2016ko apirila, 34. zenbakia

Gazte ziren gazte
Eukene García; “Nire ahizpak jotzen zuelako hasi nintzen gitarra jotzen.”
Eta gainera:

Inkestak

Errezetak.

Erreportajeak

Animaliei buruzko informazioa

Kultur asteko tailerrak eta emanaldiak

...

Prentsa tailerra taldeak

Gorka Aberasturi, Nekane Bermejo, Leyre del Amo, Yerai Céspedes, Haizea Domínguez,
Janire Fernández, Naia Ibáñez de Garayo, Ekain Armendaritz, Nerea Estrella, Nerea García,
Naia Layana.

Garikoitz de Diego, Oier de Laburu, Jon Granados, Haizea Loizaga, Ylenia Llamazares, Maitane Martín, Ander Ruiz, Adrian Sáez, Egoitz Armentia, Adrian Durán, Brian Martínez, Irati
Martínez, Haizea Musitu, Arkaitz Santamaría, Javier Sevilla, Adrian Urturi.

SANTI GONZÁLEZ: “Gabonetan egin genuen afari batean
sortu zen ideia.”
Santi González, Mendebaldeako irakasle bat da. Etika, filosofia eta hiritartasuna irakasten du. Horretaz gainera, gure aldizkariko urtekariaren argazkilaria
da.
Mendeberri: Nola sortu zen ideia?
Santi González: Ideia sortu zen Gabonetan egin genuen afari batean. Salomek proposatu zuen jolas
hori egiteko irakasleen artean, eta gero guk, elkarbizitza batzordekook, pentsatu genuen polita izango
zela irakasleen argazkiak ikasleei erakustea. Joko hori eginez ikasle eta irakasleen arteko enpatia sortu
nahi zen; oso desberdinak gara adinez eta planeta desberdinetan bizi gara, baina azken finean ez gara
hain ezberdinak.
M: Nondik atera zenituen argazkiak?
S.G.: Beno, nik hartu nuen ardura hori antolatzeko eta hasi nintzen irakasleekin harremanetan jartzen
eta eskatu nien haurtzaroko argazkiak, eta batzuk ez zituzten, galduta edo erdi galduta zituztelako.
Batzuek ez zuten argazkirik topatu ez zutelako.
M: Norbaiten laguntza izan zenuen? Norena?
S.G.: Laguntza da argazkiak ekartzea. Gero itsasteko, kristalen jartzeko eta zigiluak ipintzeko laguntza, jakina izan nuela.
M: Irakasleak interesatu ziren?
S.G.: Bai, nahiko jarrera ona sortu zuen irakasleen artean.
M: Zer motatako argazkiak ateratzen dira?
S.G.: Garai hartako
argazkiak serioak eta
pixka bat solemneak
ziren. Guretzat argazkiak oso gauza garrantzitsuak ziren, oso gutxi egiten zirelako eta
garestiak zirelako.
Ondo atera nahi genuen eta ez tontakeriak
eginez, edo gaur egun
egiten diren “selfie”ak. Altxorra bat da
gutxi daukazunean eta
garai arteko irudi bakarra denean.
M: Zu ateratzen
zara?
S.G.: Bai, jakina.
Emaitzak atera dira eta
ni 17. zenbakiduna
naiz. Bi argazkietan
ateratzen naiz,Bata
klariona eskuan eta
ikaslearen uniformearekin edo bata jantzita, eta bestean, mozorrotuta erromatar antza daukat .Ematen du batean eskola
ematen ari naizela eta bestean patio zaintza egiten ari naizela. Gaur egun egiten dudana garai hartan
nolabait egiten nuen.

M: Zertan datza kiniela?
S.G.: Helburua ez zen kiniela egitea edo lehiaketa, baizik eta enpatia piztea ikasleen eta irakasleen
artean. Baina esan genuen kiniela bat egingo genuela jolas moduan ea nork asmatzen zuen gehiago
eta sari txiki bat emango geniela irabazleei. 10 bat ikaslek asmatu zituzten eta zozketa bat egingo
dugu bi zinemako sarrerak banatzeko.
M: Zer ezberdintasun daude zuen haurtzaro eta gure haurtzaroaren artean?
S.G.: Desberdintasun asko daude. Nik ikusten dut zuek aukera asko dituzuela gauza interesgarriagoak egiteko, guretzat gauza interesgarriak ziren ikasi eta gero, merienda hartu eta kalera jolastera
joatea. Gurasoekin ere ezberdina zen gure jokabidea eta izateko era. Gazteak beti gazte, eta betikoa.
M: Zure argazki baten arabera, irakaslea izatea gogoko zenuen?
S.G.: Nik garai hartan argazkia atera nuenean, ez nuen hori pentsatzen. Niri esan zidaten, jarri hor
eta hartu klariona eta txintxo-txintxo, bertan jarri nintzen. Irakaslea izateko gogoa eta zaletasuna
geroago heldu zitzaidan.
M: Laburtu zure haurtzaroa, mesedez.
S.G.: Nire haurtzaroa, nahiko haurtzaro polita eta lasaia izan nuen, nire gauzekin. Ez nintzen oso
ikasle bikaina, baina ikasketak aurrera eraman nituen. Nire lagunak izan nituen, denok bezala. Irakurtzeko zaletasunak izan nituen, liburuak irakurtzen oso ondo pasatzen nuen. Jolastea gustatzen
zitzaidan. Mendian kazetak egiten genituen.

Miren Ruiz: “Musika asko gustatzen zait”
Musika ikaslea da eta oboea ikasten ari da. Hori dela eta galdera batzuk egin
dizkiogu. Hona hemen erantzunak.
Mendeberri: Zergatik erabaki zenuen oboea jotzea ?
Miren Ruiz: Oso polita delako.
M: Azaldu instrumentua, mesedez.
M.R: Egurrezko eta haizezko instrumentu bat da. Beltza da eta zilarrezko
teklak ditu, eta oboearen muturrarekin
jotzen da.
M: Ze zailtasun ditu instrumentu
honek?
M.R: Oso zaila da jotzea, muturra zaila duelako. Teklak oso zailak ditu eta
oso zaila da jotzea.
M: Zenbat balio du ?
M.R: Oboe on batek 10.000 €, baina
nireak 6.000 €edo 7.000 € balio du.
M: Noiz hasi zinen jotzen?
M.R: 8 urterekin hasi zen jotzen.
M: Non jotzen duzu?
M.R: Jesus Guridi kontserbatorioan.
M: Zenbat ordu jotzen duzu astean?
M.R: 7 ordu gutxi gorabehera.
M: Zenbat urte daramatzazu jotzen ?
M.R: 6 urte daramatzat.
M: Asko jo behar da musikari ona
izateko?
M.R: Bai asko jo behar da.
M: Kontzertuak izaten dituzu?
M.R: Bai.
M: Kontzetuetan zuk bakarrik edo
taldeka jotzen duzu?
M.R: Batzuetan nik bakarrik eta beste
batuetan taldeka.
M: Traje berezirik jantzi behar duzu kontzertuetarako?
M.R: Bai, arropa beltza.

M: Profesionala izatera ailegatu nahiko
zenuke?
M.R: Bai, musika asko gustatzen zaidalako.
M: Noizbait pentsatu duzu jotzeari uztea?
M.R: Txikia nintzenean bai, baina gaur egun
ez.
M: Lagun asko dituzu bandan?
M.R: Bai.

DI-DA BATEAN:
Negua ala uda? Uda.
Liburu bat? Cállame con un beso.
Film gustokoena? Grease.
Abesti bat? Musikaren doinua.
Musika talde bat? Vendetta.
Janari gustokoena? Patatak.

INKESTA: TELEBISTA
Mendebaldeako ikasleei telebistari buruzko galdera batzuk egin dizkiegu:
1-Zenbat telebista dituzu etxean?
2-Ze programa da zure gustukoena?
3-Ze telesaioa da zure gogokoena?
4-Zenbat denbora ematen duzu telebista ikusten?
5-Zure gelan telebistarik baduzu? (Nahiko zenuke?)
6-Noiz ikusten duzu gehiago telebista, udan ala neguan?

ANDREA DIAGO 1.A
1-Bi.
2-El Hormiguero.
3-Ez dakit.
4-1h
5-Ez. Ez.
6-Udan.

JON LERONES 1.C
1-Hiru.
2-El Intermedio.
3-LQSA.
4-Gutxi.
5-Ez. Bai.
6-Neguan.

ARAITZ EREZUMA
2.C
1-Bi.
2-El Conquistador.
3-LQSA.
4-1h
5-Ez. Ez nuke nahi.
6-Neguan.

PABLO ALVAREZ
2.D
1-Bi.
2-MyHyV
3-LQSA
4-1h
5-Ez. Nahiko nuke.
6-Neguan.

LEYRE DEL AMO
3.A
1-Bi.
2-MyHyV.
3-LQSA.
4-2h.
5-Ez. Bai nahiko nuke.
6-Neguan.

JOSU PEREZ 3.C
1-Bi.
2-El Hormiguero.
3-LQSA.
4-1h edo 2h.
5-Ez. Bai nahiko nuke.
6-Neguan.

AINHOA IZAGA 4.C
1-Hiru.
2-Ez dakit.
3-LQSA.
4-1h
5-Ez. Ez.
6– Udan.

YERAY HOMBRE 4.E
1– Hiru.
2– Ez dakit.
3– LQSA
4-Oso gutxi.
5– Bai

ANE MERINO: “ Jendeak oso ondo pasatzen du nire bideoak
ikusten”
4.Eko ikasleari bere Youtubeko kanalari buruzko elkarrizketa egin diogu eta bitxikeri asko esan dizkigu.

Mendeberri: Noiz hasi zinen bideoak egiten?
Ane Merino: Duela ia urte bat edo gehiago hasi
nintzela bideoak egiten, baina lehenengo kanal
desberdin batean hasi nintzen, gero bideoak egiteko materiala hobea erosi nuen eta “Meri
Vlogs”-ekin hasi nintzen.
M: Nola erabaki zenuen bideoak egin nahi
zenituela?
A: Asko gustatzen zitzaidalako beste Youtuberak egiten zituzten bideoak ikustea, eta horrek
inspirazioa eman zidan. Bestalde, nik txikitatik
bideoak zentzurik gabe egiten nituen nire etxean
aspertzen nintzelako.
M: Zer helburu dute zure bideoek?
A: Jendeak nirekin ondo pasatzea eta dibertitzea.
M: Nola erabakitzen duzu zeri buruzkoak
egin?
A: Gaiak bururatu egiten zaizkit edo besteek esaten dizkidatelako.
M: Zure ahizpak ere egiten ditu zurekin bideoak?
A: Batzuetan bai, nire amak esaten du horretarako bakarrik kasu egiten diodala.
M: Zenbat bideo egin dituzu orain arte?
A: “Meri Vlogs” kanalean hirurogeita hamar inguru, baina beste kanaletan ere kolaborazio asko
egin ditut. Orduan, pila bat.
M: Norbaitek laguntzen dizu bideoak egiten?
A: Batzuetan norbaiti esaten diot ni grabatu behar nauela eta gero gaiak esaten dizkidate.
M: Zenbat denbora ematen duzu bideoak editatzen?
A: Orduak, bideoa egiteko lana handiagoa bada,
gehiago editatu behar ditut. Baina 3-4 ordu inguru.
M: Zenbatek eman dute izena zure kanalean?
A: 765 pertsona inguruk.
M: Mendebaldeako jende askok ikusi ditu?
Eta zer esaten dute?
A: Bai, iritzi asko daude

M: Zer esaten dizute zure gurasoek honi
buruz?
A: Nire bideoak onak direla eta egitea gustatzen bazait egiteko, baina beti nire ikasketak
lehenengo.
M: Youtuben bideoak egiten duen pertsonaren bat gustuko duzu?
A: Bai. J pelirrojo, Roenlared, Chusita, Rush,
Auronplay eta Dalas gustatzen zaizkit asko
M: Noiz arte jarraituko duzu bideoak egiten?
A: Nekatu arte.
M: Bideoak egiten gertatu zaizun bitxikeriaren bat kontatu.
A: Mendebaldean sekuentzia bat egin nuen eta
egiten nuen bitartean irakasle bat etorri zen
ikustera. Egun batean xerrak bota behar zizdaten aurpegira eta mina egin zidaten.
M: Bideoak egiteaz apartez beste zerbait
egitea gustuko duzu?
A: Marraztea, nire lagunekin egotea eta musika asko gustatzen zait.

DI-DA BATEAN
Mendia edo hondartza? hondartza
Negua ala uda? uda
Kirol talde bat? Bartzelona
Ikasgai gustukoena? historia
Liburuak ala filmak? filmak
Mugikorra ala ordenagailua? mugikorra

Nereida Jiménez eta Lucia Garde:“Eskubaloia betidanik gustatu
izan zaigu”
Elkarrizketa bat egitera atera gara Mendebaldeako bi ikasleri, Nereida Jiménez
eta Lucia Garderi, 15 urte dituzte eta eskubaloi jokalariak dira.

Mendeberri: Zergatik hasi zineten eskubaloi-

M.:Zer egiten duzue partida bat jokatu

an jolasten?

aurretik?

Lucia.: Lagun batek esan zigulako.

N eta L.: Estiramenduak eta ariketa fisikoak.

Nereida.: Kirol bat egin nahi nuelako.

M.: Zergatik aueratu zenuten eskubaloia?

M.: Zer aportatzen dizue eskubaloiak?

N eta L.: Dibertigarria zelako.

L.: osasuntsu egotea.

M: Zer dira eskubaloitik gehien gustatzen

N.: Liberatuta egotea

zaizkizuen gauzak?

M.: Non entrenatzen duzue eta zenbat ordu

N eta L.: Arabatik kanpora joatea eta jolas-

astero?

tea.

L eta N.: Sansomendin, 3 ordu astero

M.: Noizbait pentsatu duzue taldea uztea?

M.: Egon al zarete txapelketa garrantzitsuren

N eta L.: Ez.

batean noizbait?

M.:Zer asmo duzue etorkizunean?

L.: Ez

N eta L.: Baloia hartzeko beldurrik inoiz ez

N..:Bai

izatea.

M.: Zuen ustez zer izan behar du jokalari ba-

M.: Zer esango diozue eskubaloiran hasi

tek ona izateko?

nahi duenari?

L. eta N.: Defentsan ondo aritzea, eraso ona iza-

N eta L.: Oso dibertigarria dela eta lagun

tea eta indar asko edukitzea.

asko egingo dituzula.

M.: Zelako giroa duzue taldean?
L eta N.: Oso giro ona daukagu
M.: Ondo moldatzen zareten eskubaloian eta
ikasketetan?
N eta L.: Ez beti, normalean bai.
M.: Izan al duzue noizbait arazoren bat ikasketekin?
N eta L.: Ez.
M: Nor da zuen entrenatzailea?
N eta L: Esti eta Javi.
M: Gustora al zaudete beraiekin?
N eta L: Estirekin ez, baina Javirekin bai.

HAMSTERRA
Hamsterra karraskarri txikia da, Cricetinae familiakoa, konpainia-familia gisa erabiltzen
dira.
Garbitasuna:
Garbitasuna oso garrantzitsua da, baita elikadura ere. Hamsterrak oso animalia garbiak dira
eta ez dute inongo usain txarrik. Garbiak egoteko, honela zaindu behar dira:
-Kaiola astean behin edo bitan garbitu behar da, janlekuekin batera ur beroarekin eta xaboi
gutxirekin, xaboia haientzat txarra izaten delako.
-Astero kaiolako barroteak espartzu batekin garbitu behar dira .
-Egunero jateko eta edateko ontziak garbitu behar dira, eta janaria eta ura aldatu.
-Egunero aldatu behar zaie bere gauzak egiteko duen tokia eta kaiolarako letxoz estali.
-Kaiolaren zorurako, area... erabiliko da oso ondo garbitzen delako. Halaber, erabili daiteke
katuaren area, denda espezializatuetan eros daitezke, baina hamsterrei ez zaie asko gustatzen, bere hankak lehortzen zaizkielako eta zauriak egiten zaizkio. Ezin zaie egunkariaren
papera jarri, bere tinta toxikoa delako beraientzat
-Ilea leun orraztu behar zaie. Denda espezializatuetan erosi daitezke orraziak.
-Zure hamsterraren kaiolak aireztapen ona izan behar du, baina ezin duzu hozberoa aldatu,
beraien osasunagatik.
-Hilabetean behin kaiola desinfektatu behar duzu, denda espezializatuetan aurki ditzakezu
desinfektatzaile aproposak.
Udan edo egun eguzkitsuetan kaiola gorde behar duzu, eguzkiaren izpiek kalte egiten dietelako.
Ez da ona bainatzea, hotzeria hartu ahal dutelako, eta haiek oso garbiak dira, eta egunean bi
alditan garbitzen dira. Txarto usaintzen badute, kaiola zikina dutelako izango da. Asko zikintzen badira ur epeletan bainatu behar dira, burua xaboiarekin garbitu gabe. Gero oihal
batekin lehortu eta igurtzi behar zaie ilea leunduz. Komeni da kaiola leku bero batean ipintzea.

INKESTA: ARROPA
1-. Nurekin joaten zara arropa erostera?
2–Urteko zein garaitan erosten duzu?
3– Merkealdietan erosten duzu?
4– Ze motatako arropa erosten duzu?

SERGIO NIETO 1.C
1-Amarekin
2– Udan
3– Bai
4– Kamisetak

HARRIET DEL OTERO
1.A
1-. Lagunekin
2-.Gustaitzen zaidana ikusten duenean
3-.Ez
4-.Fundicion

GORKA RUBIO
2.B
1.– Familia eta lagunekin
2.– Behar dudanean
3.– Bai
4.– Kiroleko arropa

IKER QUEVEDO
2.E
1.– Ama edo lagunekin
2.– Edozein
3.– Bai
4.– Kiroleko arropa

NAIA LAYANA
3.C
1.– Lagunekin
2.– Urtaro bakoitzean
3.– Bai
4.– Prakak eta kamisetak

ENDIKA CORTAZAR
3.A
1.– Amarekin
2.– Edozein
3.– Bai
4.– Markako arropa

Joel Alonso: “Idaztetik bizi nahiko nuke”
3.D mailako ikasle bat, piano jotzailea eta liburuekin maiteminduta,
14 urte ditu. Oso alaia eta dibertigarria da.
MENDEBALDEA: Zer dela eta interesatu zinen idazteko?
JOEL ALONSO: Niri asko gustatzen zait irakurtzea eta egun batean hasi nintzen idazten eta horrela
M: Non egiten duzu idazmen tailerra?
J.A: Astelehenetan bi ordu egiten ditut Lakuako
gizarte etxean.
M: Orain nobela bat idazten ari zara?
J.A: Bai.
M: Ze motatako nobelak idazten dituzu?
J.A: Gizartearen etorkizunari buruzkoak.
M: Zer pauso jarraitzen duzu nobela idazteko?
J.A: Libreta bat daukat ideiak idazteko eta pertsonaien izaera eta antolamendua burutzeko,
gero ordenagailura pasatzen dut dena.
M: Noiz hasi zinen?
J.A: Historia honekin duela hiru hilabete.
M: Nola deitzen da zure nobela?
J.A: Eléctrico.
M: Gutxi gorabehera noiz bukatuko duzu?
J.A: Uda baino lehen espero dut.
M: Zenbat liburu idatzi dituzu?
J.A: Osorik bat bera ere ez.
M: Zenbat liburu idatzi nahi dituzu?
J.A: Asko.

M: Zeri buruzkoa doa zure nobela?
J.A: Gizarte etorkizuneko bezala eta
bertan bizi den jendeari buruz hitz egiten da. Bertan bi gizarte maila daude,
diru gehien dutenak eta pobreak, guda
bat hasten da eta New York suntzitzen
da eta, beraz, aberatsak beste hiri batera joaten dira eta pobreak beste batera. Botereak dituzten umeak agertzen hasten dira eta bi gizarte mailak
umeek eskuratu nahi dituzte.
M: Idazten duzu ordenagailuz edo
paperean?
J.A: Ordenagailuz.
M: Gustatuko litzaizuke zure liburuekin pelikula bat egitea?
J.A: Egiten duten pelikula ona bada,
bai.
M: Zer liburu mota gustatzen zaizu
irakurtzea?
J.A: Fantasia, zientzia fikziozkoak.
DI-DA GALDERAK
M: Gaua edo eguna
J.A: Gaua
M: Zientzia fikzioa edo beldurra
J.A:Zientzia fikzioa
M: Larrosa edo urdina
J.A: Urdina
M: Ordenagailua edo mugikorra
J.A: Ordenagailua
M: Mendia edo hondartza
J.A: Mendia

MAKARROIAK GAZTAREKIN
Osagaiak:
- 200g makarroi
-100g gazta labean sartzeko
- 300ml esne
- koilarakada bat arto irina
- gurina
- koilarakada bat mostaza
- gatza eta piperbeltza

Prestaketa:
Makarroien saltsa prestatu baino lehen, lehenengo pausua pasta egostea da lapiko txiki batean, ura, oliba olioa eta gatzarekin.
15 minutu, gutxi gorabehera, egiten uzten dugu; ez dadila itsatsi.
Gero zartagin batean nahasten dugu; irina, esnea, mostaza, gatz pixka bat eta piperbeltz
apur bat. Ondoren, gurina botatzen diogu mugitzeari utzi gabe, saltsa hezea geratu arte.
Gazta apur bat eransten diogu eta nahasten jarraitzen dugu. Geroago, makarroiak botatzen
diogu saltsa hezeari.
Jarraian, labearentzako erretilu bat hartuko dugu, makarroiak bota, geratutako gazta arrailatua erantsi eta labean 20ren bat minutu utziko dugu 180º-an.
Eta errezeta bukatuta dugu.

ALBONDIGAK SALTSAN
Osagaiak:
- 1 kilo haragi zehetua
- 3 arrautza
- Esne apur bat
- Ogi arrailatua
- Perrexila
- Tipula 1
- Azenarioa 1
- Baso erdi bat ardo txuri
- Haragi salda

Prestaketa:
Nahastu haragi xehatuari 3 arrautza, ogi arraillatu koilarakada 1, perrexila eta esne apur
bat.
Nahastu ore trinko bat egin arte. Ondoren, bolatxoak egin eta frijituko ditugu gorritu arte.
Azkenik zartagin batean haragi-bolentzat saltsa egingo dugu.
Okela frijitutako zartaginean tipula eta azenarioa jarriko ditugu gorritu arte. Jarraian, baso
erdi bat ardo txuri botako diogu eta egiten utziko dugu. Likidoa agortutakoan, salda erantsiko diogu eta horrela egiten utziko diogu su motelean. Azenarioa eta tipula bigundutakoan, puregailutik pasatuko dugu zartagin batera eta haragi-bolak erantsiko dizkiogu. Hamar minutu utziko dugu su motelean olioa ertzean bereizi arte.

GAZTA TARTA

Osagaiak:
- 2 pakete galleta maria
- 100gm gurina
- 400g esnegain likidoa
- 100g azukre
- 2 gatzatu sobre
- 500g igurzteko gazta
- mermelada

Prestaketa:
Lehenengo gailetak ondo zatitu hauts egin arte, eta gurinarekin nahastu oinarri moduan erabiliko
dugun masa bat egin arte.
Egin dugun masa molde baten oinarrian jarriko dugu. 15-20 minutu hozkailuan utziko dugu gogortu arte. Esnegaina berotuko dugu, su motelean, azukrea botako diogu eta gaztarekin nahastuko
dugu. Gero bi gatzatu sobre botako dizkiogu esne pixka batekin nahastuz. Osagai guztiak ondo nahastuko ditugu eta irakiten hasten denean sutik kenduko ditugu. Moldean botako dugu oinarriaren
gainean eta hozkailuan sartuko dugu sei orduz.
Bukatzeko mermelada gainera botako diogu.

LONJEI BURUZKO INKESTA
Azken urte hauetan gazteak aspertuta egon dira kalean, arazo hau konpontzeko
gazte hauek lokalak alokatu dituzte. Lokal hauek direla eta, arazo asko daude
bizilagunekin, kexatzen direlako eta jendearen ustez bertan bakarrik erre eta
edan egiten delako. Hori dela eta, Mendebaldeako gazteei inkesta bat egin diegu lonjei buruz.
1.-Lonja daukazu?(Ez)Eduki nahiko zenuke?
2.-Zer pentsatzen duzu lonjei buruz?
3.-Zer egiten da bertan?
4.-Zer diote horretaz zure gurasoek?

Maider Garcia 2.A
1.– Bai
2.– Ondo daudela
gazteentzat
3.-Depende
4.-Oso Ondo

Jonathan Garcia
2.C
1.-Bai
2.-Ondo pasatzeko
direla
3.-Lagunekin egon
4.-Ezer

Edgar Torres 3ºC
1.-Ez
2.-Txarrak direla
3.-Lagunekin egon
4.-Ezer ez

Hector Melchor Ondo 2.A
1.– Bai
2.– Oso txarrak
direla
3.– Erre egiten
da
4.– Ezer ez

Joana Barquin
3ºB
1.-Ez
2.-Txarrak direla
3.-Ez Dakit
4.-Ezer ez

Oier Eguiluz
3ºB
1.-Bai
2.-Txarrak direla baina ondo
pasatzen dutela
gazteek bertan
3.-Lagunekin

Nerea Erice: “Duela bi urte hasi nintzen igeriketa sinkronizatua
egiten.”
Nerea Ericeri, Urdantza club-ean entrenatzen duen 1.C-ko ikasleari, elkarrizketa bat egin diogu igeriketa sinkronizatuari buruz. Galdera batzuk egin ondoren, hau erantzun digu.
Mendebaldea: Zergatik erabaki zenuen igeriketa sinkronizatua?
Nerea Erice: Lagun bat zegoelako.
M: Non entrenatzen duzu?
N.E.: Aldaben eta San Andresen.
M: Ze egunetan entrenatzen duzu?
N.E.: Astearte, asteazken, ostegun eta ostiraletan.
M: Zer moduz zure entrenatzailearekin?
N.E.: Ongi.
M: Azal dezakezu entrenamendu normal
batean egiten duzuna?
N.E.: Ordu erdi egiten dugu igeriketa eta gero
koreografia ensaiatzen dugu.
M:Zein da zure taldearen izena?
N.E.: Urdantza.
M: Lehiaketak edo emanaldiak egiten dituzu?
N.E.: Bai.
M: Zertan datza zure ustez?
N.E.: Figurak eta dantzak egitean.
M: Noiztik daramazu kirol hau egiten?
N.E.: Orain dela bi urte.
M: Etorkizunean kirol hau egiten jarraituko
duzu?(edo nahiko zenuke)
N.E.: Bai, gustatuko litzaidake.

M: Bainujantzi bereziren bat erabiltzen
duzu?
N.E.: Ez.
M: Zer nolako musika erabiltzen duzu
dantzetan?
N.E.: Rock n’roll-a.
M: Zure taldekideekin ondo moldatzen
zara?
N.E.: Bai.
M: Non egiten dituzu emanaldiak?
N.E.: Bilbon eta beste zenbait lekutan.
M: Noiz egiten dituzu normalean konpetizioak?
N.E.: Ez dakit. Urtean behin edo.
DI-DA BATEAN:
Negua ala uda? Uda.
Hondartza ala mendia? Hondartza.
Liburu bat? “Los juegos del hambre”.
Janari gogokoena? Patatak.
Abesti gogokoena? 1900.
Musika talde bat? Auryn.

Mikel Marquínez: “Futbola nire bizitza da”.
Mikel Marquinez 3.Eko ikaslea futbolean aritzen da eta Alaves taldean jokaMendeberri: Zerk motibatu zintuen futbolean
jolastera?
Mikel: Txikitatik gustuko nuelako
M: Talderen batean sartuta zaude?
M: Bai, Alavesen
M: Aurretik jokatu al duzu beste talderen batean? Zeinetan? Zergatik utzi zenuen taldea?
M: Bai, San Martin eta Abendaño taldeetan, Alaves
hobea delako
M: Jokatu duzun taldeetatik zein duzu gogokoena?
M: Alaves taldea
M: Ondo al zaude talde horretan?Zergatik?
M: Bai, gustura nagoelako
M: Zein posiziotan jokatzen duzu?
M: Atezaina naiz

M: Nolakoa da zure ekipamendua?
M: Bi ekipamendu dauzkat, bat berdea eta
beste bat beltza.

M: Gustatzen zaizu zure lekua ala beste batean
jokatu nahi duzu?
M: Bai, ez dut aldatu nahi

M: Partidak irabazten zailak izaten dira?
M: Beno, batzuk bai eta beste batzuk ez.

M: Zein ligatan jokatzen duzu?
M: Kadetetan, Liga Vascan

M: Zenbat egun entrenatzen duzu?
Zeinetan?
M: Hiru egunetan eta asteburuan partida.
Astelehenean, asteazkenean eta ostiralean.
M: Non entrenatzen duzu?
M: Ibaian
M: Zer nolako ariketak egiten dituzu entrenamenduetan?
M: Atezain ariketa bereziak.
M: Zenbat denbora ematen duzu entrenamenduetan?
M: Ordu eta erdi.
M: Harreman ona daukazu taldekideekin?
M: Bai, oso ona.

Inkesta: Kultur Astea
Lehenengo mailako ikasleei kultur asteari buruz bere iritzia eskatu diegu.
1. Zein jarduera egin zenituzten?
2. Zein izan zen hoberena? Eta txarrena?
3. Zein jarduera antolatu zenituzten?
4. Zer iruditu zaizue kultur astea?
5. Zerbait gehituko edo hobetuko zenukete?
Markel Gartzia (1.C)
1. Sukaldaritza, hitzaldia, kirol txapelketa eta
abar
2. Sukaldaritza. Hitzaldia
3. Ez, baina hurrengo urtean saiatuko naiz.
4. Oso ona iruditzen zait.
5. Ez, nik honela utziko nuke.

Martin Pardo (1.D)
1. Kirol Txapelketa, sukaldaritza, zeramika, musika emanaldia eta abar...
2. Kirol Txapelketa. Zeramika.
3. Ez genituen aktibitaterik antolatu.
4. Oso ona.
5. Denbora gehiago egotea nire ustez hobeto egongo litzateke

Xabier Aramendia (1.F)
1. Saskibaloia gurpildun-aulkian, musika emanaldia
eta abar
2. Musika emanaldia. Txarrena sukaldaritza tailerra.
3. Ez genituen aktibitaterik antolatu.
4. Ondo iruditu zait.
5. Denbora gehiago egotea nire ustez.

Ibon Zubizarreta (1.D)
1. Zeramika, Musika emanaldia, Saski baloia gurpildun aulkian, eta abar
2. Kirol Txapelketa. Zeramika tailerra izan zen txarrena.
3. Ez, baina Kultur asteko marrazkia egin nuen.
4. Interesgarria iruditu zitzaidan.
5. Denbora gehiago egotea nire ustez.

KULTUR ASTEA 2015

JONATHAN MIMOSO: “Orain lehen baino hobeto nago”
Jonathan C.D.Elgorriagako jokalaria da. Denboraldi honetan lesionatu da eta
bere lesioari buruz hitz egingo dugu.
Mendeberri: Ze taldetan jokatzen duzu?
Jonathan Mimoso: C.D Elgorriaga.
M: Zenbat gol sartu dituzu aurten?
JM: 2.
M: Ze txapelketatan jokatzen duzu?
JM: 1. kadeten.
M: Ze posiziotan jokatzen duzu?
JM: Posizio guztietan .
M: Noiztik jokatzen duzu futbolean?
JM: Txikitatik.
M: Zergatik aldatu zinen taldez?
JM: Tituluak lortu nahi nituelako.
M: Nolakoak dira zure taldekideak?
JM: Jatorrak eta dibertigarriak.
M: Zer da futbola zuretzat?
JM: Bizitza.
M: Zein egunetan entrenatzen duzu?
JM: Astelehen, astearte eta ostiraletan.
M: Nola zoazte ligan?
JM: Laugarrenak.
M: Nola lesionatu zinen?
JM: Orpoz emanda baloia.
M: Zer apurtu zitzaizun?
JM: Kartilago bat.
M: Zenbat denbora egongo zara lesionatuta?
JM: Zazpi hilabete
M: Nola daramazu lesioa?
JM: Orain ondo baina lehen gaizki
M: Jolasteko gogoa duzu?
JM: Noski baietz, nork ez.

Di-da batean:
Futbola/saskibaloia: Futbola
PS3/Xbox: Xbox
Bizikleta/autoa: Autoa
Mendia/ hondartza: Hondartza
Telebista/liburua: Telebista

Hauspoa proiektuaren arratsaldeak
1. Hauspoa proiektua ateratzen bada, indartze eskolak arratsaldez egingo

dira. Zure ustez hori notetan nabarituko da?
2. Ikastetxeak ze jarduera eskaintzea gustatuko litzaizuke?
3. Eman zure Hauspoa proiektuaren arratsaldeei buruzko iritzia.

Xabier Armentia, 1.F
1. Ez, goizetan lokartuta egongo gara eta.
2. Eskubaloia.
3. Egokia dela.

Lucia Redondo,
1. Bai, laguntza emango dutelako.
2. Gimnasia erritmikoa.
3. Ona dela, etxeko lanak eta beste gauza

Olaia Urrutia, 2.B
1. . Bai, laguntza emango dutelako.
2. Ez dakit.
3. Oso ona dela.

Gaizka Orbea, 2.D
1. Nik zer dakit.
2. Saski baloia.
3. Oso ona dela.

Asier Erice, 3.A
1. Bai, errefortzuak badaude jendeak nota hobeak ateratzeko erraztasunak izango ditu.
2. Errefortzuak eta saskibaloia.
3. Ona dela

Arrate Arenzana, 3.A
1. Bai, laguntza gehiago dutelako ikasleek.
2. Euskal dantza eta saskibaloia.
3. Oso ona, beste gauza egiteko denbora izango
dugulako.

Jon Ander Fernandez 4.A
1. Bai, ikasteko laguntza ona da.
2. Boxeo klaseak.
3. Txarrak direla, irakasleak lasterrago aterako dira
eta errefortzuak ez dira oso onak izango.

Oihane Aberasturi 4.C
1. Bai, jendea ahalegin gehiago egingo duelako.
2. Futbola.
3. Nire ustez ondo antolatuta dago.

Iñaki Uribarren
1. Bai, hartu nahi dutenentzako onuragarriak
izango dira, baina beti ere etxean lan egiten badute.
2. Ikasleengatik atera behar dira eta ikastetxeak
antolatzen dituenak: ludikoak, kirolak….
3. Onuragarriak dira bai ikasleentzat bai irakasleentzat.

Lucia Redondo: “Nire ahizpa gimnasia egiten ikusi nuenetik gimnasia gustuko dut”
Lucia Redondo 1.Dko ikaslea da eta elkarrizketa bat egitera joan
gara gimnasia erritmikoari buruzkoa.
Mendeberri: Noiz hasi zinen gimnasia egiten?
Lucia Redondo: Bi urte eta erdirekin. Nire ahizpa egiten hasi zelako eta nik nahi nuelako.
M: Non entrenatzen duzu?
L: Abetxukoko polikiroldegian.
M: Astean zenbat ordu ematen dituzu entrenatzen?
Eta zenbat egun?
L: Astelehenetan eta astearteetan ordu bat akademiara
joan behar dudalako eta beste egunetan hiru ordu eta
erdi. Egunero entrenatzen dut.
M: Zure lagunen batek entrenatzen du zurekin?
L: Bai, baina ez da Mendebaldeara etortzen
M: Zer iruditzen zaizkizu zure entrenatzaileak?
L: Oso onak eta jatorrak baina batzuetan haserretzen
dira.
M: Zein maiztasunarekin egiten dituzu txapelketak?
L: Ez dakit. Lehenengo torneo batzuk egiten ditut eta
gero Espainiako txapelketara joaten naiz.
M: Sariren bat irabazi duzu?
L: Bai. 2013-an Espainiako bigarrena geratu nintzen,
2014-an hirugarrena, eta taldeka lehenak, bigarrenak eta
hirugarrenak.
M: Lesioren bat izan duzu?
L: Bai. Pasa den urtean izterrean eduki nuen eta ezin
izan nituen gauzak ondo egin.
M: Zergatik erabaki zenuen gimnasia egitea eta ez
beste kirolen bat?
L: Lehenengo flamenko egiten nuen oso txikia nintzenean, eta gero nire ahizpa apuntatu zen gimnasia erritmikoa egitera eta gustatu zitzaidan.

M: Esperientziaren bat gogoratzen
duzu? Zein?
L: Bai. Bigarrena geratu nintzenean
asko disfrutatu nuen baina gero botaka
egin nuen.
M: Nola deitzen da zure gimnasta gogokoena?
L: Yana Kudryatseva deitzen da.
M: Hemendik urte batzuetara gimnasia egiten jarraituko duzula uste
duzu?
L: Bai, jarraituko dut.
M: Beste kirolen bat egiten duzu?
L: Bakarrik gimnasia.
M: Gimnasiaz aparte zein kirol duzu
gustuko?
L: Bai, futbolean aritzen naiz batzuetan.
M: Zer esaten dizute zure lagunek
gimnasia erritmikoari buruz?
L: Oso ona naizela.

DI-DA BATEAN
Mendia edo hondartza? Hondartza
Negua ala uda? Uda
Kirol talde bat? Beti aurrera
Ikasgai gustukoena? Plastika
Liburuak ala filmak? Filmak
Mugikorra ala ordenagailua? Mugikorra

Eukene García; “Nire ahizpak jotzen zuelako hasi nintzen gitarra jotzen.”
Eukene García 4.F-ko ikasle bat da. Gitarrari buruzko galdera batzuk egin dizkiogu, eta honela erantzun digu.
Mendeberri: Noiztik daramazu jotzen?
Eukene García: 6 urteetatik.
M.: Non ikasi zenuen edo ikasten ari zara?
E.G.: Kontzerbatorioan.
M.: Zergatik hasi zinen jotzen?
E.G.: Nire ahizpa jotzen zuelako eta mundo horretan sartuta zegoelako.
M.: Zenbatero jotzen duzu astean?
E.G.: Ordu erdi egunero.
M.: Instrumentu gehiago jotzen dituzu?
E.G.: Bai, klarinetea.
M.: Emanaldiak egiten dituzu?
E.G.: Bai, ebaluazio bakoitzeko bat edo bi.
M.: Azaldu instrumentua, mesedez.
E.G.: Gitarra sokazko instrumentu bat da, 6 kordaz
osatuta.
M.: Kultur astean joko duzu? Ze abesti?
E.G.: Uste dut baietz. Ez dakit oraindik.
M.: Zer musika estilo jotzen duzu?
E.G.: Ikasketak klasikoak dira, baina urte honetan
jazz pixka bat egiten ari naiz.
M.: Abesten duzu jotzen duzun bitartean?
E.G.: Batzuetan.
M.: Noiz izan zen zure azken kontzertua?
E.G.: Gaur bertan daukat kontzertua.
M.:Taldean edo bakarrik jotzen duzu?
E.G.: Bakarrik jotzen dut.
M.:Zenbat kostatu zitzaizun instrumentua?
E.G.: Ez dakit, opari bat izan zen.

M.:Jantzi bereziak janzten dituzu kontzertuetan?
E.G.: Kontzeruaren arabera dena beltzez, edo
txuria eta bakeroak, edo txuria eta beltza. Irakaslea esaten duenaren arabera, baina beti dotore.
M.: Etorkizunean jotzen jarraituko zenuke?
E.G.: Bai, baina ikasketak alde batera utziko
ditut eta nire denbora librean joko dut.

DI-DA BATEAN
Negua ala uda? Uda.
Liburu bat? 50 sombras de Grey.
Film gustukoena? Bajo la misma estrella.
Abesti gogokoena? Ekainak 24.
Musika talde bat? Vendetta.
Janari gogokoena? Makarroiak.

A kategoria
Pensaba
No necesitaba su aguda, o eso creía yo. Pensaba que lo superaría como siempre, magullándome un poco más pero sin detenerme.
Iratxe Bañares, DBH 2.E. 1. saria

El baile de los gorriones
Mirando los arboles desde el balcón un viento áspero recorre mi cuerpo, se vuelve violento
y asusta. Es más frio que ayer pero menos que mañana. Las nubes comienzan a tapar el cielo, dejando solo un pequeño trozo al descubierto.
Los pájaros se van a climas más cálidos, dejan lo que conocen para seguir recorriendo sin
miedo, decidimos.
Veo muchas cosas desde aquí, pero me faltan tantas por ver… tantas por descubrir… que
me gustaría ser un pequeño pajarillo que vuela contra la corriente sin miedo, decidido, buscando algo mejor.
Iratxe Bañares, DBH 2.E

La princesa
Hubo una vez y una princesa cuyo nombre fue de boca en boca por todo el mundo, nadie
sabe dónde creció ni cuando, pero dejó su huella durante años.
Ella no era como todas las princesas.
Cuando era pequeña admiraba a su padre al empuñar la espada, le fascinaba la idea de ser
como el, una noble caballera y una gran reina. Un día el rey se encamino a la guerra pero
solamente volverán una docena, él no estaba entre ellos, murió en la batalla.
La princesa hasta hacerse mayor paso todos los días de su vida entreteniéndose con la espada sin que su madre lo supiera, en el establo, el único sitio en el que le recordaba a su padre
más que nada, donde pasaba horas con el cuidando los caballos y luchando con su espada
de madera. Llego un día en el que su madre decidió comprometerla con un príncipe lejano,
ella su negó, y la misma noche se escapó empuñando la espada encima de su hombro. La
reina mando a todos los caballeros de la corte a buscarla. Después de un día y una noche la
encontraron al lado de su yegua majestuosa, bebiendo las aguas cristalinas de la catarata
más hermosa que pudieran visto. Los caballeros al acercarse a la princesa, ella saco la espada de la funda, armo valor y pronuncio las palabras que dejaron huella por todo el mundo
“Luchare hasta la muerte, soy una mujer libre, ¡adelante! “ Los caballeros fueron a por ella
pero la princesa era fuerte, había estado entrenando para ese momento porque sabía que iba
a suceder.
Andrea Canales, DBH 1.A
El camino se perdía
El camino se perdía en el bosque entre montañas y árboles. Como una culebra iba bailando
hasta llegar a una casa de madera y vieja.
La puerta se abrió antes de tocarla provocando en todos una sensación de temor. Itzia no

quería entrar, decía que presentía algo tenebroso, aun así no consiguió desaparecer nuestra
curiosidad.
Empezamos a entrar e incluso Itzia fue tras nosotros, no se quería quedar sola, ya que estaba
anocheciendo.
Badr dijo ¡ Mirad una chimenea ¡.
De repente la madera de la chimenea como por arte de magia comenzó a arder.
Sin mediar palabra poco a poco nos fuimos echando para atrás hasta alcanzar la puerta y salir huyendo de allí, mientras oíamos una voz del interior de la casa que decía que no nos
marcharemos.
La curiosidad por saber que pasaba en la casa desapareció como por arte de magia de todos
nosotros, y nunca más quisimos regresar a ese camino que se perdía en el bosque.
Nikita Egoitz Fernández

B kategoria
UN SIMPLE MESIAS
Aspiraba a ser el más vasto océano cartografiado por el hombre y me habéis convertido en
arroyo. Nací para ser tan orondo e inmenso como el gran astro, pero vuestro afán de destruirme me ha reducido a una partícula de polvo.
Deseaba ser tan profundo como inabarcable, pero el cerco que habéis erigido en las praderas de la imaginación, me han hecho nimio, insignificante ¡Un simple micro relato!
¡Asesinos! Me estáis matando, os lo ruego olvidadme, línea tras línea háyase más próxima
mi muerte. ¡Dejad de devorarme! Vosotros que bebéis mi sangre y probáis mi carne, cuando
terminéis de leerme, yaceré como un vago recuerdo en vuestra mente.
Erik Perianes , 4.D. 1.saria
DESPERTÓ
Despertó, tal vez por el agobio de las mentiras que hacían de ladrillos para una casa sin tejado en una noche de lluvia. Miro el pulso inquieto de sus sangrientas manos y las abrió con
miedo, para ver el filo culpable de su despertar.
Jon Ander Fernández, 4.A
EL SALTO
Se encontraba de pie, mirando al suelo. No sé lo pensó dos veces. Se adelantó al borde y dio
un paso. Durante la caída le pasaron los recuerdos de su infancia por su cabeza. Justo cuando estaba recordando los recuerdos de su adolescencia, toco el suelo y siguió caminando.
Hoda Bablal, 4.B
DINERO
En un mundo donde todo se regía por el dinero…
Iba tranquilamente caminando, cuando mis ojos se detienen en la figura de un hombre con la
capa roja y una “S” en el pecho. ¡No me lo podía creer era Superman! Se acercó a mí y me
entregó una tarjeta y me dijo: si algún día me necesitas llámame. Se fue , pero antes de que
asimilara sus palabras, se dio la vuelta diciéndome. Por cierto cobro 25€ al día por adelantado.
Hoda Bablal, 4.B

C kategoria
IGNORANTES…
Ella se mira al espejo todas las mañanas. Ve su reflejo y las manchas debajo de sus ojos caídos son ya rutina en su día a día. Viste con ropa ancha, negra, cubriendo cada centímetro de
su cuerpo. Tiene miedo, miedo de ser descubierta. Sus mangas, siempre largas, tapan la historia que nunca nadie supo, ni nunca nadie sabrá. Su novio no entiende por qué nunca le deja
ir mas allá, si es solo una simple camiseta, además, nunca le siente cerca, ¿y si le está engañando? No lo cree, nadie sería tan estúpido como para quererla. Ella está en otro sitio, está
en constante lucha con su cabeza. Su novio le grita, y eso hace que se sienta aun peor. Vuelve a casa ahogada en un lleno desconsolado y no puede aguantar más. Entra al baño, se mira
al espejo y odia cada cachito de ella. Solo una vez, piensa, una vez y parará. Se mira a los
ojos y se lo promete a ella misma. Esa vez llega, y otra y otra y otra…Esta descontrolada.
Nunca ha querido hacerlo pero si llega lejos no le importara. Total, nadie le quiere, nadie le
echara e falta, su novio le trata mal, en clase está ausente, su familia no entiende su actitud,
no entienden porque es tan solitaria. Nadie le entiende. Piensa en sus padres, ha sido una
mala hija, no ha sabido llevar la vida que ellos querían para ella. Nota como corre el calor
por sus manos, ve blanco, se marea. No puede más, lo mejor será rendirse. Y cae, cae en medio de ,os azulejos blancos ahora teñidos de rojo.
Todos decían que era una chica rara, que no hablaba, que no le gustaba la gente, y a veces
faltaba a clase, que no conocían su sonrisa. Pero decían que nunca se lo podrían haber imaginado.
Ignorantes…
María Gascón, Batx. 1.D. 1. saria
NOS REUNIMOS ALREDEDOR.
Nos reunimos alrededor del mes verde. No faltaba nadie y, como de costumbre, el más anciano de todos comenzó el debate.
-Esta vez he dado con la respuesta con una seguridad que le pondría los pelos de punta al
más calvo del reino os contare donde vivimos, que es realmente esto a lo que todos llaman
mundo…
-JAJAJAJAJAJAJA el duende travieso y saltarín no pudo contenerse y se echó a reír
-Silencio ordeno el anciano, y el cocodrilo morado le tapó la boca al duende.
-He vivido lo que nadie más ha vivido, he visto cosas que ninguno de vosotros tendrá la
suerte de ver, he cantado con sirenas y he volado con dragones, he recorrido montañas en
caballo y he surcado mares nadando, he luchado contra tiburones ¡, he tratado con brujas y
he matado tres ogros con piel de sapo…
-ME ABUUUUUUUURROOOOOO… Cuéntanos que el mundo de una santa vez! Volvió a
intervenir el duende.
-Está bien le echo una mirada amenazante el mundo fue creado por un señor muy inteligente
con gorro de paja saco una masa con la que moldeo todo tipo de criaturas, desde las más dóciles hasta las más salvajes… Y así fue construyendo todo esto que nos rodea.
-A mí me han contado otra cosa… añadió la rana con los lobos y las alas de águila.
-A ver que nos cuenta el rarito-se burló el elefante rosa (desde que se compró las gafas de sol
su autoestima había crecido demasiado rápido).

-El “mundo”, solo es un pequeño trozo de corazón de un ogro gigante, por eso existen los
sentimientos- conto con timidez la rana.
-El “mundo” no existe, todos sois parte de un sueño, de mi sueño…por eso cuando no podéis dormir os acordáis de mí y me imagináis saltando una valla una y otra vez-intervino la
oveja, que en vez de lana estaba cubierta de algodón de azúcar y acabo su inconfundibleBeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
-No os enteráis de nada-dijo el gnomo enfadado- ¿No os dais cuenta de que vivimos en un
champiñón gigante y que, de vez en cuando, lo riegan para que no se descomponga?
-BASTA-todos miraron asombrados al duende-nunca pondremos de acuerdo. Nosotros de
nosotros sabe que es “el mundo”, pero yo se algo que pocos saben y en lo que creo que todos coincidiremos.
-Cuéntalo duende de pacotilla, no te hagas el interesante…-gritaron desde el fondo la jirafa
sin cuello y la cebra sin rayas, que eran inseparables y siempre hablaban al unísono.
Ilargi Zabaleta, Batx. 2.C
INCUMPLO LAS NORMAS
Incumplo las normas, siempre llego tarde. Me gusta experimentar el placer de hacer todo
aquello que está prohibido. Voy a contracorriente. No cumplo órdenes ni pretendo mandar.
Si llego tarde es porque me quedo saboreando cada instante, disfruto de la vida porque es
mi amante. Nunca me da la espalda, porque sabe que si me la da yo le enseñare el culo y le
sacare la lengua. No necesito que nadie me ayude, me basto y me sobro. Me dicen que me
vuelva obediente, pero eso sería demasiado aburrido…Por desgracia, hay personas que intentando comprender la vida se olvidan de vivirla. A mí no me hace falta comprenderla, que
me comprenda ella si quiere.
Ilargi Zabaleta, Batx. 2.C
CACHITOS DE CORAZÓN
El había diseñado y fabricado cuidadosamente y con una dulzura encantadora y con una
dulzura encantadora su pequeño jarrón de flores. Le encantaba mirarlo fijamente, contemplar como brillaba en los días soleados y cuidarlo para que no se estropeara por él y, lo
peor, no lo apreciaba con tanto cariño como lo había hecho anteriormente. Llego hasta comprar más jarrones, endebles y apagados. Entonces fue cuando se dio cuenta de que no supo
apreciarlo y cuidarlo como se merecía. Le pidió perdón incontables veces y lo intento reparar. Pero nada. El jarrón seguía roto y con un aspecto desolador.
Ese jarrón era yo. Mi corazón se había roto en mil pedazos.
Maite Palenzuela, Batx. 2. A

C kategoria
ZERTZELADA GORRIAK
Ohean bakarrik nengoela, hausnarketa sakonean aritu naiz buruarekin …
Ikusi zintudan lehenengo unea gogoratu dut. Garai haietan gaztea nintzen, esperientzia berrien gose eta nuena galtzearen beldur txiki bat sentitu arren , etorkizun berrian murgiltzeko
desira handia zuen testu inguru orretan agertu zinen zu.
Ikusi bezain pronto hartu zintudan erronkatzat eta urte bat beranduago bikotea ginen.Harreman sendoa zen, irriz betea eta batak bestearengandik dena emateko prest ze-

goen.Era honetan egin genuen aurrera, amodioa puztuz , batak bestea maitatuz.
Badira urtea jada elkarrekin la, baina egia esan, aspaldi urrundu zen nik ezagutu nuen mutil
hura.Zure agur beroak hoztu egin dira, zure begirada samurra gogortu; are gehiago, noiznahi
lasaitzen ninduten zure hitzak irainak dira orain.Hainbestetan besarkatu ninduten eta babeslekutzat nituen besoak jipoiak dira orain, zure ferekak zaplaztekoak diren bezala. Beldurra ez
sentitzen erakutsi zidanari beldur diodala aitortzen dut; ikaratzen nau nigana hurbiltzen zarenean eta mugitzeko kemenik ez dut, zure erreakzioak nigan beste mila orban marraztuko dituelakoan.
Hori da, gure maitasuna artelan bat da.
Egunero ez bada, ia astero, nirekiko sentitzen duzuna nira gorputzean marrazten duzu.Nire
gorputza goitik behera urratzen duzu, bertan berezkoa duzun pintore dohaina erabiltzen duzularik. Nire gorputzak irudika ezinezko hainbat teknika piratzen ditu, tamaina eta itxura ezberdineko koadroa osatuz. Nire begietatik erortzen diren malkoek obraren barne samina
leuntzen dute orduan, erakusketari omenaldi egingo baliote bezala, eta une horretan da autoreak, harrotasunez , bere zigilua jartzen duenean, bere artelana bukatuz.
Dagoeneko kanpotik antzeman daitezkeen marka ugari ditut, baina kezkagarriagoak dira nira
izatearen barnean ditudanak eta hauek tamalez, ezin ditu inork ikusi.
Maiz konturatzen naiz ordea, nik ezagutu nuen mutila bera dela.Beranduago barkamena errukitzen didanean, momentu txiki batez bada ere, bueltatu egiten baita. Zertzelada hori da beste
mila margolanek sortarazitako egonezinak bizitzeko indarrez hornitzen nauena.
Bai, bera da. Maite nau, maite behar nau …
Nerea Ugarteetxea, Batx. 2. A

Mikel Estibalez: “Asko gustatuko litzaidake pilotan jolastea etorkizunean”
Mendeberriko ikasleok Mikel Estibalizi Mendealdeko pilotariari elkarrizketa
bat egin diogu eta hauxe esan digu.
Mendeberri: Noiz eta non hasi zinen pilotan ?
Mikel Estibalez: Duela lau urte hasi nintzen nire
auzoko frontoian.
M: Zergatik hasi zinen ?
ME: Kirola asko gustatzen zitzaidalako eta interesgarria iruditu zitzaidalako.
M: Noizbait joan zara txapelketa batera ?
ME: Bai.
M: Nor da zure pilotari gustukoena ?
ME: Nire pilotari gustukoena Juan Martinez de
Irujo da.
M: Non jokatzen duzu pilotan ?
ME: Nire auzoko frontoian “Txoko Lakua “ deitutakoan.
M: Bikoteka edo bakarka jolasten duzu ?
ME: Bietan.
M: Non jokatzen duzu aurrean ala atzean?
ME: Atzean jolasten dut baina gustuko izango
nuke aurrean jolastea.
M: Nola prestatzen dituzue eskuak?
ME: Lehenengo eskuak garbitu behar dira, gero
berdea deitutako gauza bat jarri behar da eskuetan, eta azkenik, takoak ipini.

M: Joan al zara noizbait pilota partida batera
ikustera? Nora?
ME: Bai, hemengo pilota lekura, Ogetara.
M: Txapelketa batean parte hartu duzu noizbait?
ME: Bai, urtero.
M: Zenbat pertsona zaudete zure taldean?
ME: 50 pertsona.
M: Zer da gehien gustatzen zaizuna zure kiroletik?
ME:Ez dakit, dena.
M: Zenbat pilota talde daude Gasteizen?
ME: 20 talde inguru.
M: Jantzi bereziren bat eramaten duzue?
ME: Bai, praka bereziak eta gerriko bat
M: Nagusi zarenean gustuko izango zenuke
pilotan jarraitzea?
ME: Bai, asko gustatuko litzaidake
M: Profesionala izatea gustatuko litzaizuke?
ME: Bai, asko

DI-DA BATEAN
Hondartza edo mendia? Mendia
Janari bat? Makarroiak
Instrumentu bat? Bateria
Partxisa ala Oka? Partxisa
Pelikula bat? Fast&Furious
Liburu bat? “El señor de los
anillos”

Asier Erice Erezuma “Bost urte daramatzat antzerkia egiten ”
Asier 3.A mailan dagoen ikasle bat, nagusitan filmak egin nahi dituen antzerki
ikaslea. TAEn ikasten du eta antzerki obra asko interpretatu ditu.
Mendeberri: Non ikasten duzu?
Asier: Porpol kooperatibako Tae eskolan.
M.: Zenbat urte daramatzazu antzerkia
egiten?
A.: Bost urte daramatzat antzerkia egiten.
M.: Zenbat denbora egiten duzu?
A.: Bi ordu eta erdi astero.
M.: Nola hasi zinen antzerkia egiten?
A.: Egun batean sartu eta probak pasatu nituen.
M.: Zergatik hasi zinen antzerkia egiten?
A.: Frogatzeko gustuko nuen jakiteko, eta
gustatzen zait.

M.: Nagusitan antzerkian segituko duzu
edo filmak egingo dituzu?
A.: Ez dakik, gustatuko litzaidake filmak
egitea.
hartu duzu?
A.: Ez, oraindik ez.
M.: Zure aktore eredua?
A.: Joseph Gordon-Levitt.
M.: Zure burua profesionalki ikusten
duzu?
A.: Bai.
M.: Anekdotaren bat?
A.: Egun batean antzerkia egiten ari ginen.
Teloi histerakoan Ekain nire atzetik zihoanean antzezleku alboan foku batekin tupust
egin eta lurrera erori zen, fokuak izugarrizko
iskanbila sortu zuen.
M.: Hasiberriei ze aholku emango zenieke?
A.: Frogatzea eta lotsarik gabe norbera izatea.

Di-da batean
M.: Zer pertsonaia eta antzerki mota interpretatu dituzu?
A.: Asko, baina gehienetan txoro edo psikopata batena. “Joker” antagonistaren antzekoa.
M.: Zein gustatu zaizu ehien?
A.: Iturgin hiltzaile moduko bat.
M.: Noizbait lotsarik sentitu duzu?
A.: Bai, hasieran asko eta oraindik ateratzen
naizenean pixka bt.
M.: Paperen bat edo obraren bat interpretatu nahi duzu?
A.: Ez bereziki, baina gustukoren bat Sweeney Todd da.

M.: Uda ala negua? Negua
M.: Egna edo gaua? Gaua
M.: Jaia ala lasaitasuna? Lasaitasuna
M.: Janari bat? Gazta
M.: Edari bat? Ura
M.: Kirol bat? Surf
M.: Liburu bat? Harry Potter
M.: Pelikula bat? Origen

