2014ko martxoa, 31. zenbakia

40 urte irakasle lanetan jardun ostean jubilatu zaigu Txomin González, Heziketa Fisikoko irakaslea.

Javier Septien gogoan

Eta gainera…









Ikasleei egindako elkarrizketak
Xabier Durana, Heziketa Fisikoko irakaslea
Siniskeriak
Inkestak
Horoskopoa
Denbora-pasak
Komikia
...
Juan Ibarrondo liburuetan murgilduta

Zenbaki honen egileak: Prentsa Tailerreko ikasleak eta
irakaslea.

3. ABCD
Markel Alvarez, Oier De Laburu, Josu Elizondo, David Franco, Garazi
Urcelay, Iker Vado, Sheila Ferrer, Lucía Garde, Olatz Granados, Nereida
Jiménez, Naiara Mendizabal, Asier San Vicente, Joaquín Vera, Jon Alaña,
Mikel Fdz. De Ocariz, Victor Molina, Jonay Roman, Afrika Valenzuela,
Ibai García, Eliana Jones, Maitane Urreta

3. EFG
Julen Angulo, Ekain Armendariz, Markel Bahón, Igor Gil, Jon Granados,
Asier Peña, Zuriñe Herce, Ainhoa Molins, Koldo Mora, Iratxe Pinto, Irati
García, Iñaki Iratxeta, Iker Reyes, Alazne Rosco

Txomin González: “Ikasle eta irakasleen maitasuna daramat”
Mendebaldean Heziketa Fisikoko irakaslea izan zen, baita eskubaloiko entrenatzailea ere. 2013ko ekainean jubilatu zen 60 urte bete ostean. Hori dela eta elkarrizketa bat egin diogu bere bizitzaz eta lanbideaz zerbait konta diezagun.
Mendeberri:Noiz eta non jaio zinen?
Txomin: Bilbon jaio nintzen 1953an, baina
nire urterik onenak Elgoibarren eman nituen. Han ikasi nuen euskaraz hitz egiten,
ezkondu nintzen eta nire seme-alabak jaio
ziren.
M:Seme-alabarik baduzu?
T: Bai. Bi alaba eta seme bat.
M:Zer ikasketa egin zenituen? Zergatik
aukeratu zenuen?
T:Magisteritza, irakastea gustatzen zitzaidalako.
M:Zein izan zen zure lehenengo lana?
Gustuko zenuen?
T: Nire lehenengo lana irakaskuntza izan
zen, Elgoibarren 20 urterekin. Bai, asko.
M:Zenbat ikastetxetan lan egin duzu?
T: Zortzi ikastetxetan.

M:Zenbat urte egon zara irakaskuntzan?
T: 40 urte egon naiz.

M:Zergatik jubilatu zara?
T: 60 urte neuzkalako eta nahiko nekatuta nengoen.
M:Faltan somatzen dituzu ikasleak?
T: Bai, baina ez ikasle bezala, pertsona
bezala baizik.
M:Mendebaldeara iritsi zinenean
zein izan zen zure lehenengo inpresioa?
T: Mendebaldea ireki zenean heldu
nintzen, ez zegoen instituturik eta gutako batzuk martxan jarri genuen.
M:Oroitzapen barregarriren bat
kontatu ahal diguzu?
T: Ez. Niretzat barregarria izan daitekeena zuentzat ez litzateke izango,
giroa ezagutzen ez duzuelako. Zuentzat lekuz kanpo egongo litzateke.

M:Zein da hemendik daukazun oroitzapen onena?
T: Ikasle eta irakasleen maitasuna. Ipuin edo kontakizun bat kontatuko dizuet; Behin aita batek oihartzuna zegoen
leku batera eraman zuen bere semea,
zer zen oihartzuna erakusteko. Orduan
esan zion:”oihukatu zerbait” eta esan
zuen: -”Tonto” eta oihartzunagatik entzun zen;-” tonto, tonto, tonto… Orduan
haserretuta esan zion semeak aitari:“aita, begira zer esaten duten horiek;
esan zerbait” eta aitak esan zuen:”Polita” eta entzun zen: polita, polita,
polita…
Orduan aitak esan zion semeari;”ez, hor
ez dago inor, hori oihartzuna da, eta
oihartzuna bizitza bezalakoa da, jaurtitzen diozuna bueltatzen dizu”.
Orduan, maitasuna ematen badiezu besteei, ikasleek, irakasleek… bueltatuko
dizute.
M:Orain zer moduz zaude institututik
kanpo?
T: Beno, nire denbora betetzeko lanak
edo topatu ditut, eta umeekin jarraitzeko eskubaloi talde pila bat entrenatzen ditut.
M:Kirolen bat praktikatzen duzu?
T:Bai, pala. Egunero saiatzen naiz bi ordu edo gehiago sartzen.

M:Zein da zure kirolik gustukoena?
T:Gaur egunean pala, baina futbolean,
saskibaloian, rugbyn, eskubaloian…aritu
izan naiz, ia-ia kirol guztietan. Baina entrenatzeko onena eskubaloia da.
M:Sariren bat jaso duzu?
T:Bai, asko. Izendatu ninduten Euskadiko entrenatzailerik nabarmenena, Espaniako entrenaitzailerik nabarmenena izateko proposatua izan nintzen. Euskadiko
urrezko intsignia eman zidaten eta beste sari edo izendapen batzuk.
M:Nola antolatzen duzu orain eguna?
T:Goizez, institutuan ikasi ez nuen ingelesa Hizkuntza-Eskolan ikasten ari naiz.
Goizez, libre daukadanean, palaz jokatzen dut. Arratsaldez, ahal dudanean,
palaz jolasten dut eta eskubaloi entrenamenduarekin tartekatu.
M:Zer asmo dituzu 2014rako?
Orain bezala jarraitzea.

Negua ala uda? Uda.
Gaua ala eguna? Eguna.
Hondartza ala mendia? Mendia.
Janari bat? Edozein postre.
Film bat? Jesucristo super star.
Liburu bat? El infierno de los jémeres
rojos.
Egunkaria ala telebista? Egunkaria.
Kolore bat? Gorria.
Animalia bat? Edozein ikasle

SEXU-HARREMANEI BURUZKO INKESTA

Adin batetik bestera sexu-harremanetako iritzia asko aldatzen da. Gure pentsakera aldatzen
da, geure hormanak alteratzen dira eta gai honi buruz gehiago jakin nahi dugu. Gero eta
gehiago dakigu eta persona batzuek praktikan jarri nahi dute.

1.
2.
3.
4.
5.

Uste duzu gaur egungo gizarteak eta lehengoak berdin
pentsatzen dutela?
Uste duzu SAH (Sexu Afektibo Hezkuntza)ko klaseak
lagungarriak direla?
Ze preserbatibo marka ezagutzen dituzu? Zergatik?
Lotsa ematen al dizu pertsona helduekin sexuari buruz
hitz egitea?
Zalantza bat bazenu norekin kontsultatuko zenuke? Interneteko informazioaz fidatzen zara?

MAIDER SANDINO
1.C

MARCOS NEIRA
1.

1.
2.
3.
4.
5.

Ez, lehen ez zegoelako
ondo ikusita gai honetaz hitz egitea.
Bai, dudak argitzen
dizkidatelako.
Ez ditut ezagutzen,
Gurasoekin ez, baina irakasleekin bai.
Amarekin hitz egingo nuke, ez naiz fidatzen internetez.

PAULA DÍEZ 2.E
1.

2.
3.
4.
5.

Ez, lehen bakarrik
umeak izateko erabiltzen zirelako sexuharremanak.
Bai, ikasten dudalako
ze gaixotasun mota hartu ahal ditudan.
Durex. Telebistaren iragarkiengatik.
Bai.
Amarekin kontsultatuko nuke. Orrialdearen arabera.

2.
3.
4.
5.

1.E

Ez, lehen ez zituztelako ondo ikusten
muxuak, besarkadak… kalean, publikoan ematea.
Oraindik ez, agian aurrerago bai.
Durex ezagutzen dut, telebistako iragarkiengatik.
Bai.
Lagunei eta gurasoei galdetuko nieke.
Bai.

MIKEL MARKINEZ
2.E
1.
2.
3.
4.
5.

Ez, gaizki ikusten
zelako.
Bai, asko ikasten
dudalako.
Durex, Control.
Telebista iragarkiengatik.
Bai.
Lagunekin. Ez, edozein pertsonak jar
dezakeelako informazioa.

GORKA MORENO
3.E
1.
2.
3.
4.
5.
ko.

Ez, lehen lotsatiagoak zirelako.
Ez, dena dakidalako.
Durex, Control,
Sensivitive. Dauzkadalako ezagu-tzen ditut.
Ez, gurasoekin hitz egiten dut.
Gurasoekin. Ez nintzateke internetez fidatu-

2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.

MIKEL SAEZ
1.

YURENA RAMIREZ 3.DC

4.A

Ez, asko aldatu delako pentsaera, gaur
egun antisorgailuak
daudelako.
Bai, informazio asko
ematen duelako.
Durex, Control. Telebistako iragarkien bidez.
Ez.
Gurasoekin edo SAH-ko irakaslearekin.

Ez, lehen geroago hasten zelako, oraingo gazteek oso txarto
pentsatzen dute.
Gauza batzuetan bai.
Durex, Control, esaten dutelako hoberenak direla.
Bai.
Lagunekin edo SAH-ko irakaslearekin.

AITZIBER JIMENEZ 4.B
1.

2.
3.
4.

Ez, gauzak
arlo gehienetan
aldatu direlako.
Bai. Bizitzan
zehar erabilgarriak diren gauzak ikasten
ditudalako.
Eroski, Durex, Control. Iragarkiengatik.
Pertsonaren arabera.

Ondorioak: sexu-harremanei buruzko iritziak asko aldatu dira denboran
zehar.
Gaur egun SAH-ko klaseak dauzkagu eta horiei esker gehiago dakigu.
Telebistan antikonzeptiboen iragarkiak daude eta jendeak handik ikasten
ditu.
Gai hauei buruz ez da izaten erosoa helduekin hitz egitea, horregatik konfiantza daukagun pertsonekin hitz egiten dugu (lagunekin).

Xabier Durana: “Betidanik kirola gustuko izan dut.”
Xabi Durana gaur egungo Mendebaldeako
Gorputz Hezkuntzako irakaslea da.
MENDEBERRI: Zer ikasi zenuen? Eta
zergatik?
XABIER DURANA: Gorputz hezkuntza
ikasi nuen, Madrilen. Betidanik kirola gustoko izan dudalako.
M.: Zein izan zen zure lehen lana? Eta
non?
X: Irakaskuntza izan zen, udan beste lan
batzuk izan ditut. Iruñean izan zen.
M: Zenbat urte daramatzazu irakaslea
izaten? Non egon zara? Zer ematen
duzu?
X: 20 urte. Laudion, Murgian, Iruñean,
Amurrion, Gasteizen… Gorputz Hezkuntza
ematen dut.
M: Zein izan da zure esperientzia hoberena?
X: Ikasleekin irteerak
egitea, mendira, ikasketa bidaietan ikasleekin...
M: Irakaskuntza
lana txikitatik gustoko zenuen?
X: Bai.
M: Zer moduz moldatu izan zara ikasleekin?
X: Nik uste dut ondo
moldatzen naizela.
M: Esperientzia txarren bat izan duzu
noizbait?
X: Bai, beti dago baten bat, istripuren bat
gertatzen denean.
M: Zer da zure ustez irakasle batek irakasteko orduan kontuan izan behar duena?
X: Begiratu behar dugu ze ikasle mota daukagun, horren arabera zer eman behar diegun eta orduan prestatzen ditugu klaseak.

M: Bulling kasurik bizi izan duzu? Eta
horrela izan bada, nola lagundu zenion?
Konpondu zen?
X: Ez zuzenean, baina entzunda eta esanda
bai. Laguntzea zaila da, baina batez ere erasotzaileekin hitz egiten. Bai, gauzak konpon
daitezke.
M: Zer aldaketa ikusi duzu urte hauetan
zehar? Hau da, lehenengo eta oraingoen
artean?
X: Lehen hirugarren eta laugarren mailetan
ematen ziren, eta gaur egun lehenengo mailan batez ere.
M: Eta baliabide aldetik? ( Tresnak )
X: Aldaketa nabariak egon dira, batez ere
geletan: arbela digitalekin eta ordenagailuekin. Baina
gorputz hezkuntzan
ez dira aldaketa
ugari egon.
M: Klasean gertatu zaizun bitxikeri bat kontatu.
X: Ikas bidai batean Erromara joan
ginen eta ikasleak
hasi ziren estatua
batera igotzen argazkiak ateratzeko.
Azkenean debekatuta omen zegoen
eta guztiak bukatu genuen polizia etxean.
DI-DA BATEAN.
Zinema ala antzerkia? Antzerkia.
Hondartza ala mendia? Mendia.
Telebista ala ordenagailua? Telebista.
Uda ala negua? Udaberria.
Janaririk gogokoena. Lasaina.
Musika talde gogokoena. Gatibu.
Pelikula gogokoena. Alguien voló sobre el
nido del cuco.
Liburu bat. Papillón.

Argi Onaindia:“ Musika egitea asko gustatzen zait”

Mendebaldea institutoko 1.E ko ikaslea da, eta elkarrizketa bat egin diogu musikari buruz, bera guitarra jotzen duelako.

Mendeberri: Zein instrumentu jotzen duzu? Zergatik aukeratu duzu
hori?
Argi Onaindia: Gitarra. Txikitatik
gustoko dudalako.
M.: Non ikasten duzu?
A.O.:Amets Akademian.
M.: Noiz hasi zinen jotzen?
A.O.:7 urterekin.
M.: Zaila ala erreza da?
A.O.: Abesti batzuk bai eta beste batzuk ez.
M.: Kontzerturik ematen duzu?
Nola sentitzen zara?
A.O.:Bai, ikasturtea bukatzen denean
egiten dugu kontzertu bat. Hasieran
nahiko urduri, baina gero dena ondo
ateratzen da.
M.: Noizbait beste instrumenturik
jo al duzu?
A.O.:Pianoa pixka bat bakarrik.
M.: Gustatuko litzaizuke beste instrumetu bat jotzea?
A.O.:Bai, bibolina
M.: Urte askotan jardutzea pentsatzen duzu?
A.O.:Ez, bakarrik hobbie moduan
ikusten dudalako.
M.: Etxean ba al duzu instrumenturik?
A.O.: Bai, gitarra elektrikoa eta española.
M.: Zure familiako norbaitek instrumenturik jotzen du? Nork eta
zer?
A.O.:Bai. Nire ahizpak pianoa eta nire
anaiak bateria.
M.: Zein da zure piezarik gogokoena jotzeko?
A.O.:Akordeekin den zer edo zer...
M.: Zein da ondoen ateratzen zaizuna?
A.O.:Beno, zein pieza den.

M.: Heldua zarenean musikari profesionala izan
nahiko zenuke?
Ez, bakarrik hobbie modura hartzen dut.

DI-DA BATEAN:
Gaua ala eguna? Gaua.
Mendia ala honadartza? Mendia.
Uda ala negua? Uda.
Ordenagailua ala telebista? Ordenagailua.
Film bat? Avatar.
Edari bat? Kas naranja.
Kolore bat? Beltza.
Musika talde bat? One Direction.
Janari bat? Arroza.
Kirol bat? Saskibaloia.

JAVIER SEPTIEN GOGOAN
Javi Setienen familiari besarkada bat bidali
nahi diogu bere galera penagarriarengatik.
Era berean, azpimarratu nahi dugu Javi Setienen konpromisoa eta laguntza inplikatuta
egondako hainbat gizarte gairetan.
Ez ditugu ahaztu nahi beraien lagun maiteenak galdu dituzten ikasleen senide guztiak.
Guztientzat besarkada handi bat.

Mendebaldeako Guraso Elkartea

Queremos mandar un abrazo a la familia de Javi
Setien por su lamentable pérdida.Tambien queremos destacar su compromiso y colaboración activa en todos los temas sociales en los que Javi
Setien estuvo implicado.
Tampoco nos queremos olvidar de todos los familiares de los alumnos que han perdido a sus seres
más queridos.
Un abrazo para todos.
AMPA de Mendebaldea.

Ane Rubio: “Zail samarra iruditzen zait hainbeste gauza egitea.”
Mendeberri: Zer moduz moldatzen
zara hiru jarduerak egiteko? (Futbola,
dantza eta trikitixa)
Ane Rubio: Zail samarra iruditzen zait
hainbeste gauza egitea, baina ondo planteatzen baduzu oso erreza da.
M: Noiz hasi zinen gauza hauek guztiak egiten?
A.R: Futbola duela zazpi urte; trikitixa
duela sei eta dantzan duela 11.
M: Norbaitek gomendatu zizun eskolaz
kanpoko aktibitate desberdinak egitea?
A.R: Lagunek esaten didate saskibaloia
futbola baina hobea dela.
M: Zein da zure jarduera gogokoena?
A.R: Futbola da nire jarduerarik gogoena.
M: Zenbat denbora ematen duzu astean jarduera bakoitzean?
A.R: Trikitixarekin 2 ordu ematen ditut
dantzan bezala, eta futbolean 6 ordu astero.
M: Zein futbol taldeetan jolasten duzu?
A.R: Gasteiz Cup-ean jolasten dut.
M: Non eta norekin jotzen duzu trikitixa?
A.R: Musika etxean, eta irakaslearekin
jotzen dut.

Di-da batean
Mendia ala hondartza? Mendia
Cola cao ala kafea? Cola cao
Igerilekua ala hondartza?
Igerilekua
Gaua ala eguna? Gaua
Coca-Cola edo Pepsi? Coca-Cola
Sofa ala ohea? Ohea
Pelikulak etxean ala zineman?
Zineman
Ordenagailua edo telebista?
Ordenagailua
Liburuak edo pelikulak?
Pelikulak
Uda edo negua? Uda

M: Non eta norekin egiten duzu dantza?
A.R: Musika etxeko tailerrean, nire taldearekin.
M: Egon al zara trikitixa edota dantza
egiten leku famaturen batean?
A.R: Bai. Printzipalean, kaletik eta txistulari txiki egunean.
M: Ze dantza mota egiten dituzu?
A.R: Euskal dantza egiten dut gehienbat.
M: Ze abesti mota jotzen dituzu trikitixarekin?
A.R: Kepa Junkeraren abestiak jotzen ditut gehienbat.
M: Zein da zure abesti gogokoena trikitixarekin jotzeko? Eta dantzatzeko?
A.R: Bob Espok jotzeko eta dantzatzeko
Kepa Junkeraren abestiak.
M: Zenbat gol sartu dituzu ligan?
A.R: 5 gol sartu ditut dagoeneko.
M: Hiru jardueratatik zein duzu nahiago?
A.R: Futbola da dudarik gabe nire jarduerarik gogokoena.

SINISKERIAK
EUSKAL HERRIKO SINISKERIAK

MUNDU OSOKO SINISKERIAK

-Sakelan dirua duzula kukua entzuten baduzu,
urte osoan dirua izango duzu.

-Kaletik zoazenean eta katu beltz bat zuregana
etortzen denan edo zure aurretik pasatzen bada,
zorte txarra izango duzu hurrengo hilabeteetan.

-Donibane egunean, eguzkia atera aurretik belarretan biluzik ibiliz gero, urte osoan osasuna -Hilabeteko ostiral eta 13 zenbakiak bortxakeria erakartzen du, antzina hainbat jainko hil
izango duzu.
zirelako egun honetan. Orain hilabete bakoi-Lau hostoko hirusta aurkitzen baduzu, zorte tzeko 13ko ostiralean jendeak beldurra izaten
du.
ona izango duzu.
-Eskasia dagoen sasoian, janaria lurrera erortzen bazaizu, zorte txarra izango duzu.

-Eskailera batzuen azpitik pasatzen bazara,
zorte txarra izango duzu.

-Antzinako ohitura baten arabera, iturrian, edo -Ispilu bat apurtzen baduzu zazpi urteko zorte
putzu batera dirua botatzen baduzu, desira bat txarra izango duzu.
eskaini ahal duzu eta hurrengo urteetan zure
-Ezkontzen den bikote bati arroza botatzen baeskaera beteko da.
diozu, zorte ona izango duzu eta baita ezkon-Antzina, Britainian, 4 hostoko hirusta aurki- berriak ere..
tzen zutenean, deabruekin hitz egin ahal zenuen. Baina britainiar asko Euskal Herrira eto- -Leihoetan kaktusak jartzen badituzu, deabruak
etxetik urrunduko dituzu. Sineskeria hau Eurorri zirenez, gurea da.
pako Mediterraneoan eta Asiakoa da.
-Etxetik aldatzen zarenean ez da gomendatzen
erratz bera eramatea. Esaten da, erratz horrekin -Esaten da erratza pasatzen baduzu mutil lagunik gabeko emakume baten oinetan zorte txarra
zoritxarra etxera ekarriko dituzula.
izango duzula.

Maria Campos: “Oso ona izan behar duzu aurrera jarraiteko”
Maria Campos 3.A-ko ikaslea da eta aerobik deportiboa egiten du. Neska honek Biribildu taldean aerobika egiten du eta txapelketetan parte hartzen ondo
pasatzen du.

Mendeberri: Zenbat urterekin hasi zinen
aerobik deportiboa egiten?
Maria Campos: zortzi urterekin hasi nintzen.
M:Zergatik hasi zinen aerobika egiten?
M:C: Telebistan ikusi nuelako eta gustuko
izan nuen.
M:Non entrenatzen zara?
M.C: Los Herran kaleko Biribildu taldean
M:Zein egunetan entrenatzen zara?
M.C: Asteazkenetan, ostiraletan eta larunbatetan.
M:Zein txapelketatan parte hartu duzu?
M.C: Arabakoan, Euskadikoan eta Espainiako txapelketatan.
M:Nola geratu zinen txapelketa horietan?
M.C: Arabakoan lehenengoa, Euskadikoan
lehenengoa eta Espainiakoan lesionatu nintzen.
M:Nola antolatzen duzu eguna?
M.C: Lehenengo etxeko lanak egiten ditut
eta ondoren entrenatzera joaten naiz.
M:Zein ariketa mota egiten dituzu aerobikan?
M.C: Malgutasuna, indarra eta dantza.
M: Noiz arte pentsatzen duzu aerobica
egitea?
M.C: Unibertsitatera joan arte.
M:Etorkizunean horretan jardutea
pentsatzen duzu?
M.C: Bai, asko gustatzen zaidalako eta hobetzea espero dut.

M:Gustura al zaude entrenatzailearekin?
M.C: Bai. Oso ona eta majua delako.
M: Zure ustez ona al zara?
M.C: Ez. Nire ustez hobetu dezaket.
M:Zer egiten duzu txapelketa bat hasi
aurretk? Eta ondoren?
M.C: Entrenatu eta gero deskantsatu.
M:Zer pentsatzen duzu izan behar duela
gimnasta batek ona izateko?
M.C: Malgutasuna, indarra eta gogo handia.

Gaua ala eguna? Gaua.
Film bat? Lo imposibe.
Edari bat? Coca-cola.
Kolore bat? Berdea.
Hondartza a la mendia? Hondartza.
Musika talde bat? Melendi.
Janari bat? Pasta.
Uda a la negua? Uda.
Abesti bat? Can´t hold us
Liburu bat? 3 metros sobre el cielo.

Ibai Ortiz de Mendibil: “Karateko 2011ko Espainiako txapelketan brontzezko domina irabazi nuen.”
Ibai Ortiz de Mendibil, 14 urteko mutiL arrunt bat, Valentziara iritzi zen Espainiako txapelketa irabazteko helburuarekin, eta esfortzu askorekin txapelketa horetako hirugarrena geratu
zen.
Mendeberri:Zenbat urte daramatzazu karate
egiten?
I.ORZ: 5 urte daramatzat karate egiten.

M:Gustoko litzaidakezu karateko modalitate
batean egotea?
I.ORZ: Bai, bukon egotea gustatuko litzaidake.

M:Zer talde edo zein lekutan praktikatzen
duzu karate?
I.ORZ: Fitness Gasteizen praktikatzen dut karate.

M:Helduago izatean karatean arituko zara?
I.ORZ: Bai, karate egiten jarraituko dut.

M:Zer gerriko duzu karate egitean?
I.ORZ: Gerriko berdea dut.

M:Azkenik, karateaz gainera, zein kirol gustatzen zaizu?
I.ORZ: Karateaz gain, saskibaloia gustatzen.

M:Zer gustatzen zaizu karatean?
I.ORZ: Karatean beste lehiatzaileak jotzea gustuko dut.
M:Presio asko daukazu karate egitean?
I.ORZ: Ez, ez dut presio handirik.
M:Zein lekutan egon zara karate txapelketak
egiten?
I.ORZ: Espainiako karate txapelketak egiten
Alacanten, Madrilen eta Valentzian egon naiz.
M:Urduri jartzen zara karate konbate bat
egin baino lehen?
I.ORZ: Ez, ez naiz urduri jartzen.
M:Izan duzu lesio larririk karate egitean?
I.ORZ: Ez, bakarrik
M:Karate egitean, edozein gorputzeko ataletik odola egitea egin dizute?
I.ORZ: Bai, sudurretik odola egitea egin naute.
M:Txapelketaren bat irabazi duzu?
I.ORZ: Ez, baina Espainiako txapelketan hirugarrena geratu nintzen
M:Espainiako karategileen artean zein lekutan zaude?
I.ORZ: Ez dakit, karategile asko bai daude.
M:Ze karate modalitatean zaude?
I.ORZ: Shynkyokushinkay modalitatean nago.

DI DA 1
Kolore gustokoena? Berdea.
Ikasgairik gustokoena? Heziketa fisikoa.
Televista programa gustokoena? Discovery
Max-eko programa guztiak.
Animalia gustokoena? Txakurra.
Zoriaren zenbakia? 10.
Egunik gustokoena? Igandea.
Film gustokoena? Ez dut zehatzik.
Libururik gogokoena? Ez ditut gustuko.
Frutarik gogokoena? Sandia.
Janaririk gustkoena? Haragi xerra.

TABAKOA
Gaur egun jende askok erretzen du eta, gainera, gero eta gazteago hasten dira.
Eta tabakoari buruz zer pentsatzen duten galdetu diegu irakasle eta ikasleei.
1.Zer pentsatzen duzu tabakoari buruz?
2.Eta hain gazte erretzeari buruz?
3.Ondo iruditzen al zaizu tabernetan erretzea debekatzea? Zergatik?
4.Molestatzen zaizu zure alboan norbait erretzen egotea? Zergatik?
Karla Urkaregui 1.B
1.Oso txarra dela.
2. Txarragoa oraindik, haien bizitzak motzagoak egin ahal dituztelako.
3.Bai. Jendea kutsatzen dutelako.
4.Asko.Ez zaidalako tabakoaren usaina gustatzen.

Miren Martin 2.E
1.Txarra dela.
2.Oso txarra dela gure gorputza hazten hari delako.
3.Bai. Umeak sartzen direlako.
4.Ez. Norberak nahi duena egiten ahal dezakeelako.

Javier Sevilla 2.B
1.Menpekotasuna sortzen duela.
2.Oso txarra dela.
3.Bai.Ume txikiak daudelako.
4.Bai.Oso gaizki usaintzen duelako.

Ania Rodriguez 3.D
1.Tabakoa osasunerako txarra dela eta asko kaltetzeen duela.
2.Gazte zarenean erretzen hasten bazara, gero oso zaila da uztea
eta bizitza osoa izorratzen duzu.
3.Bai. Tabernetan erretzen baduzu erretzaile gehiago egongo direlako.
4. Bai. Kea gorroto dudalako.

.
Eneko Bravo 3.G
1.Txarra dela osasunerako.
2. Ez dutela ondorioetan pentsatzen.
3. Bai. Ume txikiak daudelako eta txarra delako haientzat.
4.Ez.Ohitua nagoelako.

Oihane Biain 4.A
1.Txarra dela jakin arren, jendeak erretzen duela.
2.Gero eta gazteago erretzen hasten direla.
3.Bai.Badagoelako jendea ez duelako zergatik jasan tabakoaren
kiratsa eta edaria eta janaria kutsatzen dituelako.
4. Toki txiki batean bagaude bai, bestela ez.

Eneko Martin 4.B
1.Txarra dela eta mendekotasuna sortzen duela.
2.Ez dutela ondorioetan pentsatzen.
3.Bai.Erretzaile pasiboak ez egoteko.

Carmen González (Gizarteko irakaslea)

1.Oso kaltegarria dela osasunarentzat.
2.Gaztentzat askoz txarrago.
3.Bai,primeran. Erretzen ez dugunontzat oso ona delako.
4.Bai.Usaina ez zaidalako gustatzen.
4.Bai. Tabakoaren usaina ez zaidalako gustatzen.

Blanca García de Amezaga: “Kontserbatorioan lagun asko egin
ditut eta esperientzia handia hartu”
Oboea jotzen du, dantza ere praktikatzen du eta, hala ere, gauza guztiak
egiteko denbora du.

Mendeberri: Zenbat ordu egiten dituzu
astero estraeskolarrekin?
Blanca García de Amezaga: Normalean 7
edo 9 ordu egiten ditut, eta dantzara apuntatu naizelako beste ordu erdi bat ematen
dut astean
M.:Nola edo zertan ematen duzu eguna?
B.G.: Goizez institutora nator hirurak arte,
eta ondoren kontserbatoriora noa egun
guztietan. Han etxeko-lanak aurreratu eta
lagunak ikusten ditudanean, beraiekin hitz
egiten dut.
M.:Nahiago izango al zenuke pasa den
urtean goizez bakarrik izatea?
B.G.: Nire ustez bai, eguerdian etxekolanak aurreratu ahal ditudalako, eta gainera
horrela etxean beste gauzetarako denbora
daukadalako.
M.:Ikasbidean DBH-n ere goizez bakarrik dituzte klaseak.Koldo Mitxelenan ere
proiektu berri bat egiten ari dira; kurtso
osoan goizez egotea. Nola ikusten duzu
hori guztia?
B.G.: Nire ustez hobeagoa izango litzateke
goizez bakarrik izatea, gero arratsaldean
nahi dituzun gauzak egin ahal dituzulako.
M.:Nola ateratzen duzu denbora oboea
jotzeko?Ze egunetan praktikatzen
duzu?
B.G.: Ordutegi bat finkatu behar dut dauzkadan klaseak ordenatzeko.Egunero jotzea
gustatuko litzaidake, baina behar dudan
denbora ez daukadalako, ahal ditudan momentu gehienetan praktikatzen dut

M.:Daukazun irakasleak gustuko dituzu?
Zeintzuk dira zure ustez hoberenak edo dibertigarrienak?
B.G.:Bai gustuko ditut nik uste dudalako klaseak ondo ematen dutelako.Orkestrakoa Iker
Sanchez oso ona da ,klaseak oso ondo ematen
duelako.Kamarako irakaslea,Edu,oso dibertigarria da eta klaseak ondo ematen dituela uste
dut.
M.:Kontserbatorioa bukatzean,pentsatzen al
duzu musikarekin jarraitzea?
B.G.:Bai, nahiko nuke goi mailako ikasketak
egitea,musikako goi mailako ikasketak,eta denbora izaten badut ondo prestatuko ditut.

DI-DA batean
Negua ala uda? Uda.
Mendia ala hondartza? Mendia.
Izozkia ala txokolatea? Txokolatea.
Ile motza ala luzea? Luzea.
Gona ala soinekoa? Gona.
Institutoa ala Kontserbatorioko ikasketak? Kontserbatorioa.
Etxekolan mordoa ala ikasketa mordoa? Etxeko-lan mordoa.

AINHOA LOPEZ DE MUNAIN: “Txikitatik gustuko nituen harpa eta pianoa, baina azkenean pianoa aukeratu nuen”
Ainhoak kirolak gustuko ditu, baina ez du denborarik horretarako. DBH 3. mailako ikaslea da.
Mendeberri: Zein instrumentu jotzen dituzu?
Ainhoa: Pianoa bakarrik jotzen dut.
M: Zergatik aukeratu zenuen instrumentu
hau?
A: Txikitatik gustuko nuen harpa eta pianoa,
baina azkenean pianoa aukeratu nuen.
M:Beste instrumentuaren bat jotzen
duzu?
A: Gitarra pixka bat jotzen dut.
M:Asteko zein egunetan praktikatzen
duzu pianoa?
A:Astelehenean, asteartean, asteazkenean eta
ostegunean.
M:Zer ordutatik zer ordutaraino?
A:Astelehenean 17:15-18:15
Asteartean 17:15-18:15
Asteazkenean 16:15-19:45
Ostegunean 17:15-19:15
M:Kontzerturik ematen duzu? Non?
A:Audizio bat hiruhilabeteko,kontserbatorioan.
M:Noiztik jotzen duzu?
A: 8 urte nituenetik.
M: Etxean pianoa daukazu?
A: Bai, oso polita. Piano bertikala.
M: Zein da zure piano-jole gogokoena?
A: Alfonso Gomez
M: Kirolen baten bat egiten duzu?
A: Ez, ez daukat denbora eta.
M: Zure familiako norbaitek musika instrumentuaren bat jotzen dute?
A: Ez. Baina guztiek gustuko dute.
M: Nola antolatzen duzu dituzun bi ikasketak egiteko?
A: Tontakerietan denbora ez galtzen.
M: Gogoko duzun abestiren bat eta pianoarekin jotzen duzuna?
A: “Nocturno” abestia, Chopin-ekoa.
M: Beste Hobbyren bat daukazu zure
denbora librean?
A: Ez, ez dudalako denbora.

DI-DA BATEAN:
Mendia ala hondartza? Hondartza
Gaua ala eguna? Eguna
Edari bat? Kas laranja
Janaria? Arroz esnea
Ikasgaia? Gimnasia
Musika talde bat? Ken zazpi
Telebistako telesaioa? Dos hombres y medio
Kolore bat? Berdea
Uda ala negua? Uda

JUAN IBARRONDO LIBURUETAN MURGILDUTA
Beti izan dugu buruan liburuak aspergarriak direla, normalean ez direlako oso interesgarriak eta, gainera, liburuak idaztea erreza dela pentsatzen dugulako; baina hori egia al da? Hona hemen
“liburuetan murgilduta” erreportajea. Zuek nahi dituzuen sekretuak jakinarazteko eta liburu bat publikatzeko eman behar diren pausuak ekarriko dizkizuegu.

Lehenik eta behin, esango dizuegu liburu bat idaztea
oso zaila eta konplexua dela. Lehenengo, liburu
osoaren idei nagusiak atera behar dituzu; bestela
idazten ari zaren bitartean oztopoak aurkituko dituzulako, eta hori ez da oso gomendagarria egiteko.
Bigarrena, zure istorioa ondo estrukturatua eta egina
egon behar da; ezin zara pertsonaiei buruz hitz egiten hasi eta hurrengo paragrafoan edozeinen ama
mendira joango dela kontatu. Dena modu antolatuan
egon behar da, garbi eta informazio deigarriz hornituta. Horretarako, hainbat eskema eta antolakuntza
dakartzagu guk biok hemen:
1-Zure ideiak eskema batean antolatu.
2-Pertsonaiak ondo deskribatu, idazteko orduan bere
izaerak eta jokabide moduak ondo jakiteko, eta hortaz, liburu errealago bat idazteko.
3-Ortografia zaindu. Liburu on batean ortografia eta
gramatika akatsak zuzendu behar dira, liburu landu,
garbi eta atsegin bat izateko.
Horretarako hainbat ikastaro on-line daude idazlana
eta arlo horietakoak hobetzeko.
Adibidez, hona hemen idazketaren “jolas” bat. Idazteko foroak aurkitu ditugu, idazketa hobetzeko erremedio paregabe bat.
Antzezleek bezala, roleko foroak zure liburuetako
pertsonaiak bezala “bizitzea” uzten dizu. Modu honetan, zuk egindako pertsonaien jokabidea ulertu eta
beraien moduan pentsatzea lortuko duzu, lehen esan
dugun bezala, liburua errealagoa bihurtuz.
Beste modu bat blogen bidez idaztea da. Blog-etan
istoriotxoak eta beraien eskuz egindako narrazioak
idazten dituzten pertsonak ere badaude. Blue Jeans
daukagu irakasle, blogetan eta sareetan bere istorioa
idazteari esker, orain idaztea zaletasun bezala zuen
mutil arrunta idazle famatu bat bihurtzera pasatu da;
hona hemen teknologiak idazketari laguntzen dion
probarik onena.
Bukatzeko, esango dizuegu liburuak idaztea oso
konplexua den arren, editatzea, zuzentzea, ikuskatzea eta berrikustea hori baino zailagoa dela. Liburu
baten edizioan askoz denbora gehiago ematen da
liburu bat idaztean ematen den denboran baino.

Idazleak askoz hurbilago: Juan Ibarrondo
Idazle honek zientzia fikziozko eta eleberri historkoak
idazten ditu. Bere lehen liburua “Vivos muertos y
viajeros” deituriko ipuin bilduma da, eta handik hona
bost liburu inguru publikatu ditu. Hona hemen berak
guri eskainitako hainbat gomendio eta sekretu.
“Bizitza eta beste liburu batzuek ideia asko eskaini
ahal dizkigute”- dio berak. - “Edozein lekutik agertu
ahal da inspirazioa, eta horregatik ahal duzuen bakoitzean zeuen ideiak garatu, apuntatu eta ihes egiten ez
utzi”.
Elkarrizketa eskaini digu eskarmentu handiko idazle
honek, eta guk ezagutzen genuena baino gehiago erakutsi digu. Hona hemen berak esandako sekretu interesgarrienetako batzuk.
Badakizu zer? Idazleen ikuspuntutik…






Idazleak hasiera-hasieratik, ,liburuaren amaiera
jakin behar du.
Idazleak pertsonaia bakoitza bere aldetik garatzen
ditu.
Titulua inspirazio iturria izan arren, azkeneko
gauza bat da.
Editorialetan, zure istorioa irakurtzeko aukera
bidalitako % 25tekoa da.
Edizioa eta portada ez dago zure esku, entregatutakoan editorialak erabakiko du zer egin edizioarekin.

Editorialak lan gehiago edo gutxiago?

Lehen esan dugun bezala, editorialak egiten duten lana ez da ahuntzaren gauerdiko eztula, hau da, guztiok
pentsatzen duguna baino lan gehiago egiten dute.
Lehenengo, argitaletxera iritsitako manuskritoak irakurri behar dituzte, eta ahalik eta denbora gutxienean.
Ondoren, gustatutako eta ez gustatutako manuskrito berrien iritzia eman eta beste prozesu batera pasatuko dira
200tik 2 manuskrito: zuzenketara.
Idazlea kontaktatu eta gero, manuskritoaren zuzenketara pasatzen da. Ortografia, gramatika eta inpresio akatsak zuzenduko dira, istorioaren argumentu eta hainbat kapitulu ere bai. Ondorengoan, berrikusketa eta digitalizazioa izango dira hurrengo prozesuak.
Editorialen lan garrantzitsuena liburuen portadena izaten da. Argazki erakargarriak izan behar dira, bestela
irakurleok ez dira liburuan interesatuko. Normalean editorialetako hainbat bertsio ezberdinetan oinarritzen
dira. Liburua itzulpen bat baldin bada, portada originalean oinarritu ahal dira, edo bestela beraien berezko
portadak egiten dituzte. Modeloak kontratatu eta fondoko paisaiak jarri, tituloaren letra berri bat osatu, konposizioa ere kontuan hartu… Hainbat eta hainbat gauza egin behar dira portadaren bozetoa egiteko.
Ondoren orrialdeen letra eta formatoa aukeratu behar dituzte. Testua behin eta berriz errepasatu eta orriak
inprimatu eta gero, berriz ere errepasatzen dute liburua. Pare bat hilabete ematen dituzte argitaratzeko, eta
dena prest dagoenean, editorialak liburudendei eta beste hainbat zerbitzutan banatzen dituzte edizioak.
Liburu bat ospe handikoa bada, hainbat urtetan segituko dute liburu hori argitaratzen, eta 7 edizio baino gehiago egin daitezke.

Talde osagarrikoei inkesta
1- Zer aldaketa nabaritu dituzu talde osagarrian ikasgela
arruntarekin alderatuta?
2. Aipatu alde onak eta txarrak.
3– Hobekuntzarik ikusten duzu? Zertan?
4– Gustora zaude ala ikasgela arruntera itzuliko zinateke?
ANNE HERNANDO
1– Ona: errazagoa dela. Txarra:
jende gutxiago dagoela.
2– Bai, errazagoa denez, errazago gainditzen da.
3– Gustora nago.
4- Momentuz DBH gainditu nahi
dut.
CARMEN ONDO
1– Ona: ikasle eta irakasle
gutxiago daudela. Txarra:
goiko klaseetara ezin garela igo.
2– Bai, errazagoa da.
3- Gustora nago.
4– Abeslaria izan nahi dut.

ARITZ PEREZ
1– Ona: irakasle
gutxiago daudela.
Txarra: beste klasekoekin ez nagoela.
2- Bai, laguntza
gehiago edukitzen dugu.

ANDER PEREZ
1- Ona: errazagoa dela. Txarra:
gutxi garela eta
lan asko egin behar dela.
2– Bai, maten
eta gaztelanian
hobetu dut.
3. Gustora nago.
4– DBH bukatu arte jarraitu nahi dut
ikasten.

Antxon Uriarte: “Futbola musika baino gehiago gustatzen zait”
Antxon Uriarte 14 urteko mutiko bat da, 3 mailakoa. Kirola eta musika gustuko
ditu.
M: Noiz hasi zinen kanpoko ekintza hauek
egiten?
A: Futbola eta trikitixarekin laugarren mailan
hasi nintzen.
M: Nola moldatzen zara futbola eta trikitixa egiteko?
A: Nahiko ondo, azkenean nahiko erraza da
biak egin ahal izatea.
M: Zenbat denbora hartzen dizu futbolak
astean?
A: Entrenamenduak hiru ordu inguru, baina
larunbat edo igandeetan partida daukagu, eta
horrek ordu erdi hartzen du.
M: Eta trikitixa?
A: 30 minutuko eskolak ditut eta bi ordu
praktikatzen dut egunean.
M: Non eta norekin jotzen duzu trikitixa?
A: Bakarrik nago klase batean irakaslearekin
eta batzuetan kontzerturen batean jotzen dut.

M: Ze musika mota jotzen duzu trikitixarekin?
A: Fandango eta kalejirak.
M: Leku ospetsuren batean jo duzu trikitixa? Non?
A: Bai, Printzipalean eta Espainia plazan.
M: Nork gomendatu zizun?
A: Txikitatik nire arreba eta lehengusinak.
M: Ze futbol taldetan jokatzen duzu?
A: San Martinen, kadete kategorian.
M: Txapelketaren bat irabazi duzu futbolean? Non izan zen?
A: Bai, azkena Lakuan izan zen.
M: Ze postutan jolasten duzu?
A: Zentrala eta laterala naiz.
M: Zenbat gol sartu dituzu?
A: Momentuz bat ere ez .
M: Beste kirolen baduzu gustuko? Zein?
A: Bai, saskibaloia.
M: Zein da gehien gustatzen zaizuna? Zergatik?
A: Futbola.

Gaua ala eguna? Eguna.
Film bat? Lo imposible.
Edari bat? Pepsi.
Kolore bat? Berdea.
Hondartza ala mendia? Mendia.
Musika talde bat? Berri Txarrak.
Janari bat? Arroza kubatar erara.
Uda ala negua? Negua.
Abesti bat? Animals.
Herri bat? Amezaga.

GASTEIZKO AUTOBUS GELTOKI BERRIA
Zer uste duzu autobus geltoki berriari buruz? Gustatuko litzaizuke dirua autobus geltoki horretan edo beste edozer gauzatan inbertitzea? Gasteiz hobea
izango da geltoki berri honekin? Beharrezkoa da geltoki bat izanda beste bat
eraikitzea?
Alde batetik, geltoki berriaren eraikuntzak, bertako auzoan bizi den jendea
asko molestatuko du, soinu ugari egongo delako eta autobusak denbora guztian
geltokitik igaroko direlako. Bestetik, Mendebaldea institutua gertu dagoenez,
istripuak egoteko arriskua dago, lehen esan dudan moduan, autobusak beti igarotzen ibiliko baitira. Horrez gain, etxegabeen kopurua handituko da eta horrenbestez geltokiaren garbitasuna murriztuko da eta gero eta diru gehiago inbertitu beharko da garbiketan; eta, azkenik, bertan inbertituko den dirua izugarria izango da, galdetu ote diote herriari bere iritzia?
Bestetik, baditu bere alde onak ere. Gasteizen garraio publikoa bultzatuko da
eta horrela gero eta jende gehiagok erabiliko du garraio mota hau. Horrenbestez, gero eta diru gehiago lortuko da gauza berriak egiteko, autobus geltoki batek erraztasun asko eskaintzen baitio jendeari. Gainera, Gasteizek turista asko
erakarriko ditu eta, ondorioz, urtearen amaieran gure hirian sartuko den diru
kopurua handia izango da.
Bukatzeko, autobusek leku gehiago
izango dute aparkatu ahal izateko,
geltoki zaharrean ez
baitago leku askorik eta ez dira autobus gehiegi sartzen.
Gure ustez, Gasteizen autobus geltoki berri bat eraikitzea beharrezkoa da, oso baliagarria izan daitekeelako. Gainera, aurreko autobus geltokia ez zegoen leku eta baldintza aproposean eta egoera onean dagoen geltoki bat izatea garrantzitsua da, Gasteiz
Euskadiko hiriburua baita eta ez da oso egokia autobus geltoki apropos eta onik
ez izatea.

ANDER GAVIÑA: “Txikitatik ibili naiz mendian korrika egiten”
Ander 3. mailako ikasle on bat da. Atletismoa eta igeriketa egiten du. Lagunekin gelditzea gustuko du. Bideojokozale amorratua da.

Mendeberri: Zenbat urte daramatzazu
atletismoa egiten?
Ander Gaviña: Hiru urte daramatzat atletismoa egiten.
M: Zergatik aukeratu zenuen kirol hau?
A.G: Txikitatik egon naizelako mendian
korrika egiten.
M: Zein egunetan entrenatzen zara?
A.G: Astelehenetan, asteazkenetan eta ostiraletan eta asteburuetan.
M: Zer ordutan hasten zara entrenatzen? Zer ordutan bukatzen duzu?
A.G: Arratsaldeko 17:30etik 18:45era.
M: Zein beste kirol praktikatzen dituzu?
A.G: Igeriketa egiten dut ahal dudan guztietan.
M: Zein estilo praktikatzen dituzu igeriketan?
A.G: Tximeleta, bizkar-igeriketa, braza eta
crol estiloak.
M: Lasterketarik egiten duzu? Noiz?
A.G: Bai, gehienetan asteburuetan eta gero
nire kontura.
M: Non entrenatzen zara?
A.G: Mendizorrotzan.
M: Txapelketa baten bat irabazi duzu?
A.G: Bai.
M: Zein da zure idoloa?
A.G: Kyllian Hornet
M: Nork entrenatzen zaitu?
A.G: Atletismoa Alicia eta igeriketan
Marta.
M: Jende askok parte hartzen du zure
lasterketetan?
A.G: Bai.
M: Lesionen bat izan duzu? Non?
A.G: Bai, oinean izan nuen bat eta igeltsuarekin egon behar izan nintzen hilabete
batez.
M: Txapelketaren bat irabazi duzu?
A.G: Euskadiko txapelketan laugarren geratu nintzen.

DI-DA BATEAN:
Mendia ala hondartza? Mendia
Gaua ala eguna? Eguna
Edari bat? Ura
Janaria? Makarroiak
Ikasgaia? Gimnasia
Musika talde bat? Denak ditut gustoko.
Telebistako telesaioa? Bob Esponja
Kolore bat? Berdea
Uda ala negua? Negua

Aiala Tilve: ‘Asko gustatuko litzaidake profesionala izatea’
Aiala Tilve, 14 urteko neska eta Mendebaldeako ikaslea da. Patinaje artistikoa
egiten du eta horri buruz hitz egin dugu.

Mendeberri:Zenbat urterekin hasi zinen?
Aiala Tilve:Lehenengo aldiz izotz gainean
egon nintzela 6 urterekin izan zen, baina entrenatzen 9 urterekin.
M.:Zergatik aukeratu zenuen patinaje artistikoa?
A.T.:Nire amari gustatzen zitzaion, apuntatu
ninduen eta gustatu egin zitzaidan.
M.:Zenbat egun eta ordu egiten dituzu astean?
A.T.:Astean bost egun, ordu eta erdi egunero.
M.:Denbora asko kentzen dizu zure bizitza
rako eta ikasteko?
A.T.:Bai, baina ondo moldatzen naiz.
M.:Nolako ariketak egiten dituzu?
A.T.:Mota askotako ariketak egiten ditut, adibidez; flip, axel…
M.:Oso zaila eta gogorra egiten zaizu?
A.T.:Ez, hasieran bai, baina orain jada ez.
M.:Non entrenatzen zara?
A.T.:Bakh-en entrenatzen naiz.

M.:Zer sentitzen duzu patinatzen duzunean?
A.T.:Poza eta motibazioa sentitzen dut.
M.:Noizbait izan duzu lesiorik?
A.T.:Bai askotan, eskumuturrean, belaunean eta
orkatilan.
M.:Zenbat patin izan dituzu hasi zinenetik?
Oso garestiak dira?
A.T.:Lau patin pare izan ditut. Bai, oso garestiak
dira.
M.:Zenbat txapelketatan parte hartu duzu?
A.T.:Hamaika txapelketetan parte hartu dut,
baina kategoría desberdinetan.
M.:Patinaje artistikoaz gain zerbait egiten
duzu?
A.T.:Bai, baleta; pasa den urtean hasi nintzen.
M.:Zer esango zenioke patinaje artistikoan
hasi den pertsona bati?
A.T.:Ondo pentsatzea hasi baino lehen, zaila
delako, baina benetan nahi badu pazientzia izan
behar du, inori ez zaiolako lehengoan ateratzen.

M.:Noizbait pentsatu al duzu uztea?
A.T.:Bai, baina oraindik ez dut utzi nahi,
M.:Gustatuko litzaizuke profesionala izatea?
A.T.:Bai, asko gustatuko litzaidake profesionala izatea.

DI-DA BATEAN
Kolore bat? Beltza
Negua ala uda? Uda
Gaua ala eguna? Gaua
Musika talde bat? Vendetta
Mendia ala hondartza? Hondartza
Janari bat? Makarroiak
Ordenagailua ala mobila? Mobila
Film bat? Crepúsculo

Horoskopoa
Aries: 3/20-4/19
Maitasuna: Denak bere denbora eramaten du, maitasunak ere bai, ez behartu
gauzak ondo ateratzea nahi baduzu.
Ikasketak: Erdipurdiko astea izango duzu, baina esfortzu txikin batekin ondo
aterako zaizu .
Elementua: Sua
Urtaroa: Udaberria
Izaera: Indarkeria
Asteko eguna: asteartea
Kolorea: Gorria
Zorte zenbakia: 4,6,26,30,32,44
Tauro:4/20-5/20
Maitasuna: Zure bikotearekin utzi baduzu, gaizki egongo zara, baina atera eta
dibertitu Mundua ez da hor bukatzen.
Ikasketak: Esfortzatu beharko zara dena ondo atera nahi baduzu.
Elemnetua: Lurra
Urtaroa: Udaberria
Izaera: Lasaia
Asteko Eguna: Ostirala
Kolorea: Berdea eta Urdina
Zorte Zenbakia: 4,5,7,8,10,18
Geminis:5/21-6/20
Maitasuna: Zure bikotearekin dituzun arazoak konpondu itzazu.
Ikasketak: Ikasteko gogoa izango duzu ikasturte honetan, aprobetxatu.
Elementua: Airea
Urtaroa:Udaberria
Izaera: Alaia
Asteko Eguna: Asteazkena
Kolorea:Horia
Zorte Zenbakia: 5,6,8,9,11,33
Kantzer: 6/21-7/22
Maitasuna:Orain da momentua dena ondo ateratzeko, bikoterik ez baduzu aprobetxatu orain.
Ikasketak:Ondo moldatuko zara, baina ez erlaxatu.Kontuz !
Elementua: Ura
Uratroa:Uda
Izaera:Lotsatia
Asteko Eguna:Astelehena
Kolorea:Txuria,grisa eta morea
Zorte Zenbakia:26,6,9,7,10,12
Leo:7/23-8/22
Maitasuna:Bikotea baduzu,sorpresa bat eman,hobeto joango zaizue.
Ikasketak:Oso ondo joango zaizu, ez duzu konplikaziorik izango. Aprobetxatu !
Elementua:Sua
Urtaroa:Uda
Izaera:Baikorra
Asteko Eguna:Igandea
Kolorea:Horia
Zorte Zenbakia:20,7,10,8,11,13

Virgo:8/23-9/22
Maitasuna:Ez gehiago pentsatu,duzun harremanak ondo baino hobeagoo doaz
Ikasketak: Pixka bat esfortzatuz gero ondo aterako zaizkizu gauzak.
Elementua: Lurra
Urtaroa: Uda
Izaera: Perfekzionista
Asteko Eguna: Asteazkena
Kolorea: Berde iluna
Zorte Zenbakia: 2,8,11,9,12,14
Libra:9/23-10/22
Maitasuna:Ez zara zure bikoteaz fidatzen. Dena ondo egotea nahi baduzu,harekin hitz egin beharko duzu.
Ikasketak: Konplikazio batzuk izango dituzu, baina ondo joango zaizu.
Elemntua: Airea
Urtaroa: Udazkena
Izaera: Atsegina
Asteko Eguna: Ostirala
Kolorea: Urrea
Zorte Zenbakia:29,9,12,10,13,15
Eskorpio:10/23-11/21
Maitasuna: Zure esku dago dena ondo baino hobeto ateratzeko. Harremanik
ez baduzu aprobetxatu denbora.
Ikasketak:Ez da oso erraza izango, baina ez da konplikatuko
Elementua: Ura
Urtaroa: Udazkena
Izaera: Oso ulergarria
Asteko Eguna: Asteartea
Kolorea: Gorria
Zorte Zenbakia: 11,16,37,23,44,12
Sagitario: 11/22-12/21
Maitasuna: Harreman egonkor bat duzu, baina tentsioan egon beharko duzu
pozik egoteko.
Ikasketak: Ondo moldatzen zara, baina ez da oso erraza izango.
Elementua: Sua
Urtaroa: Udazkena
Izaera: Zintzoa
Asteko Eguna: Ostirala
Kolorea:Urdina eta morea
Zorte Zenbakia: 27,17,38,24,46,13
Kaprikornio:12/22-1/19
Maitasuna: Eztabaidak alde batera utzi eta erotasun gehiago ipini zure harremanari
Ikasketak: Erdipurdi joango zara, baina saiatuta hobetuko duzu.
Elementua: Lurra
Urtaroa: Negua
Izaera: Eskuzabala
Asteko Eguna: Larunbata
Kolorea: Beltza,marroia eta grisa
Zorte Zenbakia: 3,18,39,25,46,14

Acuario: 1/20-2/17
Maitasuna:Egoera hau ez duzu gogoko,zure bikotearekin hitz egin eta gauzak konpondu
Ikasketak: Oso ondo joango zaizu, ez duzu esfortzu handirik egin behar .
Elementua: Airea
Urtaroa: Negua
Izaera: Lagunartekoa
Asteko Eguna: Larunbata
Kolorea: Turkesa
Zorte Zenbakia:11,19,40,26,1,15
Piscis:2/18-3/19
Maitasuna:Ateratzera gonbidatzen bazaituzte aprobetxatu, badaezpada zure laranja
erdia aurkitzen duzu
Ikasketak: Ikasteko gogoa izango duzu aurtengo ikasturtean eta dena ondo aterako
zaizu
Elemntua:Ura
Urtaroa:Negua
Izaera:Jasanbera
Asteko Eguna: Osteguna
Kolorea: Berdea
Zorte Zenbakia: 24,21,45,32,7,23






http://www.elle.es/horoscopo/gratis/diario
http://horoscopo.abc.es/
http://www.alegsa.com.ar/Horoscopo/
horoscopo_de_hoy.php#.UmZUtlPADXQ
http://www.horoscopo.com/

EDORTA ALDEANO:”Nire kirol gustukoena atketismoa da”
Edorta Gasteizko mutil bat da 15 urte dituena. Mutil honek atletismoa egiteaz gain, beti egiten du beste kirolen bat.
Mendeberri:Zenbat urte daramazu atletismoan ?
Edorta: 8 urte daramat hau egiten.
M.: Noiztik eta zergatik egiten duzu?
E: 2006. urtetik nire lehengusuak atletismoa
egiten zuelako.
M.: Non egiten duzu?
E: Mendizorrotzan egiten dut.
M.: Zer egunetan entrenatzen duzu?
E: Astelehen , astearte, ostegun eta ostiraletan
egiten dut.
M.: Zer lekutan egiten duzu?
E.: Atletismoko pistan .
M.: Zer gauza egiten dituzu?
E.: Jabalina, diskoa eta fondoa egiten ditut.
M.: Zein da zure gustukoena?
E.: Jabalina da nire gustukoena.
M.: Zertan zara hobea?
E.: Jabalinan naiz hobea .
M.: Lagunak egin dituzu?
E.: Bai lagun asko egin ditut.
M.: Zenbat lehiaketa egin dituzu?
E.: 20 txapelketa gutxi gorabehera egiten ditut
urtero.
M.: Irabazi baduzu ze kiroletan?
E.: Bai irabazi dut, jabalinan, diskoan eta 3
km ko lasterketan
M.: Arabaz kanpo lehiaketaren bat jokatu
duzu?
E.: Bai, jokatu dut.
M.: Irabazi ahal duzu baten bat?
E.: Bai irabazi ditut
M.: Zenbat zaudete taldean?
E.: 20 pertsona gaude taldean.
M.: Nor da zure entrenatzailea?
E.:Afrikar bat da, Jack du izena.

DI-DA BATEAN !!
Hondartza ala mendia?
Mendia nahiago dut
Oilaskoa ala arraina?
Oilaskoa
Zer janari duzu gustokoen?
Makarroiak ditut gustokoen
Zein da zure kolore gustokoena?
Gorria dut gustokoen
Uda ala negua?
Uda dut gustoko
Zein da zure zenbaki gustukoena?
7a
Ordenagailua ala telebista?
Telebista
Zer nahiago duzu kalera joan ala
etxean geratu?
Kalera joatea nahiago dut.

Paul Sojo: “Txikitatik gustatu izan zait asko magia”
Gure ikastetxeko 13 urteko mutil bat da, jatorra eta dibertigarria.
Saskibaloian ere jokatzen du gure ikastetxeko taldean.
Mendeberri: Noiz hasi zinen magiaz
interesatzen? Nola?

M.: Zer gertatzen da truku bat gaizki ateratzen bada?

Paul Sojo: Niri txikitatik gustatu zait asko
magia eta nire ingeleseko irakasle batek
trukuak irakasten hasi zitzaidan.

P.S.: Konpondu broma txiki batekin, edo bestela inprobisatu.

M.: Norekin ikasten duzu? Badago
magia eskolarik?
P.S.: Urte honetan ikastaro bat egiten ari
naiz, baina lehen bakarrik ikasten nuen
liburuekin.
M.: Nolako magia egiten duzu?

M.: Ospetsua izan arte magia egin nahi
duzu?
P.S.: Bai, nahiko nuke.
M.: Mago ospetsuren bat ezagutzen al
duzu?
P.S.: Bai, Juan Tamariz etb...

P.S.: Normalen hurbileko trukuak egiten
ditut.
M.: Ze material erabiltzen duzu trukoak
egiteko?
P.S.: Internetetik eskaerak egiten ditut,
magialdian ere denda moduko bat baitago
trukuak erosteko.
M.: Zenbat truku dakizkizu? Esan
batzuk.
P.S.: Orokorrean asko dakizkit, karta,
txanpon eta agertokikoak.
M.: Nondik ateratzen dituzu trukuak?
P.S.: Internetetik, liburutik edo bestela
kongresuetako konferentzietatik ateratzen
ditut batzuk.
M.: Zer trebetasun behar ditu mago
batek ona izateko?
P.S.: Eskuetan trebezia izan behar duzu.
M.: Jende aurrean aritu zara? Non eta
nolako publikoaren aurrean?
P.S.: Pasa den urtean kultur astean
aktuazio txiki bat egin nuen eta familien
aurrean ere egiten ditut.
M.: Etxean zer esaten dizute?
P.S.: Nire anaiak batzuetan izorratzen dit
eta beste batzuetan esaten dit trukua
harrapatu duela, baina orokorrean asko
laguntzen didate.

DI-DA BATEAN !
Uda ala negua?
Uda.
Gaua ala eguna?
Eguna.
Berdea ala urdina?
Berdea.
Mendia ala hondartza?
Mendia.

EUSKAL MITOLOGIA
SORGINA
Euskal Herrian betidanik sinetsi izan da sorgintasunean.
Gaur egun, batez ere, akelarreekin lotzen badira ere, antzina
sorginek gauza onak eta txarrak egin zitzaketen. Apoa, sugea, erratza, akerra... elementu sakratuak ziren eta emakumeen indarra erakusten zuten.
Sorginak Mariren leizetan haren neskame dauden ahaideak
dira. Pizti itxura hartzen dute sarritan, eta gorputz atal bat
falta zaie gehienetan, eskua, hanka edo burua.
Gauerdian hasi eta goizaldeko oilarraren kukurrukua entzun
arte bakarrik iristen da euren aginpidea. Zuberoan Belegile izena hartzen dute.
Katu itxuraz azaltzen dira askotan, eta sorginkeria kentzeko, katuaren
itzalari egurra eman behar zaio.

MARI
Mari euskal mitologiako jainkosa nagusia da. Anbotoko Mari, Anbotoko
Dama eta Murumendiko Dama izenak ere hartzen ditu.
Mari, Ama Lurraren irudikapena, izadiaren eta bertako elementu guztien erregina da. Bi ume izan zituen Majur senarrarekin: Mikelats eta
Atarrabi; Majurekin elkartzen denean sekulako ekaitzak sortzen ditu.
Mariren etxea leizea da. Etxe asko ditu Marik, eta denak gure mendietan: Anboton, Oizen,
Aizkorrin, Txindokin, Murumendin, Gorbeian eta abar. Mari lur barrutik kobazuloetan zehar
mugitzen denean, ahuntz edo oilo hankak izaten ditu.

LAMIA
Euskal mitologian, emakume-itxura duen izakia; aldaera desberdinen
arabera oinak ahuntz, ahate edo oilarrarenak izan ditzakeena. Kostaldeko herri batzuetan arrain isatsez azaldu izan dute, beste herrialdeetan
undin edo sirena deitutako mitoaren antzera.
Kondaira gehienen arabera, berriz, erreka inguruan arropa garbitzen eta
orrazten egoten zen. Nekazariren batek erreka ertzean janaria uzten bazien, gauez jaten zuten lamiek, eta horren truke, lurra goldatu edo bukatu
gabe utzitako lana amaitzen zioten.

TARTALO
Tartalo euskal mitologiako izaki begibakarra da. Haitzuloetan
bizi da eta gazteak harrapatu eta jan egiten ditu.
Elezaharraren arabera, euria egiten zuen egun batean bi anaia,
ehizatzen ari zirenak, joan ziren aterpe bat bilatzera, haitzulo
batean sartu ziren, Tartaloren haitzuloan. Tartalok anaia zaharrena jan zuen. Lokartu zenean, anaiak bere eraztuna kendu eta
burruntzi goria begian sartu zion. Itsututa gelditu zen eta bera
bilatzen hasi zen, anaia behin kanpoan zegoenean eraztuna ohikatzen hasi zen. Anaiak ezin zuen eraztuna kendu eta behatza
moztu zuen. Tartalo betiko joan zen eraztunaren atzetik.

BASAJAUN
Basajaun basoan bizi den euskal mitologiako izakia da, bizirik
geratu zen azken jentila. Sinesmen batzuetan, Basandere du
emaztetzat.
Oso indartsua zen, garaia, bizarduna eta ile luzeduna; ilea belaunetaraino iristen zitzaion ia gorputz osoa estaliz.
Gizakiak baino lehenagotik ezagutzen zuen nekazaritza, eta
gizakiari gauza asko irakatsi zizkion, hala nola, zerra gaztainondoaren hostoa bezalakoa zela; boluaren ardatza haltzaren
egurraz egin behar zela; burdina soldatzeko lohia erabili litekeela... Basotik oihu eginda adierazten zion artzainari ekaitza
zekarrela. Abereak otsoengandik babesten zituen, eta aurre
egiten zien otsoei. Basajauna gertu zegoenean ardiek txintxarriak mugituz esaten zioten artzainari lasai egoteko.

GALTZAGORRI
Mamurrek eta Prakagorriek gizakiei beren lan harrigarrietan laguntzen dieten ahaide txiki-txikiak dira. Praka gorriak dituzte soinean,
eta orraztokian ezkutatzen dira. Euren jabeari biraka-biraka hasten
zaizkio oihu batean galdezka. Eta orain, zer? Eta orain, zer? Eta une
batean betetzen dituzte nagusiaren aginduak, nahiz eta ikaragarrienak izan.

ITURRIAK: Wikipedia, Euskal mitologia, Galtzagorri.org, Sorginak.com, Marieuskadi.

ASIER SOGUERO: “2012ko olinpiadetan ikusi nuen eta gustatu
zitzaidan
Asier 3.F-n dagoen arku tiraketa egiten duen 14 urteko mutila da.

M.: Nola sortu zen zugan desio hori ?
A.S: Arku tiroketa ikusi nuen
telebistan 2012ko olinpiadetan
eta gustatu zitzaidan.
M.: Noiz hasi zinen hau
praktikatzen?
A.S: Orain dela 2 urte.
M.: Non entrenatzen zarete?
A.S: Seminarioan astean bitan,
astearte eta ostegunetan.
M.: Tituluren bat irabazi
duzu?
A.S: Bai, bi medaila.
M.: Zer material behar duzue jokatzeko?
A.S: Arku bat, hainbat gezi,
daktilera bat eta protektore bat.
M.: Sustoren bat izan al
duzu?
Ez, oraindik ez eta espero dut
ez izatea.
M.: Zure gurasoek animatzen zaituzte?
A.S: Bai, gustatzen zaie kirol
hau.
M.: Noizbait parte hartu
duzu txapelketa batean?
A.S: Bai, askotan

M.: Azal dezakezu zertan datzan
joku hau?
A.S: Gezi bat jaurti behar duzu
dianara, eta modalitatearen arabera distantzia aldatzen da.
M.: Zer sentitzen duzu arku bat
hartzen duzunean?
A.S: Gehienbat botere handia sentitzen dut.
M.: Zer amets duzu kirol honetan?
A.S: Munduko onena izatea.
M.: Azkenik, ze aholku emango
zenieke berriei?
A.S: Entrenatzaileei kasu egiteko
beti.

DIDA BATEAN :
Uda ala Negua?
Uda
Motorra ala kotxea?
Kotxea
Futbola ala saskibaloia?
Saskibaloia
Telebista ala ordenagailua?
Telebista

Txisteak eta asmakizunak

Loro elebiduna
Gizon bat txori dendara sartu zen eta loro
elebidun bat eskatu zuen. Dendariak
hanka bakoitzean sokabana zuen erakutsi
zion.
-Ezkerreko sokatik tira eginez gero, euskaraz hitz egingo dizu -azaldu zion saltzaileak– eta eskuinekotik tira eginez ,
katalanez
-Aizu, eta bietatik tiro egiten badut?
-Zozoa halakoa! Lurrera joango naiz
mokoaz aurrera!- erantzun zion loroak.
Jaimito
Maisuak Jaimitori galdetu dio:
-Jaimito zenbat dira bi gehi bi?
-Auskalo! Ez badizkidazu datu gehiago
ematen…!
Indio bat tabernan
Indio bat tabernan sartu da, eta esan dio
tabernariari:
-Zuk güisqui gogorra eman, bestela indioak
ez ordaindu.
Gizonak güisqui gogorra eman dio eta indioak esan dio:
-Wisky hau ez da gogorra. Indioak ez ordaindu.
Hurrengo egunean berdina gertatu zen, eta
hirugarren egunean, indiarra agertu zenean
berriri esan dio:
-Whisky gogorra eman, bestela indioak ez
ordaindu
Tabernariak Whyskirarekin batera bolbora
hautsa bota dio.
ASMAKIZUNAK: http://
luisdoraolhi.wordpress.com/alumnos/
asmakizunak/
TXISTEAK: http://www.euskaraz.net/
Hezkuntza/Auzoka/Auzoka68/19

Asmakizunak
1. Bi ama eta bi alaba,
ondo zenbatzen baduzu,
ez dira lau, hiru baizik.
Badakizu nik esan gabe?
2.Ez da ugazaba, ezta aberatsa
ez da zalduna, ezta ezaguna,
halere beti ibiltzen
Erregea baino lehen.
3.Kobazulo hori
beti dago hezea,
hesi zuriz inguratua
han bizi da herensugea.

Erantzunak (eskuinetik ezkerrera)
1. anoma, ama, abala
2. arrefoxt
3. .aihim

Pastafarismoa
Sorrera
Pastafarismoa (pasta eta rastafarismo hitzetatik eratorria) edo Espagetien Munstro Hegalariaren
Eliza (ingelesez, Church of the Flying Spaghetti Monster) erlijio parodikoa da, protesta sozial gisa
sortua AEBetan diseinu adimentsua salatzeko eta haren hedapenari kontra egiteko, bai eta hura eboluzio biologikoarekin parekatu nahi zuten iritziei ere. Pastafarianismoaren jarraitzaileei pastafarista edo pastafari derrites Bobby Henderson fisikan lizentziatuak taxutu zituen pastafarismoaren
printzipioak 2005 urtean gutxi gorabehera.

Sinesmenak:
Hendersonek adierazi badu ere, Espagetien Munstro Hegalariaren Elizan dogma bakarra dela dogmarik ez izatea, pastafaristek sinesmen orokor batzuk dauzkate. Hendersonek pastafari printzipio ugari
proposatu ditu diseinu adimentsuaren aldeko argudioei erantzuteko

Unibertsoaren sorrera:
Espagetien Munstro Hegalari ikusezin eta hautemanezinak sortu zuen unibertsoa, zurrutean ibili zen
egun batean. Sinesmen horrekin bat, Munstroaren intoxikazioa dela-eta da mundua akastuna. Are
gehiago, Espagetien Munstro Hegalariak eboluzioaren zantzu guztiak barreiatu zituen pastafarien
fedea proban jartzeko (Biblian hitzez hitz sinesten duten batzuen adierazpenak parodiatuz). Datak
neurtzen direnean, erradiokarbonoa erabiliz esaterako, Espagetien Munstro Hegalariak emaitzak aldatzen ditu “bere fideo-apendizearekin”.

Otoitzak (gaztelaniaz):
Oh Tallarines que están en los cielos gourmets
Santificada sea tu harina
Venga a nosotros tus nutrientes
Hágase su voluntad en la Tierra como en los platos
Danos hoy nuestras albóndigas de cada día
y perdona nuestras gulas así como nosotros perdonamos a los que no te comen.
No nos dejes caer en la tentación (de no alimentarnos de vos)
y líbranos del hambre...
RAmén.

Espagueti pastoso, de Italia llegaste.
Y a mí me revolucionaste.
Ay de mí, que sería el todo sin tí.
No te me vayas, que me haré pipí.
Sólo te pido pasta y albóndigas hasta el último
grito.
Eso sí, no sin tomate frito.
RAmen
Espagueti de mi vida, Eres rico y expreso...
Por eso te como tanto, Y te rehogo con queso.
Tomalo, tomalo... Pasta es, hecha en pro.
RAmen.

Webguneak:
-Wikipedia.org
-Frikipedia.org

ARKAKUSOA ETA AKAINA

Istorioa eta testua: Afrika Valenzuela
Marrazkiak: Maitane Urreta

