean bero handia egiten zuen,
oso gaizki pasatu nuen eta oso atzean gelditu nintzen.

M: Zein mailatan zaude orain?
EE: Kadete mailan.

M: Zer esaten dizute zure lagunek?
EE: Lagunek asko laguntzen didate batzuetan

Batean

M: Nola moldatzen zara ikasketak ondo
eramateko eta hainbeste ordu entrenatzeko?
EE: Entrenamendua bukatu bezain laster, etxera
joaten naiz etxeko lanak egiteko eta ikasteko
batzuetan denboraz estu ibiltzen naiz, baina,
orokorrean, ondo moldatzen naiz.

DI-DA

M: Zenbat titulu irabazi dituzu? Zeintzuk?
EE: Arabako txapelketan altura jauzian bigarren
gelditu nintzen eta disko jaurtiketan ere bai.

Gaua ala eguna?
Gaua
Film bat:
Saw V
Edari bat:
Fanta Lranja
Kolore bat?
Laranja
Hondartza ala mendia?
Hondartza
Musik talde bat?
Ken 7

PRYPIAT: “CHERNOBILEK”
25 URTE
Prypiat mamu hiria da,Ukrainako iparraldean Kieveko eskualdean, Bielorrusiatik gertu kokatuta dago.
Hiri hau ezaguna da energia nuklearreko istripu historiko batengatik, 1986ko apirilaren
26an gertatutakoa.
Chernobilko central nuklearraren 4. erreaktorea gehiegi berotu zen, eta Hirosimako leherketa atomikoa baino 500 aldiz erradiazio
gehiago izan zuen eta hiria erradiazioarengatik ebakuatu behar izan zuten. Sobietar armadak 3 egunetan ebakuatu behar izan zuen.

Antzinako Prypiat hiria abandonatuta.

EBAKUAZIO EREMUAREN HEDAPENA

Prypiateko eskola

1986ko apirilaren 28an Ukrainako RSSko defentsa zibilak zentralaren inguruan 10km-ko
ebakuazio eremua eraikitzea proposatu zuen. Jendearen ebakuazio proposamena baimendu
zen maiatzaren 2an, eremuak erreaktorearen inguruko 30 km-ko erradioa hartzen du. Pripyateko biztanleriaren ebakuazioa maiatzaren 6an bukatu zen. Bazterketa eremua hesitua izan
zen eta oraindik sarbidea mugatua dago.

Istripuaren ondoren
1986 urtean, Pripyat ordezkatzeko Slayutich hiria eraiki zen. Pripyaten ondoren hiri hau
Slayutich bigarren hiri handiena da langileak eta zientifikoak erosotzeko dena. Pripyat
hiriaren etxebizitza gehienak
Eraikin gehienak ez daukate baliozko objeturik, beste batzuk berriz ukiturik daude.
Gaur egun ez du biztanlerik, bakarrik ikertzaileak, zientifikoak eta exklusio eremua zaintzen
dituzten segurtasun indarrak daude.

Askotan entzun dugu beste institutuetan uniformeak ezarriko dituztela. Gehienetan
Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan egoten dira ideia horiek. Baino Mendebaldean
jartzea ondo irudituko litzaiguke?
1. Gustatuko litzaizuke Mendebaldeara uniformearekin
etortzea? Zergatik?
2. Zergatik uste duzu erabiltzen dituztela uniformeak?
3. Uniformeak ezarriko balituzte, zer egingo zenuke?
4. Zer nolako uniformeak gustatuko litzaizkizuke?
Ane Gomez 1.A
1. Berdin zait.
2. Ikasleen artean
desberdintasunak ez egoteko.
3. Protesta gabe jarriko
nuke.
4. Neskentzako praka arrosak, gona gabe.

Paloma Vera 2.D
1. Ez, ez zait gustatzen.
2. Ikasle guztiak berdinak
izateko.
3. Beharrezkoa bada jarriko
nuke, bestela ez.
4. Politak.

Olatz Gordo 3.C
1. Ez, bakoitza nahi duen
moduan jantzi ahal delako.
2. Dirudun eskoletan jartzen
dituzte.
3. Ez zaidala ondo iruditzen
esango nuke.
4. Politak, prakekin.

Karla Francisco 4.D
1. Ez, ez zaizkit gustatzen.
2. Jendea janzkeragatik ez
baztertzeko.
3. Kexatu egingo nintzateke.
4. Denek prakak izatea, gonak ez zaizkit
gustatzen eta.

Jon Alaña 1.A
1. Ez, ez zaizkit gustatzen.
2. Neskak eta mutilak
barruko arropa ez
erakusteko.
3. Ez, kexatu egingo nintzateke.
4. Berdin zait kolorea, baino prakak.

Axel Coego 2.A
1. Bai, asko gustatzen
zaizkidalako.
2. Inor ez baztertzeko
janzkeragatik.
3. Bai, jantziko nuke.
4. Mutilek praka bakeroak eta jertsea.

Mikel García 3.F
1. Ez, ridikulua iruditzen zait.
2. Ikasleen artean
desberdintasunak ez egoteko.
3. Kexatuko nintzateke, baino
aldi berean jantziko nuke.
4. Neskak gona eta galtzerdi motzak. Mutilak
prakak, kamiseta eta gorbata.

Erlantz Mata 4.B
1. Ez, itsusiak iruditzen
zaizkit.
2. Desberdintasunik ez
egoteko..
3. Kexatuko nintzateke eta ez nuke erabiliko.
4. Prakak eta jertsea.

IRATI LOSA: “Gimnasian denbora asko jarraitzeko asmoa
dut “
Irati Losa gimnasia artistikoa egiten duen 1.F-ko ikaslea da, gimnasiaren aldetik hainbat gauza (medaila, garaikurra… ) irabazi ditu, txapelketa askotan parte hartu baitu.
Mendeberri: Zenbat
urterekin hasi zinen
gimnasia egiten?
Irati Losa: 7 urterekin
hasi nintzen.
M.: Nola bururatu
zitzaizun hastea?
I.L.: Txikia nintzenean
gimnasiako gauzak
egiten hasi nintzen, eta
gimnasia artistikora apuntatu nintzen gehiago
ikasteko.
M.: Zertan datza egiten duzun gimnasia
mota hau?
I.L.: Lau aparatu daude: oreka barra, hemen
oreka eta flexibitatea lantzen dira; asimetrikoak, hauetan indarra da gehien lantzen dena;
saltoa, hemen akrobaziak eta indarra egiten
dira eta, azkenik, lurra, honetan flexibilitatea
lantzen da.
M.: Non praktikatzen duzu?
I.L.: Ariznabarrako polikiroldegiaren
gimnasioan praktikatzen dut.
M.: Zer janzkera mota erabiltzen duzu
gimnasia egiteko?
I.L.: Entrenatzeko maila, eta txapelketarako
txapelketak egiteko taldearen maila berezia.
M.: Zenbat egun entrenatzen zara astero?
I.L.: Lau egunetan entrenatzen naiz normalean,
baina txapelketaren bat dudanean, asteko egun
guztietan entrenatzen naiz.
M.: Zein txapelketatan parte hartu duzu?
I.L.: Fli-fla Zaragozakoan, Euskadiko
txapelketan, Espainiako txapelketan,
Arabakoan eta Aritzakoan.
M.: Zer egiten da txapelketetan?
I.L.: Beste neska batzuen kontra lehiatu ahalik
eta hoberen egiten saiatuz.
M.: Zerbait irabazi duzu gimnasia egiten?
I.I.: Bai, zenbait medaila eta garaikurren bat irabazi ditut.
M.: Zer esaten dute besteek zutaz?
I.L.: Batzuk oso ona naizela esaten dute, eta
beste batzuek, berriz, flexibilitate handia
daukadala esaten dute.
M.: Zer da gimnasiatik gehien gustatzen
zaizuna?

I.L.: Gimnasiatik gehien gustatzen zaidan ariketa saltoa da.
M.: Ondo moldatzen zara gimnasia eta
ikasketekin?
I.L.: Momentuz bai, ondo nabil, baina denbora
pasa ahala
txarto
moldatzen
banaiz,
gimnasia
egiteari
utzi
beharko
diot, baina
hori ez
gertatzea
espero dut.
M.: Gimnasian denbora asko jarraitzeko
asmoa duzu?
I.L.: Bai, denbora asko jarraitzeko asmoa dut,
alde batetik asko gustatzen zaidalako, eta, bestetik, kirola egitea oso ona delako osasunerako.
M.: Zer espero duzu lortzea etorkizunean
gimnasta modura?
I.L.: Askoz ere gauza gehiago irabaztea gustatuko litzaidake, baina benetan gustatuko litzaidakeena Euskadiko txapelduna izatea da.

Musika talde bat:
Daddy Yankee.
Janari bat: Espagetiak.
Film bat: La boda de mi mejor amiga.
Uda ala negua? Uda.
Eguna ala gaua? Eguna.
Kirol bat: gimnasia artistikoa.
Mendia ala hondartza? Hondartza.
Amets bat: Lagun guztiekin ondo egotea.
Abesti bat: gol.
Ordenagailua ala telebista? Telebista.

Zergatik zaindu behar dugu elikadura?
1.-Txikitatik elikadura zaintzen badugu, segur aski heltzen garen
heinean osasuntsu jaten jarraituko dugu
2.-Nerabeek osasuntsu jan behar dute, nerabezaroan bai energia eta
bai nutrienteak behar dituztelako.
3.-Osasuntsu jaten ez duten pertsona gehienak, anorexia, bulimia
eta vigorexia bezalako gaixotasunak
izan ohi dituztelako.
4.-Osasuntsu jateak, bai
ikasketetan eta bai kiroletan
errendimendu gehiago izateko asko
laguntzen digulako.
5.- 20 urte arte ez baduzu
osasuntsu jaten, zure hezurrek ez
dituztelako beharrezkoak diren
materiak jasoko, eta heltzean
hezurren hausketa errazagoa izango
delako.
6.-Heldua zarenean dituzun
gaixotasunetako asko nerabezaroan
gaizki elikatzeagatik direlako.
7.-Heldua zarenean zure gorputzak

nutriente asko behar dituelako.

8.-Afaltzean arin jan behar dugu jaten duguna ez dugulako
erretzen; gosaltzean, aldiz, komenigarria da bitamina asko jatea,
eskolan errendimendu handiagoa izateko.
9.-Egunean zehar bost aldiz jatea komenigarria da zure organismoa
orekatuta eta aktiboa izateko, eta gaixotasunez babesteko.
10.-Ondo jateak ez duelako
aspergarria izan behar!

Udazken honetan asteburu askotan etxean gelditu zara etxeko sofan telebista programa
aspergarri bat ikusten, ezta?
Mendeberri aldizkarian hainbat interbide emango ditugu, adibidez, bizikletarekin buelta
ematera joatea, zinemara joatea, lagunekin joatea... edo, familiarekin lagunekin edo zure
nobio-nobiarearekin Donejakue bideko ibilbide bat egitera joatea. Zenbat bide daude
Santiagora? «Ibiltari bezainbat», erantzun genezake. Bide hauek, sarri, erromatar eta Erdi
Aroko galtzadekin, merkatari bideekin eta transhumantziako bideekin bat zetozen, beraz,
hauek galdu diren heinean Done-Jakuerakoak ere galdu dira. Bestalde, egun dagoen bide
zahar ahaztuak berreskuratzeko joera txalogarrian, gaurko errepide nagusietatik aldentzen
saiatzen dira.

Arabako Santiago bideko paisaia.

Euskadi zeharkatzen duten bi bide daude: Barrualdeko Donejakue bidea eta
kostaldeko bidea.
Barrualdeko Donejakue bidea:
Gipuzkoa eta Araba zeharkatzen dituen Barrualdeko Bideak primeran islatzen du
Euskadiren aniztasuna. Kontraste handiko ibilbidea denez, gure herria zazpi egunetan
ezagutzeko parada eskaintzen du. Kostaldeko paisaiak, baso hezeak, baratze emankorrak,
lehorreko lurrak, lautada amaigabeak, industria ugari dituzten herriak eta landa-paisaiak
dira, besteak beste, bidean topatuko ditugun altxorrak. Hitz gutxitan esanda, erromesak
aniztasun historiko, sozial, ekonomiko eta kultural ikusgarriari behatzeko aukera ezin
hobea izango du. Azpimarratu beharra dago, halaber, erromatarren garaiaz geroztik,
Penintsula iparraldeko komunikazio-ardatz nagusienetakoa izan dela ingurune hau.

Etapak:
1. eguna: Irun-Hernani (26,2 km)
2. eguna: Hernani-Tolosa (19,3 km) // Hernani-Bidania (28,8 km)
3. eguna: Tolosa-Zerain (31,2 km) // Bidania-Zerain (25,4 km)
4. eguna: Zerain-Agurain (25,9 km)
5. eguna: Agurain-Gasteiz (27,4 km)
6. eguna: Gasteiz-Argantzun (20,6 km)
7. eguna: Argantzun-Briñas (27 km) // Argantzun-Miranda Ebro (16,5 km)

Donejakuera doazen bide desberdinak.

Kostaldeko Santiago bidea:
Gipuzkoako itsasbazterretik Bizkaiko mendebaldera arte iristen den Kostaldeko Bidea
Santiagora doan erromesbiderik zaharrenetarikoa da, ezagunagoak diren beste batzuk baino
lehenagokoa. Marinelen herriak eta nekazaritza-eremuak bateratzen dituen bidea da, hiri
handiek eta baserri giroko herrixkek osatzen duten ingurune liluragarria.

Aurreneko zatia Gipuzkoako itsasertz malkartsuari dagokio, Bidasoa ibaiaren ahotik
Bizkaiko mugara arte, alegia. Halere, bide aldapatsu horiek desagertu egiten dira MarkinaXemeindik Bizkaian sartzen garenean. Lurralde historiko horretan, Lea-Artibai eskualdeko
eta Busturialdeko txokoak ezagutuko ditugu lehenengo, eta Enkarterriko inguru
zoragarriak bisitatuko ditugu ondoren.
Erromesen sinboloa.

1. eguna: Hondarribia-Donostia (23,8 km)
2. eguna: Donostia-Zarautz (22,8 km)
3. eguna: Zarautz-Deba (21,3 km)
4. eguna: Deba - Markina-Xemein (21,8 km)
5. eguna: Markina-Xemein - Gernika-Lumo (24,8 km)
6. eguna: Gernika-Lumo - Bilbao (29,7 km)
7. eguna: Bilbao-Portugalete (19,6 km) // Bilbao-Balmaseda
(33,6 km) // Portugalete-Cobaron (16,8 km)

Nafarroako bideak
Nafarroan beste bi bide garrantzitsu daude:
Orreagatik Vianara doan ibilbidea:
Gaur egun, Frantziako bidearen sarbiderik ezagunena da Orreagan barna Pirinioetatik
Nafarroara datorrena. Ibilbideak eramanen zaitu iparraldeko Pirinioetako paisaietatik
erdialdeko ordokietaraino, pagadi, gari soro eta mahastietan barna. Elementu ugari daude
ibilbidean: kale-herriak, Erdi Aroko zubiak, monumentu handiak, urtaro bakoitzean
kolorez aldatzen diren paisaiak, upategiak eta kalitate handiko gastronomia.
Zangozatik Garesera doan ibilbidea:
Tolosako bidearen jarraipena da hori. Tolosatik dator bidea, eta Huescatik sartzen da
Penintsulara, Pirinioetako Somport iraganbidetik. Zangozatik sartzen da Nafarroara, eta
Orreagatik datorren bidearekin bat egiten du Garesen, gari soroak, mahastiak, haize
errotak, pinudiak eta arroila estuak ugari dituen hango paisaia kulunkarian barna.
Historiaren aztarnak marraztutako ibilbidea da, eta hango defentsa bastioi, gotorleku,
jauregi eta gazteluek gogorarazten digute garrantzi estrategiko handia izan zuela Erdi
Aroan.

1.DBHko ikasleei inkesta institutoari
Ikasturte berri bat hasi eta jende berri asko
etorri da. Urtero bezala lehenengo DBHko
ikasleak dira gehienak. Eta gainera,
lehenengo DBHko klaseak aldatu dira;
beste urteetan sei klase zeudelako eta
aurten zortzi.
Inkesta

honetan,

ikasleek

izan

duten

Aitor Campo. 1.A
1.-Oso ona eta jende gehiago
ikastolan baino.
2.–Giro ona eta jendea oso
jatorra da.
3.– Asko, Lehen Hezkuntzan
mutil txikitxoak bezala tratatzen
gintuztelako
4.– Irakasleek hobeto azaltzen dutela.

Aitor Ruiz. 1.C
1.–Oso handia.
2.- Denak oso jatorrak dira
eta ondo moldatzen naiz.
3.– Bai, pixka bat.
4.– Abendañon bakarrik
tutorea geneukan ikasgai guztietarako eta
orain ikasgai bakoitzeko bat.

GALDERAK :
1.– Zer iruditu zaizu institutua?
2.– Klaseko giroa, zer iruditu zaizu?
3.– Maila aldaketa igarri duzu Lehen Hezkuntzatik
Bigarren

Jokin Hernaltes. 1.B
1.-Oso handia, baina ondo
moldatzen naiz.
2.-Beno, Toki Ederreko jende asko
ezagutzen nuen eta lagun asko egin
ditut.
3.– Bai, nahiko.
4.– Irakasle asko daude eta Lehen Hezkuntzan
bakarrik tutorea eta ingeleseko irakaslea genuen.

Ane San Pedro. 1.D
1.–Oso handia iruditu zait eta
jende asko dagoela.
2.– Esperientzia oso ona izan
da, lagun onak egin
ditudalako.
3.– Bai, organizatuagoa izan behar zarela.
4.– Ikastolan irakasleak denbora gutxiago
zeudela azaltzen eta hemen ordu osoa, gero
ariketak etxean egin behar ditugu.

Ainhoa Izaga. 1.E
1.- Handia iruditu zait.
2.– Ondo moldatzen naiz
guztiekin.
3.– Ez dut igarri aldaketarik.
4.– Errazagoa iruditzen zait.

Amalur Acebo. 1.F
1.- Handiegia iruditzen zait.
2.– Oso txarra, tontakeria asko
egiten dituztelako.
3.– Bai, asko igarri dut.
4.– Ez digutela laguntzen eta
Lehen Hezkuntzan bai.

Unai Gómez de Segura. 1.G
1.– Handia eta jende asko
dago.
2.– Ikastolakoaren aldean
desberdina.
3.– Ez asko, baina igarri dut.
4.- Irakasle asko direla.

Zuriñe Herce. 1.H
1.- Oso handia eta lagun
askorekin.
2.– Ona, lagun asko ditut.
3.– Oraindik ez, azterketak
ez ditugulako egin.
4.– Batzuk onak direla eta beste batzuk ez.

FUTBOL-TALDEEN
KRISIA

Futbolean jende guztiak esaten du Real Madrilek gastatzen duela
diru gehien, baina oraingo honetan gehien gastatu duena Bartzelona
izan da eta, gainera,
gaizki gastatuta, 60 milioi gastatu ditu bi jokalarietan eta Madri-lek
55 milioi 5 jokalarirekin.
Hoberen egin duena Malaga izan da, 58,3 milioi
gastatu ditu eta talde
oso bat egin du.
Horregatik goi-goian
dago sailkapen taulan.
Harrigarriena U.D.
Levantek egin duena,
aurrekontu txikiarekin
egin du eta .

“Granoten” afizioa”

nahiz eta talde zaharrena izan
sailkapen taulan talde Haudiekin batera doaz.

Americaren jokalariak

Amerika taldeak erabaki du bere
jokalari guztiak salgai jartzea. Hau
gertatu da beraiek egin duten apertura torneo txarragatik. Nahiz eta 4.ak
izan golak sartzen, oso defentsa txarra dauka eta horregatik bakarrik hiru
partidu irabazi ditu, sei berdindu eta
zortzi galdu eta horiek oso emaitza
txarrak dira.
Txarto iruditzen zaiona jendeari da
beraien aurrelaririk hoberena, 26 gol
sartu dituena, Christian Benitez, 4. hoberena, salmentan jarri dutela eta hori bidegabea da.

Ander Villa “ Lau abesti ditugu”
Ander Villa,17 urteko mutil bat, Mendebaldeko Batxiler 1.B-ko
ikaslea,bateria jolea da “Dezepcion” taldekoa. Ikasleei
interesgarria irudituko zaielakoan gaude, horregatik
elkarrizketa bat egin diogu gauza gehiago jakiteko eta

M: Zenbat urte
daramatzazu
“Dezepcion”
taldean?

AV: Hard Rocka edo Rocka;
M: Zenbat ordu
ez dugu genero zehaztu bat, bi
praktikatzen dituzu
gitarrak, baxujole batek eta baastero?
teria batek jotzen dugu,
batzuetan baxujoleak armonika
ere jotzen du.
AV: Ez dut ordu konkreturik, agian egunen batean esaten dut,
“Ba jotzera noa ordu bete” eta
M: Zer sentitzen da musika joaten naiz, baina egun batzuetan
mota ori jotzean?
ez dut jotzen.
AV: Segun norentzat, nik
sentitzen ditut nolabaiteko
M: Beste talderen batean epoztasuna, zoriona eta
gon al zara?
askatasuna e-re bai.

AV: 2010eko abuztuaz
geroztik.

M:

M: Denok batera hasi
zineten taldean ala
lehenengo batzuk
zeundeten eta gero
beste batzuk elkartu
ziren?

Diskoren bat grabatu
al duzue? Zenbat?
AV: Lau abesti ditugu, baina
gutxinaka-gutxinaka goaz.

AV: Proiektu batzuetan egon
naiz, baina ez ziren ongi atera,
eta orduan “Dezepcion”ekin hasi
ginen eta ondo gabiltza
kontzertuak ematen.

M:

M:

Mendeberri: Zenbat
urterekin hasi zinen
bateria jotzen?
Ander Villa: Bateria
jotzen hasi nintzen
hamaika urterekin.

Zergatik jotzen duzu
bateria?
AV: Kontserbatorioan egon
nintzen eta perkusioan bateriako bost klase izan nituen,
AV: Denak batera egin gustatu zitzaidan eta hobetzen
genuen. Esan zidan lagun joan nintzen gutxi gorabehera
batek talde bat egiteko
zazpi urtez.
eta beste bi lagun hartu
genituen.
M: Zer musika mota
jotzen duzue? Zein
instrumenturekin?

Kontzerturen batean jo
duzue? Zenbatetan eta
non?

AV: Ofizialki bi kontzertu eman
ditugu, bat Abetxukoko festetan

M: Zaila al da bateria
jotzea?

M: Inoiz taldea uztea
pentsatu al duzu?

AV: Orain ez, lehenengo
klaseak oso zailak dira,
konbinazioa behar delako
eta ez baduzu praktikatzen
oraindik zailagoa da, baina
orain ez da oso zaila rocka
jotzea, baina jazza edo
antzekoak jotzen badituzu,
zaila da.

AV: Ez, oraindik ez, baina
beste talde bat egiten ari
gara ni eta taldeko gitarrajolea eta abeslaria dena,
“Stupid Monkeys”
proiektua eta biok
elkarrekin jotzen dugu.

M: Bateria zuk
erositakoa da edo beste
M: Zein talde eta zein
batek oparitu edo
bateria jole hartu zenuen
erosi dizu?
eredutzat bateria jotzen
hasteko?
AV: Nik erositakoa
da nire diruarekin,
AV: Eredu ez, baina asko
han utzi nituen ia
lagundu dit “System of a
aurrezki guztiak.
Down” entzuteak. Horrekin
asko ikasi dut eta hori da
M: Norbaitek
gustuko dudan taldea.
irakatsi dizu
bateria jotzen?
M: Janzkera edota
Nork?
orrazkera bereziren bat
erabiltzen duzu jotzeko? AV: Bai,

AV: Ez, taldeko kamiseta
bat jartzen dut.
M: Zure familiako
norbaitek musika
instrumenturen bat
jotzen al du?

kontserbatorioan Olaia
izene-ko irakasleak.
M: Beste instrumenturen
bat jotzen duzu? Zein?
AV: Perkusiozko ia
instrumentu guztiak,
gitarra, baxua eta pianoa ere
jotzen dut pixka bat.

AV: Interesa baduzu eta jotzea gustatzen bazaizu,
jotzen jarraitzea, talde bat
o-satzea eta ondo pasatzea.
M: Zerbait kontatu nahi
duzu?
AV: Bai, Zugazen joko dugu, Kutxiko taberna batean,
urriaren 28an.

GASTEIZKO FESTVL – A
Urtero iraileko lehenengo astean Gasteizko irrati eta telebista
festibala ospatzen da.

Gasteizko fesTVal-a, urtero egiten da telebistako serieak eta irrati programen denboraldi
berriak aurkezteko. 2009ko irailaren 1ean egin zen lehen aldiz eta aste bat iraun zuen.
Arrkasta handia izan zuenez, urtero egiten da. Gasteizi abantailak eskaintzen dizkio,
adibidez, ospea, dirua, turismoa… Oso ondo funtzionatzen duenez, hurrengo urtean
handitzea erabaki dute.
Oraindik ez dute ezer erabaki Bilbok festibala erosi
nahi duelako. Konturatu dira hiriarentzat abantaila
dezente ekartzen dituela eta pentsatzen dute han
egitea, jende gehiago dagoelako, hiri hadiagoa eta
bisitatuagoa delako… Baina Gasteizek ez daki zer
egin festibala mantendu nahi duelako, dakartzan
onurengatik.
Urtero telesail bakoitzeko protagonistak etortzen dira eta gala batera doaz hurrengo denboraldiko
kapitulu berria aurkeztera.
El barco

Lehenengo urteko garrantzitsuen artean: Física o Química, Pocoyo, Cuéntame, Sin tetas no hay paraíso, Que vida más triste, Eitb eta irrati batzuk...
Bigarren urtean parte hartu zutenak ondorengoak izan ziren: Águila roja, El Internado, La
princesa de Eboli, Tierra de lobos...
Azken urte honetan serie hauetako pertsonaia ospetsuak etorri dira: El barco, La republica,
Gran hotel, Cheers, El corazón del océano, El club de la comedia, Homicidios, La que se
avecina …

Física o Química

Serie hauetako
protagonistak
etortzeaz gain, telebistako hainbat
aurkezle ere
etortzen dira
sariak jasotzera,
adibidez: Risto
Mjide, Jose Mota,
Wayoming, Patricia

Perroni, Fernando Esteso...
El internado

Aitor Ruiz: ``22 urte daramatzat honekin´´
Gaur egun gure eskoletan heziketa fisikoa izugarrizko kolpeak jasatzen ari
ditu. Azkeneko kolpea ordu murrizketaren kontua izan da. Gai hau kaltegarria iruditu zaigu eta gure zalantzak argitzeko: galdera batzuk egin dizkiogu Aitor Ruiz-i, heziketa fisikoko irakasleari. Hauek erantzunak.
Mendeberri. Noiz pentsatu zenuen heziketa fisikoko irakaslea izatea?

M. Betidanik nahi izan duzu H.F.ko ira
kaslea izatea?

Aitor Ruiz: Majisterioko ikasketak egin
eta gero, lau urtez aritu nintzen irakasle
bezala eta gero hasi nintzen pentsatzen
heziketa fisikoko irakaslea izatea.

A.R.: Ez, betidanik ez; hamalau urte nituenean banekien irakasle izango nintzela baina
ez nekien zerena.

M. Zenbat urte daramatzazu irakasgai
hau ematen?

M. Zer pentsatzen duzu ordu murrizketei
buruz? Ados zaude?

A.R: Gutxi gorabehera 22 urte daramatzat
honekin. Lehen esan dudan bezala, lehenego 4 urteak irakasle bezala eman nituen
eta beste urte guztiak H.F-ko irakasle bezala.

A.R: Ez nago ados, horrek suposatzen du heziketa hankamotz gelditzea, oso ordu gutxi
di-tuzutelako, gainera, kasu batzuetan 50 minutuko klaseak dauzkazute bakarrik astean,
ho-rrek esan nahi du oso gaizki dagoela heziketa fisikoa.

M.Uste al duzu zure ikasleek serioki
hartzen dutela ikasgaia? Edo denbora
pasa bat bezela hartzen dutela uste al
duzu?

M.Nola ikusten duzu arloa etorkizunean?

A.R: Nik uste dut denbora pasa bezela
hartzen duzutela beste ikasgaiak baino
“dibertigarriagoa” delako eta beste aldetik, ez delako oso zaila gainditzea.

M.Zein eragin izan dezake soinketa
hezkuntzako orduen murrizketek?
A.R: Ikasleen heziketa hanka motz
geldituko dela uste dut.

A.R: Nire ustez dagoen egoera ezineskoa da,
ezin dut imaginatu zer gertatuko den etorkizunean; hau baino okerrago ezin daiteke izan
orduei begira.
M.Eskolaz kanpoko kirolak egitea behartu du erabaki horrek?
A.R: Ez dut uste ume askok ez dute eskolaz
kanpoko kirolik egiten.

ESPAINIAKO ITZULIA BERRIZ EUSKAL HERRIAN
Jakingo duzuenez 2011ko Espainiako itzuliaren azkeneko bi etapak Euskal Herrian izan ziren 33 urte ondoren.
Azken aldiz igaro zenean bertan behera utzi zen bigarren sektorean zegoen jendearekin arazoak izan zirelako.
Espainiako itzulia etapez osatuta dagoen txirrindularitza lasterketa da. Etapa
gehienak Espainian lehiatzen dira, baina Frantziatik, Andorratik, Portugaletik,
Holandatik eta Belgikatik pasatu izan da. Frantziako Tourrarekin eta Italiako
Giroarekin batera itzuli handien multzoan sartuta dago.
1978an Renault-Gitane-Campagnolo taldeko Bernard Hinault frantziarrak irabazi
zuen itzulia, Euskal Herriko etapak kendu zituzten urtean.Urte horretan bertan
Espainiako Itzulian parte hartu zuten euskal txirrindulari famatuenak José Nazabal,
Gonzalo Aja, Txomin Perurena eta Francisco Javier Elorriaga izan ziren.
Lehen esan dugun bezalaxe, Juanjo Cobok (Geox TMC taldekoa) 2011ko Espainiako
Itzulia irabazi du, eta Euskal Herriko txirrindulari hoberena Euskaltel-Euskadiko
Mikel Nieve txirrindularia izan da hamargarren postua lortuz, nahiz eta Igor Antonek
Bilbon bukatzen zen etapa irabazi. Azpimarratzekoa da Mikel Nieve, Igor Anton eta
Beñat Intxaustik egindako itzulia.
EGITURAKETA: 4 maillot edo sari daude. Garrantzitsuena maillot gorria da
(sailkapena orokorra) eta beste hirurak berdea (puntuazio sailkapena) zuria puntutxo urdinekin (mendiko sailkapena)
zuria (sailkapena konbinatua). 2011ko Espainiako itzulian Maillot gorria Juanjo Cobok irabazi zuen; berdea, Bauke
Moilenak; zuria puntu urdinekin David Moncutiék eta zuria Juanjo Cobok.

Aurtengo maillot gorria(sailkapen orokorra)
2011-ko Espainiako itzuliaren garaikurra

ESPAINIAKO ITZULIAN PARTE HARTU
DUTEN EUSKAL TXIRRINDULARI OSPETSUENEN PALMARESAK:
Marino Lejarreta :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Txirrindularitzako munduko txapelketan 5. sailkatua 1982an.
Espainiako itzulia irabazi zuen 1982an.
Espainiako itzulian 2. sailkatua, 3 etapa eta erregulartasunaren saria 1983an.
Italiako giroan 5. sailkatua eta etapa bat irabazi zuen 1986an.
Italiako giroan 4. sailkatua 1987an.
5. Frantziako Tourrean 1989an
Frantziako Tourrean etapa bat 1990an.
Espainiako itzulian 3. sailkatua 1991an.
Italiako Giroan 5. sailkatua etapa batekin.

Abraham Olano:
•
•
•
•

Munduko txapelketan Duitaman (1995) erlojupean zilarrezko domina lortu zuen
eta errepidean urrea.
Atlantako olinpiar jokoetan (1996) zilarrezko domina irabazi zuen erlojupekoan.
Valkenburgeko munduko txapelketan (1998) urrea lortu zuen erlojupekoan.
Espainiako txirrindularitza txapelketan 1994an bi urre lortu zituen ( errepidean
eta erlojupekoan) Sabiñanigon, 1996an zilarra errepidean Sabiñanigon, 1998an
urrea erlojupekoan Jerez de la fronteran eta 2002an zilarra errepidean
Salamancan.

Iban Mayo:
•
•
•
•
•
•
•

Euskal Herriko itzulian 3 etapa irabazi zituen 2003an.
Frantziako Tourreko Etapa bat 2003an.
Frantziako Tourreko sailkapen orokorrean 6. sailkatua 2003an.
Narancoko igoera 2004an.
Asturiasko itzulia irabazi zuen 2004an.
Urkiolako igoera irabazi zuen 2006an.
Italiako Giroko etapa bat 2007an.

Joseba Beloki:
•
•
•
•
•
•

Romandiako etapa bat irabazi zuen b sektorean 2000an.
3. sailkatua izan zen Frantziako Tourrean 2000an.
Kataluniako itzuliko sailkapen nagusian 1.a eta puntu sailkapenean 1.a ere 2001an.
2. sailkatua Frantziako Tourrean 2002an.
Espainiako itzulian 3. izan zen 2002an.
Espainiako itzuliko taldeko erlojupekoa irabazi zuen 2002an.

Igor Astarloa:
•
•
•
•

Munduko txirrindularitza txapelketan errepidean irabazi zuen 2003an.
Udaberriko sari nagusia irabazi zuen 2001an.
3. etapa Valentziako itzulian 2003an.
Milan-Turin lasterketa irabazi zuen 2006an.

Igor Antón:
•
•
•
•
•

Espainiako itzuliko etapa bat 2006an.
Romandiako itzuliko etapa bat 2007an.
Suitzako itzuliko etapa bat eta sailkapen nagusian 3.a izan zen 2008an.
Urkiolako igoera irabazi zuen 2009an.
Espainiako itzuliko bi etapa 2010an.

Mikel Nieve:
•
•

Espainiako itzuliko etapa bat 2010an.
Italiako Giroko etapa bat 2011an.

… KLASEKO IKASKIDEEKIN ONDO ERAMATEAK
BIZITZA HOBETZEN DUELA?
Zure klasekideekin ondo eramatea ez
da erreza, ez dituztelako zure gustu
berdinak, ezta zure izaera eta jarrera
ere. Baina beraiekin gustura egoteak
onurak ekar ditzake zure osasunerako. Egindako ikerketa batzuek
adierazten dutenez.
Adituek diote ikaskideekin ondo
sentitzen bazara 2.4 aldiz aukera
gutxi-ago duzula hiltzeko eta honekin
esan nahi dugu pertsona bat eskolan babestuta eta lagunduta sentitzen denean, aukera
gehiago dituela gehiago bizitzeko.

FAMATUAK IZAN AURREKO
LANPOSTUAK.
·Brad Pitt: “Oilasko Zoroaz” mozorrotu behar izan zuen janari
azkarreko jatetxe batean, ume txikiak entretenitzeko.
·Johnny Depp: Gasolindegi batean, arkatzak eta bolalumak saltzen.
·Beyonce eta Miley Cyrus: Garbitzaileak eta kale-garbitzaile aritu
ziren.
·Julia Robberts: Lorazain egin zuen lan.

ANIMALIEN BITXIKERIAK.
·Krokodiloak ezin dezakeela mingaina atera.
·Jirafak ezin dezakeela soinurik egun.
·Lehoia ezin daitekeela egon 5 ordu baino gehiago esna.
·Izurdeak ezin duela motel igeri egin.

Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azoka Euskal Herriko handiena eta garrantzitsuena da,
euskalgintzan dihardutenen elkargunetzat sortua.Urtero, abenduaren lehenengo
hamabostaldian, Euskal Herri osoko argitaletxeak batzen dira azokan, bai nobedadeak, bai
aurreko urteetako liburu eta diskoak salgai jartzera. Gainera, Durangoko Euskal Liburu eta
Disko Azoka euskararen eta euskarazko kulturaren erakustoki erraldoi eta jai nagusi bihurtzen
da.
1965eko azaroaren 1ean antolatu zuten lehen edizioa, Andra Mari elizaren arkupeetan,
oraindik Francoren diktadurapean. 19 argitaletxek hartu zuten parte. Lehenengo edizioa
Gerediaga Elkarteak antolatu zuen.
2007an Lehen aldiz 42. Durangoko Azokaren kartela aukeratzeko lehiaketa egin zuten.
Kartelaren irabazlea Igotz Ziarreta izan zen "Jantzi Euskara" leloarekin sortutako kartelarekin.

AURTEN SARITUTAKO LIBURU BATZUK:
Izenburua: Egarri Egunak Portualdean.
Idazlea: Koldo Izagirre
Argudioa: 1977ko udako kontuak dakartza gogora eleberriak: asean gozatu
nahi ditu gazteria matxinatu batek askatasuna, maitasuna, berdintasuna,
edertasuna. Egarri anitz honek gatazkan murgilduko du heziketa sozial eta
sentimentalean aurreneko pausoak ematen ari den protagonista, hats
kolektiboaren eta indibidualismoaren artean bere ezintasun, ahuldade eta
ametsekin, gizontasun berri baten bila.

Izenburua: Argiaren Erreinua
Idazlea:Joseba Lozano
Argudioa: Praga inguruan emakume baten gorpua azaldu da: lepoa moztu
diote, eta begiak atera. Ondorengo asteetan, tantaka, emakume gehiago agertu
dira, eta bakoitzari gorputz atalen bat falta zaio. Praga iluneko kaleetan hiru
ezezagun bildu dira hiltzailea harrapatzeko: Jan, ikerketaren arduraduna;
Anna, liburu-denda bateko jabea; eta Fran, bere burua nahigabe abenturan
murgilduta ikusi duena. Baina ikerketa honetan ezer ez da dirudiena, eta dena
gero eta misteriotsuagoa da, gero eta itogarriagoa, gero eta beldurgarriagoa.

Izenburua: Kartzelako Poemak
Egilea: Joseba Sarrionandia
Argudioa: Bost urteko espetxealdian (1980-1985) idatzitako poemez
eta presondegitik ihes egin osteko pieza batzuez agertu zuen gatibu
esperientzia Joseba Sarrionandiak, 1992an argitaratutako Kartzelako
poemak liburuan. Orain edizio berrituan plazaratu du Susak, gaurko
grafiara aldaturik eta sei poema gehiagorekin.

Izenburua: Buruko hura nork egin zion jakin nahi zuen
satortxoa.
Itzultzailea: Koldo Izagirre
Argudioa:Edonori gerta dakioke, baina egun hartan
satortxoa bere zulotik irten eta norbaitek zerbait egin
zion buru gainera.

Izenburua: Litterae Vasconicae
Idazlea: Joseba Sarrionandia
Argudioa: Litterae Vasconicae Euskeraren Iker Atalak
aldizkariaren 12. zenbakiak euskal kulturako gaiak ditu aztergai.
Ale honetan literatura da nagusi; testu zaharrak, literatura
modernoari jagokozan arloak eta herri literatura landu dabez
artikuluen egileek.

Izenburua: Twist
Idazlea: Harkaitz Cano
Argudioa: Soto eta Zeberio bahitu, torturato, hil eta desagerrarazi
egin zituzten. Diego Lazkano idazleak gogoan betiko txertaturik
daramatza bi lagunak, ezin ditu oroimenetik uxatu, bi itzal haietatik elikatzen hari da hogeitaka urtetan, Soto eta Zeberioren ordez
bizitzea balitz bezala bere erantzukizuna. Bizitza bakarrean hiru
bizitza bizitzea posible balitz bezala.

Eskola kontseilua
Eskola kontseiluari buruz gehiago jakiteko ikasleen eta irakasleen ordezkariei elkarrizketa
bat proposatu diegu. Ikasleen ordezkaria Arkaitz Molinuevo izango da, eta irakasleena,
Fernando Garay.

ARKAITZ MOLINUEVO: “Lagun bat eta ni interesatuta geunden”
Mendeberri: Zergatik sartu zinen eskola kontseiluan?
Arkaitz Molinuevo: Lagun bat eta ni oso interesatuta genundelako gure ikaskideei laguntzeko.
M: Zer egiten duzue eskola kontseiluko bileretan?
A.M: Ikaskideen arteko elkarbizitza hobetzeko ideiak ematen ditugu.
M: Gutxi-gora-behera zeri buruz hitzegiten duzue?
A.M: Ikastetxeko aurrekontuei buruz hitzegiten dugu
M: Nola hartzen duzu parte eskola kontseiluan?
A.M: Taldeetan banatzen gara, jantokiko ordezkariak alde batetik, gurasoenak beste batetik, etab. Ideiak proposatzen ditugu.
M: Zer pentsatzen duzu eskola kontseiluari buruz?
A.M: Oso erabilgarria dela ikasleen arteko harremanak hobetzeko.
Arkaitz Molinuevo, eskola kontseiluko ikasleen ordezkarietako bat.

FERNANDO GARAY “Aukeratu egin ninduten”
Mendeberri: Zergatik zara zu eskola kontseiluko ordezkari
bat?
Fernando Garai: Aukeratu nindutelako.
M: Zenbat urte daramatzazu eskola kontseiluan?
F.G: Dagoeneko hiru urte daramatzat.
M: Pozik al zaude eskola kontseiluan egiten den lanarekin eta
haren emaitzekin?
F.G: Bai ez du hainbeste lanik eskatzen.
M: Ideiaren bat aurkeztu edo aurkeztu nahi duzu eskola kontseilurako?
F.G: Ez, normalean ideiak eta proposamenak zuzendaritza taldeak izaten
ditu.
Fernando Garay, eskola kontseiluko
M: Normalean baino diru gehiago irabazten duzu eskola kontirakasleen ordezkarietako bat.
seiluan egoteagatik? Ondo iruditzen al zaizu?
F.G: Ez, diru berdina irabazten dut baina lan gehiago egiten dut. Beno, horrela dira gauzak
Di-Da batean:

Di-Da batean:

Kolore bat: Urdina
Musika talde bat: Dia Sexto
Gogoko lekua: Mendizorrotza
Janari gogokoena: Kaneloiak
Arkaitz Molinuevo

Herria ala hiria: Hiria
Mendia ala hondartza: Hondartza
Pelikula bat: Auskalo
Gehien beldurtzen zaituena:
Azpigorriak
Fernando Garay

Sergio Dame:“Ez da gogorra entrenatzailea pozik egonez
gero.”
Sergio Dame, 14 urteko gure lurraldeko kirol zaharrenetako batean jokatzen duen mutiko bat da, pilotan, alegia. Noski, Mendebaldean ikasten du
eta bera elkarrizketatzeko aukera izan dugu. Ondorengo galderei erantzun die, jakina, egia beti aurretik.
MENDEBERRI: Zenbat urte zenituen pilotan
jokatzen hasi zinenean? Eta zergatik aukeratu
zenuen?
SERGIO: Hamar urte neuzkan hasi nintzenean,
eta partidak gustuko nituelako hasi nintzen.
M: Zer gustazten zaizu gehien eskupilotan?
S: Nabaritzen den kiroltasuna eta laguntasuna.
M: Zein da zure pilotaririk gogokoena? Eta zergatik?
S: Olaizola IIa, oso ona delako eta teknika miresgarria daukalako.
M: Zenbat sari lortu dituzu?
S: Guztiak zenbatuta, 12.
M: Atzerantz ez joateko zein euste puntu izan duzu?
S: Nire entrenatzaileak gauza positiboak eta motibagarriak esaten dizkidala.

M: Ze maiztasunekin jokatzen duzu
kanpoan?
S: Partidu gehienak Ogetan jokatzen ditut, baina igande batzuetan Arabako eta
Bizkaiko herrietan ere aritzen naiz.

M: Astean zenbat aldiz entrenatzen zara? Eta
zenbat dirau entrenamendu bakoitzak?
S: Astearte eta ostegunetan 2 ordu eta ostiraletan
ordu bat fisikoa egiten.

M: Uste al duzu kidearekiko harremanak eragina duela jokoan? Zergatik?
S: Bai, bikotekidearekin harreman egokia izan ezean, partidua galtzeko aukera
gehiago dituzulako.

M: Zer lantzen duzue? Gogorra al da zure ustez?
S: Boleak, sakeak, errestoak, mozketak eta, gehienbat, gantxoak lantzen ditugu. Ez da gogorra
entrenatzailea pozik egonez gero.

M: Zure uztez gutxietsia al dago gaur
egun eskupilota?
S: Euskal Herri mailan ez, kirol onartua
delako; baina Espainia mailan, bai.
M: Nola ikusten duzu eskupilota, lan ala
hobby gisa?
S: Momentuz hobby gisa, baina heldua
naizenean sakonago pentsatuko dut.
M: Ze eskupilotarik jokatzen du zure
antzera?
S: Nagusiki Barriloaren jokoan Oinarritzen naiz.

Lide Rementeria : “Oso esperientzia ona izan da, berriro joateko
modukoa”
Mendebaldeko aukerako klaseetan frantsesa eta alemana hizkuntzak daude, eta
urtero elkartrukeak daude. Aurten Lide Rementeria Alemaniara joan da eta bere
esperientziaz hitz egiten digu elkarrizketa honetan .

Mendeberri: Zergatik aukeratu zenuen
hizkuntza hori?
Lide Rementeria : Interesgarria iruditzen
zitzaidalako.
M.: Zer moduz egin zenuen bidaia? Urduri?
Zergatik?
L.R.: Ez, lasai egin nuen aurretik jada atzerrian
egonda nengoelako.
M.: Nolakoa zen egon zinen etxea?
L.R.: Nahiko handia eta solairu batekoa zen.
M.: Zer moduz zure familiarekin? Zenbait
kide ziren?
L.R.: Aita, ama eta bi seme-alaba zeuzkaten.
Eta nahiko ondo egon nintzen beraiekin.
M.: Zer bisitatu zenuten?
L.R.: Munich, October Fest, Augsburgo eta
agenda 21-eko hainbat ekintza ere.
M.: Zer izan zen gehien gustatu zitzaizun
lekua?
L.R.: October Fest eta Neuschwanstein gaztelua.
M.: Zer desberdintasun daude hango eta
hemengo janariarekin?
L.R.: Han ogi ezberdina jaten dute eta gainerakoa berdina da.
M.: Garestiagoak dira hemengo gauzak edo
hangoak?
L.R.: Han, bizitza maila handiagoa dutelako.
M.: Nolakoak dira hango ikastetxeak?
L.R.: Egon ginen ikastetxea oso handia zen, ikasle pilo bat zeuden. Ez dira hemengoak
bezala, zaharragoak dira.
M.: Nolako portaera daukate klaseetan?
L.R.: Errespetu handiz tratatzen dituzte irakasleak baino klaseetan edan eta jan ahal dute.
M.: Uniformeak erabiltzen dituzte?
L.R.: Ez, ez dituzte erabiltzen.
M.: Hemengo bizimoduarekin alderatuta
nolako da hango egun bat?
L.R.: Askoz lehenago esnatzen dira eskola goizeko 8-etan hasten delako. Normalean eguerdiko 13:30an eskola bukatzen dute
bertako ikasgaiak laburragoak direlako.

M.: Zer moduz moldatu zara
hizkuntzarekin
L.R.: Gaizki. Ingelesa hitz egiten nuen beraiekin.
M.: Arazoren bat izan dituzu alemanekin?
L.R.: Ez, ez nuen arazorik izan. Denekin ondo
ibili nintzen.
M.: Gustatuko litzaizuke berriro ere joatea?
L.R.: Bai, esperientzia ona iruditu zitzaidalako.

Negua ala uda? Uda.
Denda bat? Extreme.
Herria edo hiria? herria
Musika talde bat? Ze esatek.
Telebista ala ordenagailua? Ordenagailua.

Ama Birjina Zuriaren plazan azaroaren 24a arte pasatu ziren pertsonek
Auguste Rodinen sei eskultura monumental ikusi ahal izan zituzten. Auguste
Rodinek eskulturaren artea aldatu zuen eta bere modernitatea frogatu bere obrak
kalean erakusteko apustua egin zuenean. Arte en la Calle programaren helburua da
artea kalera ateratzea. Pentsalaria eta beste bost eskultura daude. Eskultura hauek
guztiak brontzea urtuta eginda daude eta ez dira kopia ezta erreproduzioak ere,
originalak dira. Auguste Rodinek berak hil baino urte bete lehenago estatu
frantziarrari bere obra guztiak eman zizkion, eta pieza bakoitzeko 12 ale sortzeko
baimena eman zuen. Gasteizko kaleetan dauden piezak Auguste Rodinen Pariseko
museokoak dira. Bere nahia zen bere obrak Frantziako mugetatik ateratzea.

Pentsalariaren kasuan, Auguste Rodinen hilobian dagoen eskultura, ez da 2012ko
martxora arte itzuliko, beste hiri batzuk bisitatu behar dituelako. Hasieran Infernuko
atea eskultura talderako sortu zen, baina azkenean bera bakarrik geratu zen,
pentsatzearen ekintza adierazten du. Bertan gizon bat makurtuta eta ukabila
ezpainen kontra ageri da. Berarekin batera seitik bost burges ikusi ahal dira, burges
hauek Los Burgeses de Calais gauzatzen ditu, eskultura hauek Calaisko gizon,
gazte eta nagusi talde batzuek gauzatzen dute. Pertsona hauek Britainia Handiko
erregeari bere hiriko giltzak eman zizkioten, errendizio moduan. Jean de Fiennes
eskultura berriztatzen ari direnez ez dute ekarri.

ELIKADURA JASANGARRIA
Kaixo, Mendeberri aldizkariko irakurleok! Egunero jatera eseritzen garen bakoitzean hainbat ideia
etorriko zaizkigu burura aurrean daukaguna ikustean: gustoko dut, ez zait batere gustatzen, hau janda
ziur kilo pare bat irabazi, eta kolesterola? zer esanik ez, eta antzeko hainbat ideia. Baina agian ez
ditugu inoiz planteatu bestelako galderak: nork ekoitzi du platerean dagoena, zein baldintzatan egin
du lana, ordaindu dudanaren zer zati jaso du, nondik dator, zein baldintzatan izan da ekoiztua etab.
Galdera hauei eta beste batzuei erantzuna emateko badugu aurten esku artean guztioi dagokigun gai
bat: Elikadura jasangarria.
Gai honekin elikadura ahalik eta ikuspuntu ezberdin gehienetatik aztertu nahi dugu. Lehendabizi
ikuspegi biologiko batetik, honetarako dauden elikagai mota ezberdinak ezagutu beharko ditugu,
bakoitzak zertarako balio duen eta nola konbinatu ditzakegu dieta orekatu bat izatearren. Ikuspegi
beretik ekoizte prozesuen azterketarekin jarraituko dugu, hau da, zein baldintzatan hasi den jaten ari
garena: ekologikoa da? ongarri eta izurriteen kontrako produktu kimikoak erabili dira landareen
kasuan edo zer motako pentsuak eta antibiotikoak animalien kasuan? genetikoki eraldatua izan da
(transgenikoa)? Ikuspegi biologikoarekin bukatzeko dietarekin erlazionatutako gaixotasunak
aztertuko dira.
Baina gai hau ere gizarte eta ekonomiaren ikuspuntutik aztertu daiteke eta horrela hasi gaitezke
aztertzen nork sortzen dituen elikagaiak eta zein baldintzetan egiten duen lana, nondik etortzen diren
urteko sasoi batzuetan hemen ekoizten ez diren produktuak, guk ordaintzen dugunaren zein zati
kobratzen duen nekazari edo abeltzainak. Gaia sakonduz jarraitu dezakegu zergatik herrialde
batzuetan hainbat elikagai botatzen diren aztertzen beste batzuetan jendea gosez hiltzen den bitartean.
Ikuspuntu berdinetik beste erlazio ekonomiko mota batzuk ikusiko ditugu bidezko merkataritza
bezala.
Beraz ikusi dezakezuenez gaia eta berataz izan daitezken ikuspuntuak nahiko zabalak dira. Baina gai
honetan ere gure institutuko elikadura ohiturak aztertuko ditugu: jantokian hartzen dena eta gure
hamarretako ohiturak alegia. Ikasleen artean egindako inkesta baten bidez hamarretako ohiturak
aztertu ditugu eta emaitzak ondorengo grafikoetan ikusi daitezke:

Mendebaldako ikasleen hamarretako ohiturak erakusten duen grafikoa:

HAMARRETAKO OHITURAK
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EZER EZ

Grafiko honetan ikus
dezakegunez mendebaldea institutuko ikasleen 37%a ez dute hamarretakorik jaten, 28% otartekoa
jaten dute, 7% fruta, 9% otartekoa eta fruta, 8% erositako otartekoa, 10% bolloak eta 1% gusanitoak
jaten dituzte.

ELIKADURA JASANGARRIA? ZER EGIN DEZAKEGU?
Askotan pentsatzen dugu elikadurak eragin handia duela gure osasunean, baina gutxitan jabetzen
gara ingurugiroan duen eraginaz. Ondorengo aholkuak kontuan izanez gero, gure osasuna eta baita
ingurugiroarena hobetuko ditugu:
• Gutxi ontziratutako elikagaiak kontsumitzea.
• Janaria ez xahutzea
Harrantza jasangarritik datozen arrainak kontsumitzea. Espezie bat ez da jasan dezakeena baino
gehiago hartu behar. Honela, espezieen iraunkortasuna segurtatzen da. Oso garrantzitsua da nahi
diren arrainak soilik harrapatzea, zeren beste motatako arrainak itsasora hilik botatzen baitituzte.
Horretarako, hautazko arrantza bultzatu behar da. Arrain bat erostean, begiratu behar da espezie
egokia dela, hau da, arrain kopurua nahiko dagoela, eta adin egokia dutela.Gehiago jakiteko: http://
revista.consumer.es/web/eu/20040601/medioambiente/69035.php

Sasoiko produktuak kontsumitzea. Urtarrilean, otsailean eta martxoan baditugu: aza,
Bruselako aza, espinaka, kalabaza, azalorea, sagarra, madaria, kiwia, ardi esnea, alkatxofa, eskarola,
borraja eta porruak beste batzuen artean. Aldiz beste batzuek urte osokoak dira: arrautza, ardi gazta,
behi esnea, babarruna, piper txorizeroa, intxaurra, urra, kipula, berakatza, azenarioa, letxuga, azelga,
porrua, perrexila, eta patata.
Botilako ur gutxiago kontsumitzea: Botiletako plastikoek inpaktu ekologiko handiak sortzen
dituzte. Urte bakoitzean 2,7 tona plastiko erabiltzen da planetan ura botilatzeko eta horretatk %20a
baino ez da birziklatzen. Gainera botilen garraioan energia asko kontsumitzen da. Gehiago jakiteko:
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2007/05/13/162594.php

•

• Erosketak denda txikietan, merkatuetan eta oinez edo etxetik hurbil egitea. Era honetan
energia gutxiago kontsumitzen dugu eta hurbil ekoiztutako produktuak erosteko aukera gehiago
dugu.
• Produktu ekologikoak kontsumitzea. Zergatik dira onak? Osasungarriak dira. ez dute
gehigarri sintetikorik, ezta pestizidarik edo antibiotikorik, ingurunearekiko jasangarriak dira, kalitate
maila gorena dute eta zaporetsuagoak dira.
• Haragiaren kontsumoa murriztea. negutegi efektua eragiten duten gasen parte handi bat
gizakiaren aktibitateari zor zaio eta hauen %18a abeltzaintzak isurtzen ditu. Ez da guztiz kendu behar
gure dietatik baina batzuetan landare proteinek ordezkatu dezakete gure osasunerako eta baita
ingurugiroarenaren onerako.
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EUSKARAREN ERABILERA IKASTETXEAN
Ikasturte hasieran euskara taldeak Mendebaldea Institutuaren sarreran esaldiak
zituzten tirak kokatzen hasi ziren. Sortu ahala, kortxoan ipintzen zituzten.
Normalean egun bakoitzean esaldi bat jartzen zuten aipatutako lekuetan.
Motibaziozko esaldiak dira, gainera; esaldi hauek duten funtzio eta helburu
nagusia da euskara bultzatzea eta indartzea, euskararen erabilerari bultzada bat
emanez. Gaur egun nahiz eta herritar gehiagok euskara erabili, jakin arren, gero
eta gutxiago erabiltzen da. Euskara kinka larrian dago!
Mendebaldeako euskara taldearen proposamena izan zen esaldi hauen bidez
ikastetxeko ikasle guztien arreta piztea.
Talde horretako partaideak, bai irakasleak, ikasleak, gurasoak … esfortzu
handia egiten ari dira proiektu honek aurrera jarrai dezan.

Ez galdu denbora!

Esfortzu eta iraunkortasunaren bidez, bizitzan proposatzen dituzun helburuak
lortu ditzakezu!

Edozeinekin dela ere, mintzatu!

NOSKI BAIETZ!

EUSKARA TALDEA
1. Aurtengo ikasturtea era ezberdin batean hasi gara, irakasleengandik hasi gara eta! Irailaren
1ean hemen geunden Iñaki Eizmendi inguratuz eta bere jakintza eta gomendioak jasotzen.
Oraindik eta ikasturtea bukatu arte, horretan
jarraituko dugu, baina pauso ezberdinak
emanez, esperientzia berriekin eta gure barneak
astinduz.
Orain arte Iñakik dinamika ezberdinak
proposatu dizkigu eta horien emaitzak
probatzeko zenbait talde aukeratu eta
irakasleek gidatu dituzte saioak, gero jaso dira
erantzunak (nahiko zehatzak) eta ondorioak
ateratzen ari gara. Egin genuen lehenengo
dinamika “gela barruko errealitatea azterketa ”
izan zen; horren ondorioz, euskaraz hitz
egiteko arazo larriak zituzten ikasleak detektatu
eta haiengana jo genuen elkarrizketa sortzeko
helburuarekin, haien euskara erabilera
areagotzeko. Egin dutenen irakasleen
ebaluazioa positiboa izan da, oro har, nahiz eta
kasu batzuetan ez duen funtzionatu.
Beste kasuetan, motibazio saioak egin dira ikasleekin eta haien iritziak jaso eta gero euskara
gehiago erabiltzeko laguntza eskatu digute.
Bukatzeko hirugarren dinamika -“ohitura aldaketak ”- egin dugu hiru taldetan. Emaitzak
guztiz ezberdinak izan dira hiru kasuetan. DBH 1. mailako taldean, guk uste ez bezala,
ikasleen erantzuna eskasa izan da. DBH 3. mailan, aldiz, askozaz ere gogo handiagoz hartu
dute eta ikasturtean zehar jarraitzeko asmo azaldu dute. Azkenik, DBH 4.ean, taldeko
guztiek parte hartu dute eta eurek diotenez, saioak egin ostean
lehen baino gehiago hitz egiten dute euskaraz. Horretaz gainera,
beste zenbait erronka dauzkate ikastetxean egiteko.
Hemendik ikasturte bukaerara Iñaki Eizmendik proposamen
zehatza egingo digu eta gure Batzordeko irakasleak pentsatzen
ari gara esperientzia nola gauzatu, ahalik eta etekin onena
ateratzeko.
Ez dakigu zer emaitza izango dugun baina itxaropentsu gaude,
gutxienez bideratuta ikusten dugu irakasleon jarduna, ideia
berriak martxan ditugu eta gure proiektua abstrakziotik helburu
zehatzetara -txikiak badira ere- hasi da mugitzen.
2. Iaz Udalak “Soziolinguistika gazteentzat ” ikastaroa eskaini
zigun Gasteizko Bigarren Hezkuntzako beste bi ikastetxerekin
batera. Ikastaroaren emailea “EMUN” kooperatiba izan da. Esperientziarako DBH 3.
mailako talde bat aukeratu da eta bertan “Hizkuntza eta Identitatea ”, “Hizkuntza ekologia “,
“Hizkuntza galera eta berreskurapena ” , “Hizkuntza egoerak: gutxiengoaren hizkuntza/

hizkuntza gutxitua, diglosia...” eta “ Hizkuntza eskubideak ”. Lau saioren ostean, ikasleek
taldeka proiektu batzuk garatu eta aurkeztuko dituzte.
3. Ikasleen artean euskararen erabilera bultzatu nahian, urrian, motibazio kanpaina xume bat
egin genuen. Bizpahiru egunez behin, esaldi “ misteriotsu ” bat jartzen genuen ikastetxeko
hainbat lekutan. Aipatutako esaldiak gehituz
zihoazen sarrera eta pasabideetako karteldegietan
eta bukaeran erronka bat proposatzen zitzaien
ikasleei:” Ezetz euskaraz egin!!!” Hau guztia
Prentsa Tailerreko ikasleek egindako kronikan
dago.
Aldi berean, atezaintza eta idazkaritzan euskaraz
hitz egiteko gonbidapenak ezarri genituen
ohikoak diren “ Gurekin beti euskaraz “ eta “
Hemen euskaraz hitz egin dezakezu “.
4. Abenduaren 3an, Euskararen Nazioarteko
Egunean, hainbat ekintza egin genituen. Aldez
aurretik, Donostiako Udalekoak antolatutakoaren
oso antzeko lehiaketa bat zabaldu genuen
ikasleen artean: lotu euskara irudi batekin eta
azalpen txiki bat eman. Lan irabazlea ikastetxeko
sarrerako pantailan agertu zen bertako guztiek
ikus zezaten. Bestalde, Batxilergo 2. mailako bi
talde Bilboko Euskararen Etxera eta Etnografia
Museora joan ziren. Beste talde bat, berriz, Urte
Berri on, amona pelikula ikustera joan ziren.
Horretaz gainera, DBH 4.A-B eta C taldeetan informazio eta motibazio saioak egin ziren
egun hau baliatuz.
5. Urtero bezala, Gabonetako ikastetxeko postal
lehiaketa antolatu dugu aurtengo Agenda 21eko
helburuak –Elikadura jasangarria- kontuan izanik testua
idazteko orduan. Aurtengo irabazleak honako hauek
izan dira: postalaren diseinua Marina Guisadorena
izan da eta testua, berriz, Marina Manterolarena
(“Zenbat janari/opariak ere ugari/krisiak apalduko ote
gaitu?/Berdintasuna ezinezkoa?/Aurtengo gabonetan/
pentsa dezagun benetan).
6. Gure Hizkuntza Normalkuntza Proiektuaren
Batzordean ikasleek inoiz baino partehartze handiagoa
dute aurtengo ikasturtean. Eta berdin proiektuz kanpo,
ikasleen batzordea inoiz baino sendoagoa da. Jarraitu
horrela!!!

ALEMANIAKO ELKARTRUKEA

Familiekiko afaria .

Hango ikastetxea .

Hango ikastetxeko sarrera .

Hotel bat Ulmen .

Ikasleak eta Oktoberfest .

Ikasleak Marien Brücken .

Irakasleak .

Munich .

Neuschawanstein .

Neuschawanstein gaztelutik .

Oktoberfest .

Ulm .

INGELESEKO ELKARTRUKEA

Gure ikasle taldea Yorken, “The Dungeons” ikusi
eta gero.

Skipton” gaztelua ikusten gidarekin, azalpen guztiak
adi entzuten

Nahiz eta hotz izugarria izan, “Harewood Housen”
egon ginen eta interesarekin entzun genituen azalpenak

Ikasle taldea “Skipton” gazteluaren atarian, Aitor eta
Juanjorekin. Hotz handia baina poz-pozik guztiok!

Elkartrukeko ikasle batzuk GSALen itxaroten
irteera bat egiteko.

White Scar” kobazuloetan.

Stansted aireportuan, hegazkina hartu baino lehen,
pozik eta goibel aldi berean!

Aitor GSALeko sarrera nagusian. Itzela zen ikastetxea!

Cam ibaiako ontziak, “panting” egiteko prest,
Cambridgen.

Aitor Cambridgeko “King’s Collegen”.

Gateways”ikastetxeko hizkuntza laborategia.

Yorkeko erdi aroko kaleetan erosketak egiten

ZUBISALTOA
Zubisaltoa gaur egun modan dago eta horregatik kirol hau egiten duten Mendebaldeako ikasle batzuk aukeratu ditugu beren esperientzia pixka bat azaltzeko.
Zubisaltoa edo Zubijauzia zubitik soka dinamikoz (eskalada sokaz) lotuta pendulu
modura jauzi eginez egiten den muturreko kirola da.
Badira jauzi mota gehiago zubitik egin ahal direnak (gomasaltoa, gomapendulua, tirolina, parabolasaltoa... errapel moduan ere jauzi egin ahal da), baina jauzien arloan
adostasuna dagozubisalto(a) hitzez aurretik aipatutako modalitatea adierazteko.
Zubisaltoa 1970eko hamarkadaren hasieran asmatu zen, Cruseillesen, Annecy inguruan, Frantzian. Helmut Kiene deituriko eskalatzaile germaniarrak
Les Usses ibaiaren gaineko zubietako batean soka bakarra lotu eta bestetik jauzi egin
zuenean.
Euskal Herrian zubisaltoa 1980ko hamarkadan hasi zen ezagutzen, eskalatzaileak zubi bakarraren azpitik instalatzeko modua topatu eta jauziak egiten hasi ziren unean.
GALDERAK
1.- Noiz egin zenuen lehen aldiz zubisaltoa?
2.- Ondo iruditzen zaizu udaletxeak gazteentzako horrelako ekintzak egitea?
3.- Nola lortu ahal dugu horrelako ekintzetan parte hartzea?
4.- Norekin joan zinen?
5.- Zer sentitu zenuen ?

Bernat García eta Gorka Okillas (3.A)
Bernat García
1.Orain dela bi urte, Gabonetan.
2.Bai, noski
3.Extra-Clubeko bazkidea
bazara, hiruhilabetero bidaltzen dizute informazioa.
4.Nire lagun batzuekin
5.Zirrara izugarria eta adrenalina asko.

Iker Beitia (3.E)
Gorka Okillas
1.Bernatek bezala, orain dela
bi urte, Gabonetan
2.Bai
3.Gizarte etxeetan eskura
dezakezu
4.Koadrilarekin joan nintzen.
5.Adrenalina handia eta inpresioa

Iker Beitia
1.Gorkak eta Bernatek bezala,
duela bi urte.
2.Noski!
3.Gizarte etxeetan: Europan,
Hegoalden, Iparralden...
4.Lagun batzuekin.
5.Hasieran beldurra, baina
gero ikaragarri gustatu zitzaidan.

HOROSKOPOA
ARIESMartxoaren 21etik Apirilaren 19ra
-Ikasketak:Arautegia antola ezazu;etxeko lanak,azterketak…
-Osasuna:Luzatu ongi gihar hoiek,lexionatuko zara bestela.
-Maitasuna:Ez izan jeloskorra gustatzen zaizun pertsonarekin.Bikotea ez badaukazu,
pertsona zoragarria ezagutuko duzu.
-Dirua:Hilabete hau oso gogorra izango da.

TAUROApirilaren 21etik Maiatzaren 21era
-Ikasketak:Ziur aurten ikasketak ondo aterako dituzula.
-Osasuna:Kirola egin beharko zenuke.
-Maitasuna:Bolada honetan maitasuna ez doa bide onetik,borrokatu gustatzen zaizun
pertsonaregatik.
-Dirua : Ez xahutu dirua beharko duzu eta.

GEMINISMaiatzaren 22tik Ekainaren 21era
-Ikasketak: Ulertzen ez duzuna galdetu.
-Osasun: Zein kiroletan jardungo duzu aurten?
-Maitasuna: Zure neska-mutilak asko maite zaitu. Zuen erlazioa oso polita da.
-Dirua: Ez izan hain zikoitza .

KANTZEREkainaren 22tik Uztailaren 23ra
-Ikasketak: Gehiago ikasi,bestela gero komediak.
-Osasuna: Ez jokatu tenisean zure lagunei erraketarekin buruan emango diezu eta.
-Maitasuna: Ez da zure momentua,gauzak hobeto pentsatu behar dituzu egin
aurretik,bestela maitasunean porrot egingo duzu.
-Dirua: Krisiak harrapatuko zaitu eta sosik gabe gelditu zara.
LEO Uztailaren 24tik Abuztuaren 23ra
-Ikasketak: Egin etxeko lanak,txo!.
-Osasuna: Has zaitez zu zeu zeure burua txukuntzen!.
- Maitasuna: Momentu berezia pasatzen ari zara gustatzen zaizun
pertsonarekin.Borrokatu maite duzun horrengatik!
-Dirua: Negozio on bat aterako zaizu.

VIRGOAbuztuaren 24tik Irailaren 23ra
-Ikasketak: Maila bat gorago zaude, eutsi!
-Osasuna: Korrika pixka bat egitea, on egingo dizu.
-Maitasuna: Zure maitasun bizitza ez doa ondo, baina horrek ez du esan nahi aldatuko
ez duenik.
-Dirua: Denbora gutxi barru nahi zenuen lana aterako zaizu.

LIBRAIrailaren 24tik Urriaren 23ra
-Ikasketak: Adi matematikan, zaila den arren, etxeko lanak egin eta ikasiz gero
azterketak gaindituko dituzu.
-Osasuna: Bizkarreko arazoak edukiko dituzu, manta elektrikoa ipini eta
deskantsatu!
-Maitasuna: Zure mutil laguna edo neskalaguna opari politak egingo dizkizu, txarto
sentitzen delako zer edo zergatik. Deskubritu zer den eta ea arrazoia den
haserretzeko.
ESKORPIO-

Urriaren 24tik azaroaren 22ra
-Ikasketak: Lasai, ikasketak ez dira horrenbesterako.
-Osasuna: Kolonia erabiltzen hasi beharko zenuke.
-Maitasuna: Ez sentitu gaizki pentsatzen baduzu zure bikoteak ez zaituela maite.
Eutsi gogor.
-Dirua: Dirua aurreztu, ez gastatu behar ez dituzun gauzetan.

SAGITARIO-

Azaroaren 23tik abenduaren 21era
-Ikasketak: Pixkanaka–pixkanaka hurrunago helduko zara.
-Osasuna: Oraingo honetan patxadaz hartzea komeni zaizu.
-Maitasuna: Iraganera begiratzen baduzu, konturatuko zara denbora mordoa galdu
duzula, sentitzen zenuena ez esateagatik.
-Dirua: Bestearen lepotik bizi zara, bada garaia zuk zeuk dirua lortzeko.

KAPRIKORNIO-

Abenduaren 22tik urtarrilaren 20ra
Ikasketak: Antola ezazu zure denbora.
-Osasuna: Kirola egin!
-Maitasuna: Ez larritu zure bikotea hotz badago; etxean dituen arazoengatik da.
Gutxi barru konponduko ditu. Pazientzia eduki!
-Dirua: Aurreztu etorkizunerako.
ACUARIUS-

Urtarrilaren 21etik otsailaren 19ra
-Ikasketak: Utzi opor kontuak eta lanean hasi.
-Osasuna: Gehiegi jaten duzu.
-Maitasuna: Bikotea ez badaukazu, urtebetetzetara eta festetara joan, denbora
gutxian pertsona berezia aurkituko duzu.
-Dirua: Ondo aurrezten duzu, segi horrela!

PISCIS-

Otsailaren 20 tik martxoaren 20ra
-Ikasketak:Txukuna zara lanean,bide onetik zoaz.
-Osasuna:Zure burua zaindu,ez du inork zugatik egingo.
-Maitasuna:Gustatzen zaizun pertsonarekin ez izan hotza eta zatarra.Ez kikildu
haren aurrean.
-Dirua: Diruarekin arrasatzen ari zara.

TXISTEAK
Aitona hilzorian omen zegoen, eta ohetik begiak ireki, eta hor hasten da hizketan:
- Maria, hemen al zaude?
- Bai, bai, hemen nago. Hemen nago.
- Andres, hemen al zaude?
- Bai, hementxe nago aitona, hementxe nago
- Xabi, hemen al zaude?
- Bai, lasai aitona, hemen nago. Hemen gaude denak.
- Denak hemen al zaudete?
- Bai, bai, zure ondoan, hemen gaude denak.
- Eta denak hemen bazaudete, zer egiten du pasabideko argiak piztuta?
—————————————————————————————————————
Haur batek dio amari ikastolatik etxera joandakoan:
- Ama, bi notizia dakartzat zuretzat. Lehenengoa oso ona da: matematikan
10 atera dut.
- Oso ongi, oso ongi!
- Eta zein da bigarren notizia? –galdetzen dio amak.
- Ba, lehenengo notizia gezurra dela.
Irakaslearen eta ikaslearen arteko elkarrizketa.
- Zenbat hezur dauzka zure gorputzak?
- 208, jauna – erantzun du ikasleak.
- Burugogorra! Ez al nizun esan atzo 207 hezur bakarrik dauzkala giza gorputzak?
- Bai, baina… gaur oliba hezur bat irentsi dut.

Bitor negarrez eskolatik dator eta amak galdetu dio:
- Zer duzu Bittor, horrenbeste negar egiteko?
- Andereñoak zigortu egin nau…
- Hara! Eta zergatik zigortu zaitu?
- Bere galderei erantzuteagatik.
- Gaizki erantzun diozu, noski…
- Ez, ez. Nik ondo erantzun diot… Zeinek sartu duen sagua bere poltsan
galdetu du eta ni izan naizela erantzun diot nik.

Komikia

