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AGURRA

E

Eta beste ikasturte bat hasi dugu. Badakigu kurtso berri bat hastea gogorra dela, uda
osoa primeran eta ezer egin gabe pasatu ondoren; horregaitik, hemen gaude Mendeberriko
prentsa talde berria zuek entretenitzeko prest.
Aurten ere, aurreko urteetan bezala, elkarrizketak, erreportajeak, denbora-pasak, etab.
aurkezten dizkizuegu. Zorte ona opa dizuegu ikasturte berri honetan.
Eta amaitzeko, ZORIONAK ETA URTE BERRI ON guztioi. Ondo pasa gabonak
Mendebaldea institutua zapaldu gabe.











Y

Y hemos comenzado un nuevo curso. Sabemos que empezar de nuevo es duro, sobre todo después de haber pasado todo el verano genial y sin hacer nada; por eso está aquí el nuevo comité de redacción de la revista Mendeberri, para entreteneros.
Este año, al igual que los anteriores, os ofrecemos entrevistas, reportajes, pasatiempos,
etc. ¡Mucha suerte en este nuevo curso! Y para terminar os deseamos UNAS FELICES FIESTAS Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO. Disfrutad de estas navidades y olvidaos de Mendebaldea.
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ARTEA ALA DELINKUENTZIA?
Azken urteotan asko zabaldu da hormetan pintadak egitearen moda. Pintada horiek graffiti-ak dira. Historia pixka bat kontatuko dugu eta, azkenik, zalantzak argituko
ditugu. Zer da graffitia, artea ala delinkuentzia?

HISTORIA
Graffiti hitza italieraz graffiti, ingelesez graff edo latinez
graphiti hitzetik dator. Graffitoren plurala da eta “marka
edo idazkia marratuz egina” esan nahi du. Jakina denez,
erromatarrek graphitiak egiten zituzten politikari buruz,
maitasunari buruz…Badakigu piratek eta marinelak ere,
lurreratzean, bere markak uzten zituztela harrietan kortxo errearekin.
Horman egindako lehenengo graffiti ospetsua 1888an
izan zen, Londresen. Jack El Destripador-ek hilketa bat
egin ondoren odolez egindako esaldia izan zen.
Artistikoki graffitia Nueva Yorken hasi zen 60ko hamarkadan; metroko irteeran pertsona batek egindako graffitia izan zen.
Graffitia Hip-Hop kulturaren oinarrizko lau elementuetako bat da eta batzuetan grafo deitzen dute. Hip-Hoparen sorrerak 80ko hamarkadan asko bultzatu zuen graffitiak egitera.

TAGGING
Tag bat “etiketa” bat da. Pertsona baten sinadura edo
akronimoa egitean datza. Pertsonaren estiloa erakusteko ere balio du. Normalean ezizen batekin sinatzen da.

TEKNIKAK ETA MATERIALAK
Teknika pila daude, hasieran errotulagailu txikiekin egiten ziren, baina denbora pasa ahala, punta lodiagoko
errotuladoreak hasi ziren erabiltzen. Hauen tinta betetzearekin nahikoa zen.
Hala eta guztiz ere, graffitilarien tresnarik ezagunena spraya da. Lehen kolore gutxi zeuden, baina denborarekin
gero eta kolore gehiago hasi ziren erabiltzen.
Graffiteroek haien lanak bihurkinekin eta giltzekin ere egiten dituzte kristala, plastikoa eta beste material batzuk
marraztuz.

ARTEA ALA DELINKUENTZIA?
Egia esanda bi gauzak dira. Gaur egungo gizartean badaude graffitiak egiteko lekuak, non graffiteroak elkartzen diren beren sormen lanak egitera. Bertan artea eta
artelan oso politak ikus ditzakegu, baina, hortik kanpo,
jende askok delinkuentziatzat hartzen du, nahiz eta herrialde batzuetan graffiteroak kontratatzen dituzten beren etxeak apaintzeko.
Orain zure txanda da, zuretzat zer da, artea ala delinkuentzia?

GRAFFITI MODERNOA
1966an hasi zen, Filadelfian, mutil batek, Combread-ek,
bere tag-a egin zuen ametsetako neskaren arreta deitzeko. Azkenean, neska liluraturik geratu zen eta Combread-ez maitemindu zen. 1968an leku guztietako paretetan graffitiak ikusi ahal ziren graffitero taldeek eginak. Gazteak biltzen ziren beren artea paretetan irudikatzeko.
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AITANA MARTÍNEZ DE MORENTÍN:
“Ez ditugu taldekideen arteko arazoak
futbolarekin nahasten.”

Mendeberri: Zenbat urte daramatzazu futbolean jolasten?
Aitana: Honekin hiru urte.
M: Zergatik aukeratu zenuen atezain izatea?
A: Hasiera batean beste lagun bat jarri zen, baina, min
hartu zuenez, nik aurkeztu nuen neure burua eta horretan
jarraitzen dut.
M: Zer duzu gustukoen, jokalari edo atezain izatea?
A: Jokalari izatea, aurrelari bezala, baina atezain izatea ere
ez dago gaizki.
M: Lehenago beste talde batean jokatzen zenuen?
A: Ez, hau nire lehengo futbol taldea da, baina lehen saskibaloian eta eskubaloian aritzen nintzen.
M: Zenbat gol sartu zizkizuten aurreko denboraldian?
A: Asko..., duela gutxi hasi nintzelako atezain postuan
jokatzen.
M: Atezain izateagatik entrenamendu berezirik egiten

al duzu? Eta nolako entrenamenduak dira?
A: Bai, Euskadiko futbol salako atezaina etortzen zait entrenatzera. Beste atezainek egiten duten bezalakoak dira:
saltoak egin, baloiak hartu...
M: Etorkizunean ikusten duzu zeure burua atezain?
A: Ez dakit, agian bai…, agian ez…
M: Gustura zaudete entrenatzailearekin?
A: Bai, baina, agian, hurrengo urtean joango da, eta beste bat beharko dugu.
M: Nola geratu zienten azkenengo denboraldian?
A: Zazpigarrenak zortzi taldetik.
M: Giro ona dago taldean?
A: Denen artean ez, baina ez ditugu nahasten arazoak futbolarekin.
M: Partidu asko irabazten dituzue?
A: Baten bat.
M:Taldeko norbait futbolean profesional gisa ikusten
duzu? Eta taldea?
A: Baten bati bai, batzuk oso onak dira. Taldea orokorre-

•Futbol talde bat?
A: Athletic eta Barça
• Rugby-a ala hokey-a?
A: Rugby-a
• Urtaro bat?
A: Uda

DI-DA
batean

Aitana Martínez de Morentín Mendebaldea istitutuko
ikaslea da eta eskolaz kanpoko Mendebaldeako nesken futbol taldeko atezaina. Oso ona denez, elkarrizketa hau egitea erabaki dugu. Eta hemen duzue esandakoa.

•Bartzelona edo Londres?
A: Bartzelona
• Edari bat?
A: Coca- Cola
• Pelikula bat?
A: Spy game
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AGENDA 21en TXOKOA
AURTENGO GAIA:

ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA
Kaixo guztioi, Agenda 21-aren txokotik ikasturte
honetan gai berri batekin gatozkizue: Energia eta klima
aldaketa. Kurtso honetan zehar energia eta klima aldaketa artean dagoen lotura arlo eta ikuspuntu ezberdinetatik
ikusiko dugu, gure ohiturak aztertuko ditugu eta ahal den
neurrian, bakoitzak klima aldaketarengan dugun eragina
gutxitzeko irizpideak ikusiko ditugu.
Energia gure bizitzako ekintza guztietarako ezinbestekoa da, elikagaietatik energia ateratzen dugu bizi ahal
izateko; erregai fosilak erabiltzen ditugu kotxe, moto, autobus eta hegazkinak mugitzeko eta, etxean, zer egingo
genuke elektrizitaterik gabe edo nola mantenduko genuke etxeko tenperatura neguan gas edo fuelik gabe? Beraz,
argi dago energiarik gabe bizitza ezinezkoa izango litzatekela, baina, bizitzeko kontsumitzen dugun energia guztia
behar al dugu? Eta galdera honen erantzunean dago gaiaren gakoa, energiari esker bizi kalitatea hobetzen delako.
Energia gehiago eskuragarri dugun neurrian gure bizitza
errezten edo hobetzen duten gailuak erabili ditzakegu, baina honek bere alde negatiboa ere badu.
Gure etxeko entxufe bat hartu eta bertan bukatzen
duten kableak jarraituko bagenitu beraien jatorria aurkitzeko, ia gehienetan (%90 inguru) energia elektriko ekoizteko erregai fosilak edo hauen azpiproduktuak erretzen dituen zentral batetara iritsiko ginateke. Bestalde, gaur egun
garraiobide gehienak petroliotik ateratako erregaiak erabiltzen dituzte beraien motoreetan. Beraz argi ikusten da
gure eredu energetikoa nagusiki erregai fosilen errekuntzan oinarritzen dela eta honek, ondorio bezala atmosferara karbono dioxido (CO2) kopuru handien igorpena dakar. Karbono dioxidoa, ur lurrina eta beste gas batzuekin
batera negutegi efektuaren “errudunetako” bat da. Azken
urteetan negutegi efektua areagotu egin da giza ekintzen
ondorioz CO2 isurketak handitu direlako eta honek era berean klimaren aldaketa ekarri du. Grafikoan, atmosferako
CO2 kopuruaren eta Lurraren batazbesteko tenperaturaren arteko erlazioa ikusi daiteke.
Aurrekoa argitzeko, negutegi efektua zertan datzan
azalduko dugu. Eguzkiaren erradiazioaren zati bat, lurrera
iritsi eta lurraren berokuntza sortzen du. Lurra bero dagoenez beste erradiazio mota bat igortzen du, baina honek
ezin du atmosferan dauden negutegi efektuko gasek sortutako geruza zeharkatu eta ondorioz, erradiazio honen zati bat Lurrean geratzen da bere tenperatura igoaraziz. Esan
behar da fenomeno hau erabat naturala dela eta berari es-
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ker bizitza posiblea dela Lurrean bestela tenperatura hotzegia
izango litzatekelako. Orduan norbaitek galdetuko du: non dago ba arazoa? Atmosferako CO2 kopurua handitzen bada, Lurrak igorri eta barruan geratzen den erradiazioaren portzentaia
handitzen doa, beraz Lurraren batazbesteko tenperatura igotzen da klimaren aldaketa ekarriz.
Klima aldaketaren ondorioen artean honakoak aipatu
daitezke: prezipitazioen banaketen aldaketa; gaixotasun batzuen zabaltzea fauna eta florak izango duten aldaketaren ondorioz; polo eta glaziarren urtzea itsas mailaren igoera ekarriko lukeena; baso, flora eta faunaren aldaketa edo espezie batzuen desagertzea; nekazaritzan arriskuak; jendearen migrazioak eta gatazkak.

Zer egin dezakegu arazo honen aurrean? Hasteko, enegiarekin dugun harremana aldatu beharko genuke. Honek ez
du esan nahi energiarik gabe bizi behar dugunik lehen esan
dugun bezala ezinezkoa izango litzatekelako, baina bai gure
ohitura energetikoak aldatu beharko genituela. Batzuk aipatzeagatik: etxean; argia piztuta ez utzi inor ez dagoen geletan, bonbila arruntak kontsumo bajukoengatik ordezkatu, elektratresnak “standby” moduan ez utzi, berogailuaren termostatoa 21ºC-tara jarri, dutxatu bainatu ordez. Garraioan; oinez,
txirrindula edo garraio publikoa erabili hirian, kotxez goazenean bere edukiera ahalik eta gehien aprobetxatu, abiadura
egokia eraman. Ikusi daitekeen bezala guztion esku dauden
ekintzak dira. Hori bai, beharrezkoa da konzientzia hartzea eta
pentzatzea pertsona guztiak berdin jokatuz gero lortu daitezkeen energi aurrezteak oso handiak izan daitezkeela. Bestalde, agintari eta enpresei ere energiarekiko duten harremana
egokitzea eta aldatzea eskatu beharko genieke.
Ikasturtean zehar, gure ohiturak aztertu eta institutuak
zenbateko CO2 kopuruaren igorketen arduraduna den kalkulatu eta ahal den neurrian kopuru hauek gutxitzeko neurriak
hartzen saiatuko gara guztion artean.
Hau da beraz dugun erronka eta guztion esku dago zerbait egitea. Animatuko al zara?

La Casa De
Mi Abuela
Donosti, 17 • Teléfono 945 177 277
01010 VITORIA-GASTEIZ
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GORKA GÓMEZ :
“Pasa den urtean egindakoa hobetzea espero dugu.”
Gorka Gómez Mendebaldeako ikaslea da, hirugarren mailakoa. Ikastetxeko futbol taldeko kapitaina denez, aldizkariko ale honetarako elkarrizketa egin diogu.
Mendeberri: Non eta noiz hasi zinen futbolean
jolasten?
Gorka: Abendañon hasi nintzen, lehenengo mailan
nengoenean.
M: Ongi elkartzen dituzu ikasketak eta futbola?
G: Bai, entrenamenduak berandu direnez, ikasteko
denbora daukat.
M: Ze postutan jolasten duzu?
G: Aurrealdean jolasten dut; taldean golak sartzen
dituena eta azken pasea ematen duena naiz.
M: Jende asko apuntatu al da aurten taldera?
G: Bai, aurten, hasieran, hamalau ginen; eta orain,
berriz, hogei. Jende berri asko animatu da.
M: Nola konpontzen zara entrenatzailearekin? Eta
taldekideekin?
G: Oso ondo konpontzen naiz bai entrenatzailearekin
eta bai beraiekin ere; ez daukat inongo arazorik eta
giro ona daukagu gure artean.
M: Beste talde batek eskaintza on bat egingo balizu,
onartuko al zenuke ala lagunekin egotearren talde
honetan geratuko zinateke?
G: Oso ondo pentsatuko nuke, baina Mendebaldean
geratuko nintzatekeela uste dut.

M: Non entrenatzen zarete?
G: Lakua Arriagan entrenatzen gara, ez dugu zelai
zehatz bat.
M: Orduan zer pentsatzen duzu zuen futbol zelaia
ez izateari buruz?
G: Nire ustez ez da arazoa. Ongi konpontzen gara
dugunarekin; baina, egia esan, gustatuko litzaidake gure
zelaia edukitzea.
M: Noiz hasi zen liga lehiaketa?
G: Urriaren 4an hasi ginen.
M: Zeintzuk dira zure taldearen aurtengo helburuak?
G: Pasa den urtean egindakoa hobetzea espero dugu.

DI-DA
batean
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Gaua ala eguna?
Gaua.
Janari bat?
Pasta.
Hondartza ala mendia?
Mendia.
Film bat?
Ali-G.
Kolore bat?
Morea.
Edari bat?
Kas laranja.
.

M: Zergatik uste duzu kapitain izendatu zaituztela?
G: Egia esan ez dakit, baina nire ustez haiekin ondo
konpontzen naizelako.
M: Zein futbol taldetako zalea zara?
G: “Deportivo Alaves”ekoa naiz.
M: Nor da zure jokalaririk gustokoena?
G: Samuel Eto’o da. Nire postu berberean jolasten
duelako, bere lana oso ondo egiten duelako eta gol
asko sartzen duelako.
M: Beste kirolen bat egiten al duzu? Zein?
G: Ez, futbola da egiten dudan kirol bakarra.

inkesta • inkesta

• inkesta • inkesta • inkesta • inkesta • inkesta • inkesta • inkesta

Zer gustatzen zaizu gehien beste sexuaz?
Oraingoan Mendebaldeako ikasleek beste sexuaz zer pentsatzen duten jakin nahi izan
dugu. Horretarako 3. mailara jo dugu. Hona hemen eman dizkiguten erantzunak.
GALDERAK:
1.- Zer nahiago dituzu, ilehoriak ala beltzaranak?
2.- Ipurdian fijatzen zara?
3.- Daramaten arropak zuretzat garrantzirik ba al du?
4.- Zein estilotakoak dituzu nahiago?
5.- Adina axola zaizu?
6.- Orokorrean zein gustatzen zaizkizu gehiago, nagusiagoak, gazteagoak ala zure adin berekoak?
7.- Altuak ala baxuak?

Mikel Irusta (3. A)
1. Biak, ez zait inporta.
2. Noizean behin.
3. Ez du garrantzirik, baina
ondo janztea nahiago dut.
4. Nire antzekoak direnak.
5. Bai.
6. Nire adinekoak ala apur bat
nagusiagoak.
7. Ertainak, ni bezalakoak.

Maitane Argote(3. E)
1. Ilehoriak.
2. Ez eta bai.
3. Bai.
4. Pijoak, dudarik gabe.
5. Bai.
6. Nire adinekoak badira hobeto.
7. Altuak.

Josu Andoni Viana
(3. E)

Edurne Manterola
(3. D)

1. Beltzaranak nahiago ditut.
2. Bai.
3. Ez.
4. Normalak, ez du garrantzi
handirik.
5. Ez.
6. Nagusiagoak gehiago gustatzen zaizkit.
7. Baxuak.

1. Berdin zait.
2. ...
3. Bai, oso garrantzitsua da.
4. Pijoak edo surferoak.
5. Bai.
6. Hobeto ni baino urte bat
nagusiagoak badira.
7. Ni baino altuagoak.

Jone Huerta (3. B)

Pello Odriozola (3. A)

1. Beltzaranak.
2. Bai.
3. Bai.
4. Normalak.
5. Pixka bat..
6. Nagusiagoak badira, hobeto.
7. Altuak direnak nahiago ditut.

1. Berdin zait.
2. Noizean behin.
3. Ez.
4. Berdin zait itxura.
5. Ez.
6. Nire adinekoak nahiago
ditut.
7. Ni bezalakoak.

Erantzun hauek ikusita, argi geratzen da bakoitzak bere gustu partikularra duela.
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Leyre
Martinez:
“Defentsa pertsonala
egitea merezi du”

Leyre Martinezek, 3.E-ko ikasleak, praktikatzen
duen kirolari buruz hitz egin digu, defentsa pertsonalari buruz.
Mendeberri: Zein egunetan eta ordutan entrenatzen
zara?
Leyre Martinez: Astelehenetan eta asteazkenetan, arratsaldeko 07:45-etik 08:45-era.
M: Nora joaten zara defentsa pertsonala egitera?
L: Sansomendiko polikiroldegian egiten dut.
M: Zergatik aukeratu duzu kirol hau?
L: Oso interesgarria iruditu zitzaidalako eta oso erabilgarria ere bai. .
M: Nor da zure entrenatzailea?
L: Bat Luis deitzen da eta bestea txinatarra da, baina ez
dut gogoratzen bere izena.
M: Nolako jende motak praktikatzen du kirol hau?
L : Gehienbat neskatoak dira, baina mutil batzuk ere
badaude nire taldean..
M : Zer da onena kirol honetan ? Eta txarrena?
L: Onena da asko dibertitzen zarela eta txarrena oso
gogorra dela.
M: Orain arte ikasi dituzun teknikak erabilgarriak
izan al dira eguneroko bizitzarako ?
L: Bai, egoera batzuen aurrean bai.
M. Arau asko al duzue? Aipa diezagukezu baten
bat?
L: Adibidez debekatuta dugula inori teknikak egitea ez
badigu ezer egin, hau da, bakarrik defentsarako erabil
ditzakegu.
M: Zure familiako norbaitek bultzatu zaitu, kirol
hau egitera?
L : Bai, nire gurasoek bultzatu ninduten.
M : Beste kirolen bat praktikatzen al duzu?
L : Bai, tenisa larunbat eta igande goizetan.

M : Ba al dago txapelketarik defentsa pertsonalean?
L : Ez, egiten ditugunak erakusketak dira.
M: Non izango da hurrengo erakusketa?
L : Oraindik ez digute esan.
M: Hurrengo urteetan defentsa pertsonala egiten
jarraituko duzu?
L: Bai, gustatuko litzaidake.
M: Edonor apunta daiteke?
L: Bai, edonor. Berdin da adina, neska ala mutila
zaren,...
M: Apuntatu nahi duten pertsonei zer esango zenieke?
L: Oso erakargarria dela eta merezi duela.
Eskerrik asko Leyre zure denbora Mendeberri aldizkariari eskeintzeagatik

DI-DA
batean
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Musika talde bat:
The Beatles
Idolo bat:
John Lennon
Hiria ala herria:
Hiria
Ikusi duzun azken pelikula:
“El incidente”
Gaua ala eguna:
Eguna
Kolore bat:
Berdea
Janari bat:
Arrosa
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Simpsondarrak,
marrazki bizidun arrakastatsuak
Matt Groening Portland-en
(Oregonen) jaio zen 1954ko
otsailaren 15ean. Bere aita,
Homer izeneko film-ekoizlea,
publizista, idazlea eta marrazkilaria zen. Matt-ek Olimpyan (Washington-en) ikasi
zuen. 1977an, 23 urterekin,
Los Angelesera joan zen idazle izateko asmotan. Han, 88
urte zituen B serieko Western film zuzendari baten gidari eta biografo egin zuen
lan Los Angelesen. 1982an, Rock and Rollari buruzko zutabea eman zioten, “Sound Mix“deitutakoa.

Simpsondarrak Matt Groeningek telebistarako sortutako
marrazki bizidun telesail arrakastatsua da. Hamazazpi denboraldi daramatza telebistan eta 359 kapitulo eman dituzte, lehenengo kapitulutik orain arte asko aldatu dira, zeren
lehen oso kalitate txarrekoak ziren. 1989ko abenduaren
17an lehen atala bota zuten FOX telebista estatubatuarrean. Simpsondarrak animazioz egindako telesailik onena
izendatu dute kritiko askok, baita Time aldazkari ospetsuak
ere. Argitalpen honek XX. mendeko telesairik hoberena
izendatu zuen 1998an lehen aipatutako aldizkaria. Simpsondarrei buruzko bi bideo joku, monopolia eta film bat
atera dituzte.
Pertsonaia askok bere bizitzan parte hartu dutenen izenak
dituzte; adibidez, Lisa, Maggie, Marge eta Homer Groening-en arrebak, ama eta aitaren izenak dira. Telesaila Springfield izeneko fikziozko herri batean gertatzen da. Homeren familia “erdi-goi mailakotzat” hartzen da. Simpsondar
familia (aldiro Homer-en aita, Abraham Simpson barne)
bost logeladun etxe handi batean bizi dira, Ned Flanders
auzokide dutela alde batean, eta, bestean, askotariko gauza ezberdin, kanposantua adibidez. Simpsondarren bizimodua Homer-en lanaren menpean dago beti, gutxienez
bost aldiz kaleratu dute eta beste askotan utzi du lana.

Pertsonaia garrantzitsuenetariko batzuk:
Homer Simpson begirunerik gabeko aita arduragabea da,
1950eko aita prototipoaren aurkakoa; hala ere, azkenean
bere familiaren kargu egiten da beti.
Marge Simpson ere 50. hamarkadako estereotipoa da, eta
kontrol tiranikoa ezartzen du familiaren beste kideen artean bere bakardadea errezago egiteko ahaleginean.
Springfieldgo polizia burua Clancy Wiggum gorputzaldi
zalantzagarrian egoteaz gain, ergel hutsa da, alferrontzia,
ustelkerian ibiltzen da eta ez dago eskubide konstituzionalak bermatzeaz oso arduratuta.
Montgomery Burns zentral nuklearreko jabea da. Maltzurra, berekoia eta Sprindfield eguzkirik gabe uzten saiatu
zen, adibidez.
Mona Simpson Homer-ren ama, hippyen laguna dena.
Herbert Powell Homeren anaiordea, diruduna dena.
Hugo Simpson Bart-en anaia bikia da, ganbaran bizi dena.
Moe Syzlak tabernako nagusia.

Erro
Autobusak
bidaia ona!!!

Foruak 18 ☎ 945 300 238
AGURAIN

11

gure ikasleak • gure ikasleak •gure ikasleak •gure ikasleak •gure ikasleak •gure ikas-

Malen Goitiz:
“Taldekide berriak oso
jatorrak dira”
Ale honetan Malen Goitizek, 2. DBHko
ikaslea eta saskibaloi jokalaria denak,
azaltzen dizkigu Arabako talde berriaren
ezaugarriak eta esperientziak. Elkarrizketan
zehar oso pozik dagoela adierazi digu eta
taldekideak oso jatorrak direla.
Mendeberri: Zergatik hasi zinen saskibaloian
jokatzen?
Malen Goitiz: Saskibaloia asko gustatzen zitzaidalako
M: Zenbat urte daramatzazu jokatzen? Zein taldetan
jokatu duzu?
M.G: Bost urte daramatzat. Hiru urte Abendañon, urte
bat Mendebaldean eta orain Araban.
M: Nolatan deitu zizuten Araba taldera joateko?
Nork deitu zizun?
M.G: Iker, Araba taldeko entrenatzailea eta
koordinatzailea, partidu batera joan zen eta gure
jokatzeko modua gustatu zitzaion.
M: Zenbat ordu entrenatzen zara astero? Zein
egunetan?
M.G: Astero 4 ordu eta erdi entrenatzen naiz:
astelehenetan, asteazkenetan eta ostiraletan eta nahi
badut igandeetan bakarkako entrenamendura joan ahal
naiz.
M: Txapelketaren bat jokatu al duzu?
M.G: Ez, baina jokatuko dut Gabonetako txapelketa.
M: Uste duzue iraganean saskibaloian jarraituko
duzuela?
M.G: Uste dut baietz, nik jolasten jarraitu nahi dut.
M: Ze postutan jokatzen duzu? Beti jokatzen duzu
postu horretan?
M.G: Hegalean orain. Lehen pibota nintzen.
M: Zein talderen kontra jokatzen duzu?
M.G: Gasteizko taldeen kontra jokatzen dugu.
M: Zein da zure aurkaririk zailena?
M.G:Abaroa da zailena eta gogorrena.
M: Saskibaloiko entrenamenduak ikasteko orduak
kentzen al dizkizu?
M.G: Ez asko, oraindik ez.
M: Zenbat puntu sartzen dituzu, gutxi gorabehera,
partidu bakoitzeko?
M.G: 14 puntu gutxi gorabehera.
M: Ligaren bat irabazi al duzu?
M.G: Ez, baina Abendañon bigarrenak geratu ginen.

M: Zer gustatzen zaizu gehien: sarrerak egitea,
jaurtiketak, defentsa...?
M.G: Sarrerak asko gustatzen zaizkit, gehienbat
eskuinetik.
M: Beste zerbait egiten duzu saskibaloiaz gain?
M.G: Bai, igeriketan aritzen naiz.
M: Jende ugari joaten da zure partiduak ikustera?
Gurasoak partidu guztietara joaten al dira?
M.G: Bai, jende asko etortzen da gure partiduetara, nire
gurasoak ere bai.
M: Non entrenatzen zara?
M.G: Divino Maestro-n entrenatzen naiz.
M: Gustura zaude zure taldekideekin?
M.G: Bai, taldekideekin ondo konpontzen naiz, oso
majuak baitira..

DI-DA
batean
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Hondartza ala mendia?
M.G: Hondartza
Eguna ala gaua?
M.G: Gaua
Edari bat?
M.G: Ura
Saskibaloiko jokalari bat?
M.G: Luis Scola
Musika talde bat?
M:G: Skalariak eta Betagarri
Kolore bat?
M:G: Urdina
Film bat?
M.G: Titanic.
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EDURNE AGUINACO:
“Etorkizunean saskibaloian jarraitu nahi dut”.
Edurne Aguinako, Araba taldeko jokalari
berria, kontatzen digu talde horretan egiten
duten partiduak eta entrenamenduak
azaltzen digute. Esaten duenez, talde
horretako taldekideek oso majuak eta
jatorrak dira.

DI-DA
batean

Mendeberri: Zergatik hasi zinen saskibaloian
jokatzen?
E.A: Lagunek jokatzen zutelako eta gustatzen
zitzaidalako.
M: Zenbat urte daramatzazu jokatzen? Zein taldetan
jokatu duzu?
E.A: Bost urte daramatzat. Hiru urte Abendañon, urte bat
Mendebaldean eta orain Araban.
M: Nolatan deitu zizuten Araba taldera joateko? Nork
deitu zizuten?
E.A: Iker, Araba taldeko entrenatzailea eta
koordinatzailea partidu batera joan zen eta gure
jokatzeko modua gustatu zitzaion.
M: Zenbat ordu entrenatzen duzu astero? Zein
egunetan?
E.A: Astero 4 ordu eta erdi entrenatzen ditut:
astelehenetan, asteazkenetan eta ostiraletan eta nahi
badut igandeetan bakarkako entrenamendura joan ahal
naiz.
M: Txapelketaren bat jokatu al duzu?
E.A: Ez, baina jokatuko dut, Gabonetako txapelketa.
M: Uste duzue iraganean saskibaloian jarraituko
duzuela?
E.A: Nik jokatzen jarraitu nahi dut, baina ea nola
eramaten dudan.
M: Ze postutan jokatzen duzu? Beti jokatzen duzu
postu horretan?

Hondartza ala mendia?
E.A: Hondartza
Eguna ala gaua?
E.A: Gaua
Edari bat?
E.A: Koka-kola
Saskibaloiko jokalari bat?
E.A: Kobe Bryant.
Musika talde bat?
E.A: Sugan eta kaotico
Kolore bat?
E.A: Txuria
Film bat?
E.A: El orfanato

E.A: Orain hegalean nabil, baina lehen antolatzailea eta
pibota nintzen.
M: Zein talderen kontra jokatzen duzu?
E.A: Gasteizko taldeen kontra jokatzen dugu.
M: Zein da zure aurkaririk zailena?
E.A:Abaroa da zailena eta gogorrena.
M: Saskibaloiko entrenamenduak ikasteko orduak
kentzen al zaitu?
E.A: Pixka bat, baina oraindik ez dut arazorik izan.
M: Zenbat puntu sartzen dituzu gutxi gorabehera
partidu bakoitzeko?
E.A: Partidu bakoitzeko 16 puntu gutxi gorabehera
sartzen ditut, batzuetan geihago edo gutxiago, egunaren
arabera.
M: Ligaren bat irabazi al duzu?
E.A: Ez, baina Abendañon bigarrenak geratu ginen.
M: Zer gustatzen zaizu gehien: sarrerak egitea,
jaurtiketak, defentsa...?
E.A: Kontraerasoak dira gehien gustatzen zaizkidanak
partidu batean egiteko.
M: Beste zerbait egiten duzu saskibaloiaz gain?
E.A: Bai, ingeleseko akademia batera joaten naiz
M: Jende ugari joaten da zure partiduak ikustera?
Gurasoak partidu guztietara joaten al dira?
E.A: Gurasoak gehienbat, nire ama bai baina nire aita
ez.
M: Non entrenatzen duzu?
E.A: Divino Maestro-n entrenatzen naiz.
M: Gustura zaude zure taldekideekin?
E.A: Bai, taldekideak oso majuak dira.
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NERABETASUNA
Nerabetasunarekin datozen aldaketak gertatu baino lehen
ezagutzea ona da eta oso garrantzitsua da gogoratzea jende
guztiak aldaketa horiek jasaten dituela; izan ere, mutila ala
neska zaren begiratu gabe, nerabetasunaren aldaketak helduko zaizkizu. Ez daude bi pertsona berdinak, baina heldu
guztiek bizi izan dute nerabetasuna. Horretan denok berdinak gara.
Orokorrean nerabetasuna, gutxi gorabehera, neskentzat
8 urtetik 13ra bitartean hasten da, eta mutilen artean 10 urtetik 15ra. Hala ere, pertsona batzuk nerabetasunean pixka
bat beranduago edo lehenago hasten dira. Denok desberdinak gara, pertsona bakoitzak nerabetasuna garai desberdinetan du.Horregatik, agian, zure lagunak oraindik nerabetasunera heldu gabe egotea gerta daiteke.
Nerabetasunean, beharbada, asko haserretuko zara eta hori zure
ondokoek nabarituko dute. Gazte batzuk erraz haserretzen dira beren lagunekin eta bere familiarekin.
Pertsona guztiak ezberdinak gara; beraz, bakoitzak bere garapena izatea ez da harritzekoa. Horregatik ez gara hazten modu eta
denbora berean. Nerabetasunean sartzen diren pertsonak inoiz ez dira nerabetasunaren puntu berean egoten.

MENDEBALDEAKO IKASLEAK
NERABETASUNEAN:
Gure lan hau osatzeko ikasltetxeko ikasleen iritzia jakin nahi izan dugu. Hona hemen eman dizkiguten erantzunak.

Baina denborarekin mundu guztia berdin jarriko da eta antzera
ibiliko da. Ona da jakitea ez daudela gorputz edo izakera zuzenak
edo okerrak. Izaki guztiok ezaugarri desberdinak ditugu eta hauek
besteengandik bereizten gaituzte.

1 mailakoak: Nola hasi duzu nerabetasuna?
Zer nabaritu duzu?

Autoestima geure burua onartzeari eta baloratzeari dagokio eta
geure buruarekin pozik egoteari edo ez egoteari ere bai. Autoestima
garrantzitsua da; gu gustura egoteak edo ez egoteak gure jokabidean eragina baitu. Pertsona batek autoestima altua badu, lagunak errazago egingo ditu; bere portaera hobeto kontrolatuko du eta bizitzaz
gehiago gozatuko du.

• Oso ondo hasi dut nerabetasuna. Eva Alonso 1.A

Gure iritziz, nerabetasuna bizitzaren garai politenetakoa da, jende asko ezagutzen duzulako, zure lehen mutil-laguna edo neska-laguna aurki dezakezulako, eta bizitza ezagutzen duzulako bere alde
onekin eta bere alde txarrekin.

NERABETASUNERAKO AHOLKUAK:
Bereiz itzazu portaera eta emozioak. Batzuetan “zigortu” egiten zaituzte (portaera), baina maite zaituztelako (emozioa), duten
kezkaren adierazgarrria da hori.
Zu ez zara zure porrota eta portaera okerrak, askoz gehiago zara. Egin dezakezun akats handietako bat da, gaizki egin duzunarekin identifikatu eta gauzak beste era betean ezin dituzula egin sinestea.
Bila itzazu laguntza onak. Arazorik baduzu eta nola konpondu ez badakizu eska ezazu aholkua, konta iezaiozu ideia onak eta
orientabideak eman diezazkizukeen norbaiti.

• Ondo sentitzen naiz, lagun asko egin ditudalako. Oso
txikia naizela konturatzen naiz institutuan sartzerakoan eta
irakasgaiak askoz zailagoak direla. Uxue Barbero 1.B
• Ez dakit. Asko dibertitzen naizela nire lagun berriekin.
Aitor Villate 1.C

3 eta 4 mailakoak: Nola hasi zenuen nerabetasuna? Zerbait nabaritu zenuen?
Bai, zerbait nabaritu nuen, adibidez, pentsatzeko era. Ondo hasi nuen nerabetasuna. Ibinca Barbero 4.B
Oso ondo hasi nuen eta gauza asko nabaritu nuen: ideiak
helduagoak ziren eta lagunekin beste elkarrizketa mota batzuk izaten nituen. Rhiwana Lopez de Armentia 3.B
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Natalia Suarez:

”Bitan joan naiz Euskadiko txapelketara”
Natalia Suarez soinketa erritmikoa egiten duen DBH
hirugarren mailako kirolaria da eta praktikatzen duen
kirolari buruz galdera batzuk egin dizkiogu eta hauek
izan dira bere erantzunak.

DI-DA
batean

Mendeberri: Zenbat urte daramazu?
Natalia.S: Hau laugarren urtea da
M: Zenbat urterekin hasi zinen?
N.S:11 urterekin hasi nintzen.
M: Zein klubean entrenatzen zara?
N.S: Oskitxo klubean entrenatzen naiz.
M: Non entrenatzen duzu ?
N.S : San Andres polikiroldegian entrenatzen naiz.
M: Zenbat ordu eta egun entrenatzen zara astero?
N.S: Sei ordu eta erdi astero.Astelehenetan bi ordu eta
ostiraletan bi ordu eta erdi.
M: Zergatik hasi zinen soinketa erritmikoa egiten?
N.S: Betidanik gustatu zaidalako hori egitea, eta nire
lehengusua izena ematera joan zenean bere entrenatzaileak konbentzitu ninduen.
M: Zer da gehien gustatzen zaizuna soinketa erritmikoan?
N.S: Pilotarekin egiten ditudan ariketak dira nire gustukoenak
M: Zer objektu gehiago daude?
N.S: Uztaia, soka, masak eta zinta daude.
M: Zein ariketa egiten duzu ondoen?
N.S: Pilota ariketak.
M: Zer gaitasun fisikoa da garrantzitsuena zure kirolean?
N.S: Uste dut malgutasuna dela garrantzitsuena kirol
onetan.

M: Mendia ala hondartza?
N.S: Hondartza
M: Negua ala uda?
N.S: Uda
M: Edari bat?
N.S: Kas laranja
M: Musika mota?
N.S: Ska
M:Abesti bat?
N.S: Puto alkohol
M: Film bat?
N.S:Titanic

M: Zenbat txapelketatan hartu duzu parte?
N.S: 15 txapelketatan egon naiz eta horietako bi
Euskadiko txapelketak ziren.
M: Noiz arte jarraituko duzu soinketa erritmikoarekin?
N.S: Ikasketak eta kirola ongi eraman dudan arte
M: Nolakoa izan zen zure lehenengo txapelketa?
N.S: Egia esan ez dut gogoratu nahi. Hasi nintzenean
dena ahaztu egin zitzaidan eta orduan korrika joan nintzen ezer egin gabe.
M: Eta hurrengo txapelketetan ez zenuen beldurrik
sentitu?
N.S: Bai, baina guztiaz ahaztu eta dantza egiten hasi
nintzen.
M: Zerbait gehiago pasatu zaizu txapelketetan?
N.S: Bai, pasa den urtean Euskadiko txapelketan nik eramandako musika hondatu zen eta orduan beste neska
baten musikarekin dantza egin behar izan nuen.
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REGGAE MUSIKA
JAIOTZA
Reggae musika 1960 garren hamarkadan jaio zen.Estatu batuetako eta Jamaikaren arteko maitasun erlazioaren
ondorioz SKA musikaren sorrera ekarri zuen.Urte alaiak ziren horiek, Jamaikak 1962an independentzia lortu
zuelako. Etorkizun hobe baten esperantzarekin sortu zen SKA musika, alaia
eta dantzagarria. Ez zuen asko iraun,
zeren Estatu Batuetako dirudunek
uhartea bereganatu zuten bertakoak
kale gorrian utzita.
Jamaikarrak kale gorrian zeudenez,
Reggae musikak, erlijioa eta Ganjarekin batera aurrera egiten lagundu zien.
MARCUS GARVEYREN esanek begiak
ireki zizkien eta beltza izatea ona zela eta beltz izateaz harro sentitu behar zutela esan zien; mezu hauek Reggae musikaren bidez zabaldu ziren. Garai berri bat sortu
zen.

URREZKO AROA
1970eko hamarkada urrezkoa aroa
izan zen musika Reggaearentzat. Musika berri honen indarra geldiezina zen
BOB MARLEY musikari eta abeslari
apartei esker. Bob Marleyren bultzakari
es-

ker reggae musikalari gehiago sortu
ziren, adibidez, Blood & FIRE eta Pressure Sounds.

1980KO HAMARKADA
1980ko hamarkadan Bob Marleyren
heriotza reggae musikarentzat kolpe
gogorra izan zen, gauzak nahasi baitzituen reggae munduan. Sound Sistemetan animatzaile bezala hasi ziren
estilo propioak sortzen, esate baterako, U-ROY eta BIG YOUTH.
Hamarkadaren azken urteekin batera
eta teknologia berrien aurrerapenekin,
reggaek janzkera berria ezagutu zuen.
RASTAFARIAK
Sinistu behar duzu. Kale gorrian zaude, txabola batean bizi zara, lanik gabe eta etorkizuna zure azalaren kolorea bezain iluna da, oroimenik gabe,
historiarik gabe bizi zara. Afrikan Ras
Tafari Makoken izeneko etiopiar bat
koroatua izan da. Haile SELASSIE da,
erregeen errege, jaunen jaun, Juda lehoiaren konkistatzailea eta jainkoaren
semea. Munduan zehar indarrez sakabanatutako Afrikar esklabo guztiak
askatu eta, Afrikara, etxera, bueltan eramango zaitu eta aske izango zara. Rastafariren gotzainek bidea erakutsiko dizute, Babilonian bizi zara eta infernu
hartatik aterako zaitu.
Rastafarismoak interpretazio asko ditu, adibidez, alkohola edatea, tabakoa
erretzea, gatza jatea, haragia eta arraina jatea debekatuta dute.Rastafari guztiek ez dituzte lege hauek errespetatzen, baina saiatzen dira gehienak
errespetatzen.Rastafarientzat heriotza
aurkitzen duzunean paradisura joaten
zara; paradisu honek ZION du izena.
Rastafariek gorputzean ateratzen diren ileak moztea debekatuta dute, bizarra baita, eta gehienak beltzak direnez eta ile kizkurra dutenez eta ezin
dutenez moztu, ilea hasten zaie azkenean rastak sortuz.
Rastafariek meditatzeko edo otoitz
egiteko era Marihuana erreaz egiten
da eta Marihuana erretzean SELASSIE
jainkoarekin kontaktuan jartzen zara.
GANJA
Rastafarientzat Marihuana jakinduriaren belarra da eta hori erretzean jai-

koarekin harremanetan jartzeko balio
du; erretzeaz gain, belarrak hainbat funtzio ere baditu, adibidez: janariari botatzeko, infusioak egiteko eta sendabelar modura erabiltzeko.
GAUR EGUN
EUSKAL HERRIAN (Hegoaldean bereziki) apenas entzuten den arren, reggaearen adarra, estiloak izugarrizko arrakasta komertziala dauka, nahiz eta oraindik Bob Marleyren doinuak nonahi entzun daitezkeen.
SKINHEAD REGGAE
Jamaikako independentziarekin behartsu askok Erresuma Batuetara joatea erabaki zuten beraiekin eramanez
beraien musika. Musika honek onarpen handia du rudeboy eta hooligan
izeneko mugimenduekin. Horrek skinhead izeneko mugimenduari eman zion
bidea. Skinhead-ek reggaeak skinei buruzko gaiak tratatzen dituzte, hau da,
nahaste soziala,langilearen harrotasuna, arrazismoaren aurkako pentsamenduak eta komunikabideen manipulazioa herri langileari buruz skinhead arrazista eta mozkor basati baten
irudia emanez jendeari, errealitatean
langile harro bat denean, burgesiaren
eta autoritatearen aurkakoa.
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Oporretan irakurtzeko liburuak
Eli (edo Lisa) naufrago bat da. Nola edo
hala iraun ahal izan du bere nora ezean, batbateko eztanda batek seme bakarra, Igor,
lapurtu dion arte. Latza zaio bakardadea,
baina are latzagoa ez jakitea. Nor ote zen
Igor? Zerk eraman zuen Salouko apartamentu
hartara, hamaika puskatan xehe-xehe eginda gorpu geratzera?
Gertaera horretatik ihesi, bizitzak aurrera jarraitzen duelako, eta lan egin beharra dagoelako biziko bada, agure bat zaintzen hasi da. Agureak sekretu bat gordetzen
du, ordea, eta sekretu horren peskizan semearen iragana berregin usteko du puskatik puskara, bera bezalako beste naufrago
bat, Gigi, lagun duelarik.
Liburu honek 2008ko narratibako Euskadiko Literatur saria irabazi du.

El gran matemático y científico Ian
Stewart nos ofrece en este libro una historia total de las matemáticas desde los primeros sistemas numéricos de la antigua
Babilonia hasta los grandes problemas
matemáticos aún no resueltos. Con la capacidad de divulgación y claridad conceptual
que le distingue, el profesor Ian Stewart
analiza y explica cada paso dado por la
matemática en el curso de la historia y nos
cuenta cómo afectó a la sociedad de su
tiempo y, por vía acumulativa, cambió para
siempre nuestra vida diaria. En su recorrido por las figuras de los grandes matemáticos de la historia, desde babilonios, griegos y egipcios hasta Fermat y
Gödel, pasando por Descartes y Newton, Ian Stewart desmitifica los conceptos clave de las matemáticas, los teoremas y las ecuaciones sin recurrir a formulaciones complicadas.
Escrito con la intención de convencer y cautivar a quienes las matemáticas «les asustan», este libro, lleno de hallazgos fascinantes y de
explicaciones increíblemente fáciles de entender, contiene más de cien
ilustraciones, diagramas y documentos históricos que iluminan y ayudan
a comprender los grandes progresos de una ciencia responsable en buena
parte de que el mundo sea tal como lo conocemos hoy en día.

Lau gizon, kartzela batean preso, erregearen kontrako talde iraultzaile beteko partaide izateagatik: baroia, olerkaria, soldadua eta ikaslea. Heriotza-zigorra dute laurek zain, eta sententzia bete aurreko gatean, solasean dabiltzala, istorio bana kontatzea erabakiko dute, beren azken orduak
zerbaitetan pasatzearren, batetik, eta baita
ere, gillotina jausi aurreko azken unean oroitzeko moduko irudi bat gordetzearren. Airean dabil espetxeko gobernariaren proposamena ere, lau lagunetakoren batek erakundeko buruzagiaren izena isil-gordeka
salatuz gero, denak libratuko dituela.

Franz Kafkak, hil baino urtebete
lehenago, Berlingo Stegliz parkean paseatzen zebilela, erabat atsekabetuta negarrez ari zen neskatila bat aurkitu zuen:
panpina galdu berri zuen. Haurra lasaitzeko idazleak istoriotxo bitxi bat asmatu
zuen: panpina ez zen galdu, bidaia bat
egitera joana zen, eta neskatilak laster
gutun bat jasoko zuen.
Kafkak, bat-batean panpinen postari
bihurturik, gau hartan bertan idatzi zuen
gutun hori, liburu hori osatzen duten
gutunetan lehena.
Jordi Sierra i Fabra (Bartzelona,
1947), ehunka libururen egilea eta literatura-sari ugariren irabazlea da. Idazleak
bere izena daraman fundazioa sortu zuen
gazteei laguntzeko eta irakurzaletasuna
sustatzeko.
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Amaia eta Edurne:

“Gure emaitzak nahiko altuak dira Frantziako beste
leku batzuekin alderatuta”
Amaia eta Edurne Ziburuko Piarres Lartzabal ikastetxeko irakasleak dira.
Lehenengoak Fisika eta Kimika ematen du eta bigarrenak Espainiera. Elkartrukea medio gurean izan ditugu
eta, beraien ikastetxea hobeto ezagutu nahian, elkarrizketa egin diegu.
Mendeberri: Zer motatako ikastetxea
da?
Amaia eta Edurne: Seaska elkartean dagoen ikastetxea da
M: Noiz sortu zen?
E: Duela hamar urte sortu zen ikastetxea.
M: Zer adinetik zer adinera?
A: Zuen ikastetxera etorri direnek13-14
urte bitarteko adina dute.
M: Ze hezkuntza etapa daude Frantziako irakaskuntzan?
A: Lehenengo mailakoak txikiak dira, 5
urtetatik 11 urte bitartekoak dira, eta bigarren mailakoak, hau da, seigarren
mailan hasten dira eta bi urte egoten dira maila honetan eta, gero, Lizeotara joaten dira. Lizeoan bi maila egiten dira
eta gero terminala egiten dute.
M: Noiz hasten da ikasturtea? Noiz
bukatu? Oporraldiak noiz dituzue?
E: Ikasturtea irailaren hasieran hasten da
eta ekainaren 30ean bukatzen da. Gabonetan bi aste ditugu oporretarako; otsailean beste bi aste; apirilean beste bi aste, hau da, zazpi aste lan egiten dugu
eta ondoren aste bat eta erdi edo aste
bat dugu oporretarako.
M: Zein irakasgai dituzue?
A: Espainola, ingelesa, frantsesa, euskara, historia geografia, matematika,

biologia, fisika eta kimika,
teknologia, gorputz heziketa eta artea egiten dute.
M: Arlo guztiak euskaraz
ematen dira?
A: Bai, hizkuntzak izan ezik,
hau da, espainola, ingelesa
eta frantsesa.
M: Ikastetxeak nolako instalazioak ditu?
E: Bikainak, zuenak bezain
modernoak. Duela bi urte berreraikia izan zen; hori dela
eta, tresna moderno ugari
ditugu. Ikastetxetik 600 metrora hondartza daukagu.
M: Zein kirol praktikatzen
dira eskolaz kanpo?
A: Itsas kirol asko daude, horien artean, surfa eta itsasoari lotutako kirolak orokorrean. Gero oso ospetsuak dira errugbia, pilota eta
futbola.
M: Zer motatako emaitza
akademikoak daude?
E: Nahiko emaitza altuak dira Frantziako beste leku batzuekin alderatuta. Hemen, emaitzak batetik hamarrera bitartekoak dira eta han bat eta hogei bitartekoak.
M: Ikastetxetik kanpora zein jarduera egiten dituzue?
A: Ikasgelatik kanpoko jarduerak naturarekin lotuta daude, adibidez, erreketara joaten gara zaborra garbitzera, eta
gero errekan rafting egiten dugu. Gauza bera gertatzen da itsasoarekin eta mendiarekin.
M: Elkarbizitza arazorik ba al dago?
Kasuren bat ba al dago? Eta baldin
badago nola egiten diezue aurre?
A: Bai, noski badirela liskarrak
E: Liskarraren arabera tutoreek eta gurasoek hartzen dituzte erabakiak eta
ikasleari jakinarazten diote. Berriz gertatzen baldin bada, ikaslearen kanporaketa erabaki ahal da.
M: Diziplina arazoak konpontzeko
zer zigor mota daude?
A: Zigorrak puntualak izan daitezke,

adibidez, arratsaldeetan ordu batzuk
gelditzea lan bat egiten. Puntu horretaraino iritsi aurretik, ikaslearekin eta bere gurasoekin hitz egiten da zigorra handiagoa ez egiteko
M: Nolakoa da gurasoen parte hartzea ikastetxean? Eta ikasleena?
E: Bi motatakoak dira; adibidez, Inglaterrara joan nahi badugu hunkituta dauden ia ikasle guztiek parte hartzen dute laguntzen eta dirua irabazten bidaia
ordaintzeko. Beste guraso batzuk semeak
laguntzeko inplikatzen dira, baina beste batzuek ez dute ezer egiten.
M: Ikastetxean jai berezirik egiten al
duzue?
A: Urte batzuetan inauteriak egiten ditugu, gabonak, eta ikasturte bukaerako
azken egunean festa berezi bat egiten
dugu.
M: Irakasleak gustura sentitzen dira
ikastetxean egiten den lanarekin?
A: Orokorrean bai.
E: Pozik gaude ikasleek egiten duten lanarekin.
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Mendebaldea-Ziburu elkartrukea argazkitan
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Iñaki Jauregialtzoren
keramika erakusketa
endebaldeako euskara irakaslea da bera, baina
buztina ere lantzen du bere denbora librean.
Jarduera horren fruitu da azaroaren 21etik abenduaren 20ra “Juan López de Aelen Galeria Itinerante-Arte
Espazioa”-n, Zapa kaleko 79ko erakusketa hau. Aurretik baditu Iñakik beste hiru erakusketa eginak: 2001ean “Berbetan”, Zalduondoko Larraga jauregian; 2004an”Teilak, buztinak, buztinezko bihotzak”, Oñatiko Kultur Etxean eta 2006an
“Olerkia eta Zeramika”, Urretxuko Juan de Lizarazu erakustokian.

M

Erakusketaren nondik norakoaz
azaltzeko asmakeriatan ibili gabe, egilearen beraren hitzak ekarriko ditugu hona:

Aurten 100 urte beteko zituen
Jurgi Oteizak. Eskultorearen mendeurrena ekitaldiz oparpa izan da:
erakusketak, hitzaldiak, tailerrak,
dantzaldiak e.a. Erakusketa honekin
omenaldi xume bat eskaini nahi izan
diot, Galeria Itinerantek eskura ipini
didan aukeraz baliatuta. Eskerrik asko Juan López de Ael!
Oteiza Gandiagaren olerkigintzarako akuilu izan bazen, niretzat biak
akuilu eta maisu; horregatik, bien
ekarpenak uztartu ditut zeramika honetan.
Arantzazuko eskultura antropomorfikoak hartu ditut abiapuntutzat eta
buztin ezberdinekin jolastuz aritu naiz.
Horretarako buztin beltza, gresa eta
errefraktarioa, engobeak eta bidrioa
erabili ditut. Ama Lurra izeneko eskulturekin Gandiaga, nire irakaslea,
omendu nahi dut. Artaso izeneko olerkiak gogoratuz, egungo Naturaren ustiapen basatia eta txikitzailea salatu
gura dut.
Guk, hemen, argazki batzuk baino ezin izan ditugu sartu. Azkeneko egunak dira eta joan ikustera, merezi du eta!
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AKANE ALFONSO:
”Euskabaloia merezi duen
kirola da”
Mendeberri: Zenbat urterekin hasi zinen eskubaloian jolasten? Zergatik?
Akane Alfonso: 12 urterekin, ikastolako ekintzaren bat egin nahi nuelako.
M: Zein izan da urte horietako gauzarik onena?
A: Pasa den urtekoa, Euskadiko txapelketa irabazi genuelako.
M: Zein da zure zenbakia? Gustukoa al duzu?
A: 1 zenbakia erabiltzen dut eta asko gustatzen zait.
M: Gustatzen al zaizu zure postua? Zergatik?
A: Jokalari bezala ez nengoen gustura eta atezain modura, berriz, hobea nintzen eta gustura nago.
M: Nolakoa da baloia zuretzat? Handia ala txikia?
A: Pasa den urteko baloiarekin oso gustura jokatzen genuen baloia txikia zelako, baina aurten araudia aldatu dutenez, baloi handiekin jokatzen dugu eta gehiegizkoak
dira guretzat.
M: Zenbat gol sartzen dizute partiduko?
A: 0-5 artean.
M: Non eta noiz entrenatzen zara?
A: Astearteetan eta ostegunetan Sansomendiko polikiroldegian.
M: Zure familiako beste batzuk aritzen al dira eskubaloian?
A: Nire ahizparekin jolasten dut, talde berean.
M: Txapelketa gehiago irabazi al dituzu?
A: Sansomendiko txapelketa bat, Euskadiko txapelketa
eta selekzio arteko lehiaketa batean Arabako selekzioarekin hirugarrenak gelditu ginen.
M: Noren aurka jokatzen duzu hobeto, nesken kontra ala mutilen kontra?
A: Mutilen aurka, neskak baino askoz hobeak direnez,
gehiago ikasten dugu.
M: Beste kirolik gustatzen al zaizu?
A: Bai, ia guztiak gustatzen zaizkit, baina gustukoena eskubaloia dut.
M: Etorkizunenan ikusten al duzu zure burua eskubaloian jokatzen?
A: Bai, nire burua ikusten dut berriro Euskadiko txapelketan aurten bezalaxe.
M: Zein duzu eskubaloiko jokalaririk gustukoena?
A: Barrufet.
M: Animatzen duzu jendea eskubaloian jokatzera? Zergatik?
A: Bai, merezi duen kirol bat delako.
DI-DA BATEAN
Kolore bat: Gorria
Uda ala negua? Uda
Mendia ala hondartza? Hondartza
Gaua ala eguna? Gaua
Edari bat: Ura
Musika talde bat: Barrikada
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NAGORE MARTÍN:
”Pasa den urtean
Euskadiko txapelketa
irabazi genuen”
Mendebaldeako eskubaloiko neskak
2007-2008ko Euskadiko jokoetara joan
ziren eta, zorionez, irabazi zuten.
Txomin izan zen entrenatzailea eta
Adara Alfonso, Nagore Martín, Betel
Olaizola, Oihane Etxezarreta, Akane
Alfonso, Izaskun Elu, Sara Gutierrez eta
Jone Huerta entrenatu zituen. Baina
elkarrizketa Nagore Martini (pibota) eta Akane Alfonsoni (atezaina)
egingo diegu.
Mendeberri: Zenbat urterekin hasi zinen eskubaloian jolasten?
Zergatik?
Nagore Martin: Hamabi urterekin . Eskolako ekintzaren bat egin nahi nuelako.
M : Zein izan da urte horietako gauzarik onena?
N: Pasa den urtean Euskadiko txapelketa irabazi genuela.
M: Zein da zure zenbakia? Gustukoa al duzu?
N: 9 zenbakia erabiltzen dut eta gustura ibiltzen naiz.
M: Gustatzen al zaizu zure postua? Zergatik?
N: Bai, txikitatik posizio horretan jokatzen nuelako.
M: Nolakoa da baloia zuretzat? Handia ala txikia?
N: Handiegia, esku txikiak dauzkadalako.
M: Zenbat gol sartzen dituzu partiduko?
N: 5-10 artean.
M: Non eta noiz entrenatzen zara?
N : Asteartetan eta ostegunetan Sansomendiko polikiroldegian.
M: Zure familiako beste batzuek eskubaloian jokatzen al zuten?
N: Nire ahizpak orain dela 2 urte utzi zuen futbolagatik
M: Txapelketa gehiago irabazi dituzu?
N: Sansomendiko torneotxo bat, Euskadiko txapelketa eta Arabako
selekzioarekin hirugarrenak gelditu ginen selekzio arteko lehiaketa batean.
M: Noren aurka jokatzen duzu hobeto, nesken kontra ala mutilen
kontra?
N: Mutilen aurka, neskak baino askoz hobeak direnez, geihago ikasten
dugu.
M: Beste kirolik gustatzen al zaizu?
N: Frontenisa eta eskubaloia.
M: Beste kirolik egiten al duzu? Zergatik?
N: Ia guztiak gustatzen zaizkit eta praktikatzen ditut.
M: Etorkizunean ikusten al duzu zure burua eskubaloian jokatzen?
N: Bai, baina bakarrik Euskadiko txapelketan.
M: Zein da eskubaloiko zure jokalaririk gustukoena?
N: Entre Urios, eta, nola ez ba, Iker Romero, Gasteizkoa delako.
M: Animatzen al duzu beste jendea eskubaloian jokatzera? Zergatik?
N: Bai, eskubaloia oso kirol polita delako.
DI-DA BATEAN
Kolore bat: Urdina
Uda ala negua? Uda
Mendia ala hondartza? Hondartza
Gaua ala eguna? Eguna
Edari bat: Ura
Musika talde bat: Ken zazpi
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ASAMBLEA GENER
Como viene siendo habitual todos
los años, a principios de curso celebramos la Asamblea General de las familias socias de nuestra AMPA, Etorkizun Alea. En esta ocasión fue el pasado 15 de octubre.
Probar, entre otras cosas, es saborear y obtener resultados para obrar en consecuencia en futuras convocatorias. Pero el cebo del anzuelo, la
rifa entre los asistentes de un jamón, que no debería haber hecho falta, no fue lo suficientemente atractivo para conseguir una pesca o asistencia más destacable. Vayan al aire algunas preguntas ¿Qué no hacemos bien o qué hacemos
mal? ¿Las familias, las madres y padres del alumnado de Mendebaldea nos creemos la importancia de nuestras aportaciones y el protagonismo
que debemos tener en la educación de nuestras hijas e
hijos, al menos desde ese tercio del componente humano (Alumnado-Profesorado-Familia)? Merece la pena
dedicar unos minutos, un examen de conciencia, antes
de dormirse cualquier día. Buen tema para reflexionar
en una Autoescuela. Sea como sea, la asistencia se cifró
en: 8 componentes de la Junta de la AMPA, 3 representantes de la Dirección del centro y 63 asociados y
asociadas, entre ellos algún docente.
1. José Manuel, abrió la asamblea con unas palabras
de bienvenida y una explicación del sorteo del jamón
entre público asistente, con el mejor deseo de ser un elemento agitador de conciencias, para lograr una mayor
participación en el futuro.
2. Joseba, presentó a los componentes de la mesa,
cargos de las diferentes responsabilidades de la Junta de

la AMPA. Igualmente, formaron parte de la mesa, a título informativo, Andoni Gaviña y María Ángeles Cledú,
Director y Directora adjunta respectivamente. Joseba, planteó la necesidad de apoyo de las y los asociados invitando a incorporarse al equipo de la Junta de la asociación, para realizar las tareas de las vacantes que próximamente se producirán: tesorería, extraescolares, etc.
Hizo un resumen de las actividades realizadas por la AMPA en el curso 2007-2008:
● Charlas: por Miren Iosune Alberdi, sobre normalización lingüística; por Víctor Moreno, sobre la lectura y
por Carles Sedó, sobre las drogas.
● Colaboración en la Semana Cultural del Instituto, organizando diferentes actos, tales como: Charla de magia matemática. Charla de los cantantes de los grupos Berri Txarrak y Betagarri. Actuación del grupo hip-

Mendebaldeako irakasle, guraso eta ikasleok, iragarki
hau eramanda, %5eko deskontua izango duzu zure
oporretan.
Horretarako jo Gasteiz Hiribidea 75 behea-2.
Telefonoa: 945-213940.

********
¡Atención profesores-as y familias de Mendebaldea.
Zafiro Tours ofrece un descuento de un 5% en paquetes vacacionales en su oficina de la
Avenida Gasteiz 75 bajo 2.
Teléfono: 945-213940, presentando este anuncio.
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RAL AMPA
hop G-14 en el hall del instituto.
Sorteo de bicicleta y otros regalos.
● Colaboración en extraescolares.
Subvenciones a estas actividades y
viaje de estudios.
● Colaboración en el desarrollo del
comedor.
● Salidas montañeras diversas, al Gorbea el 31.12.07, para despedir el
año. Fiesta del MENDEGUNA, contacto con la naturaleza, con la visita a Valderejo: subida al Vallegrull,
recorrido en bicicleta de montaña,
paseo cultural por la zona y comida de hermandad en Nograro.
● Participación en el Observatorio de
Convivencia del Instituto, campaña promovida por el Gobierno Vasco.
3. Julio, expuso el balance económico de la AMPA del pasado curso
que, resumidamente se tradujo en
19.850 euros de ingresos y 16.650 euros de gastos, como consecuencia, se
creó un superávit de 3.200 euros.
4. José Manuel, comentó lo relativo al comedor. Actividad organizada
por el Centro y la AMPA. Pagada por
las familias afectadas. Con un costo de
50 euros al mes por persona, recalcando, que era el tercer año consecutivo que el costo se mantenía sin subida. Que la empresa encargada de
suministrar la comida es Auzo Lagun.
Que los monitores son de la empresa
Kukuika. Que para el presente curso
se cuenta con 65 comensales.
5. María, nos puso al día sobre la
situación de las extraescolares deportivas: En fútbol, se cuenta con cinco
equipos de chavales y un equipo de
chavalas, en total casi cien jóvenes. En
balonmano escolar, cuyo responsable
es Txomin, contamos con dos equipos
de cadetes y un equipo juvenil de chicas, que participan dentro del Club Eari, aproximadamente 40 jóvenes. En
baloncesto, actividad bajo la coordinación de Muro, contando con la figura del Delegado por equipo, son nueve los equipos: 1 Junior masculino federado; 1 Cadete femenino federado;
1 Cadete masculino federado; 2 Cadetes femenino A y B; 1 Cadete mas-

culino; 1 Infantil masculino; 1 Infantil
femenino y 1 Preinfantil masculino, agrupando a 102 alumnas y alumnos. María subrayó la buena salud deportiva
en nuestro instituto, pues de 733
alumnos y alumnas, más de una tercera parte practican deporte como extraescolar.
6. Gema, trasmitió la importancia
de las Autoescuelas, como método de
aprendizaje para las madres y padres
de aquellos temas que más nos preocupan, que tratados por especialistas
nos ayudan a clarificar nuestras ideas.
Entre los posibles temas a desarrollar
en presente curso citó: educación en
valores, temas de interculturalidad, etc,
por concretar llegado el momento.
7. Joserra, a vista de pájaro, como
si desde la cima de un monte se tratara, perfiló en el horizonte las tres actividades montañeras centrales del
curso, cuyas concreciones se harán público en su día:
● Salida montañera de despedida del
año (31.12.2008), ida y vuelta en
autobús.
● Colocación de un buzón en Peña
Roja – Mendegorri, en Sierra Cantabria.
● Celebración del Mendeguna el 17
de mayo de 2009.
Además, animó a participar en las
salidas domingueras por la geografía
alavesa, que tan buenos ratos nos deparan.
8. Llegados a este punto, tomaron la palabra, mano a mano indistintamente, Andoni Gaviña y María
Ángeles Cledú, en representación de
la nueva Dirección del centro. Transmitieron su ilusión, su compromiso
por salir airosos de la responsabilidad
que les ha tocado con su nombramiento, para un año, a pesar de no
estar experimentados en estas tareas. Nos dijeron tener todo controlado y estar todo en marcha. Hicieron
un especial llamamiento a la participación de las familias, en proceso electoral, para ocupar siete de los ocho
puestos que corresponden a las madres y padres en el Consejo Escolar
del Instituto. Dijeron tomar nota de

las preocupaciones mostradas en
nuestra asamblea. Agradecieron la labor que ejerce la AMPA.
9. Ruegos y preguntas. Una vez roto el silencio de los primeros momentos,
comenzaron a salir preocupaciones, a
mostrar diversas opiniones sobre la situación en el instituto, que esquemáticamente se pueden resumir dentro
de estos dos apartados:
A. Carácter académico:
● Preocupación por cómo se canalizan las aspiraciones académicas de
los alumnos en 3º y 4º de la ESO.
● Control, seguimiento o balance
anual, por curso, de los resultados
académicos.
● Baja participación de los alumnos
en la selectividad.
● Estudios comparativos interinstitutos alaveses de los resultados de
los expedientes personales y de la
selectividad.
B. Carácter infraestructural:
Deficiencias en la limpieza, polideportivo,…
● Actualización de la página web del
instituto.
● Uso del frontón, separación,…
● Canastas en el patio.
● Horarios de extraescolares, entrenamientos largos.
Para finalizar la asamblea, Manolo,
se ocupó del reparto de boletos y control de la rifa. Se realizó el sorteo y la
suerte, la paleta de ibérico, se fue de
la mano del número 1.
Con jamón o sin jamón, la AMPA,
sus componentes, seguirá y seguiremos aprendiendo, avanzando en el
empeño porque nuestras hijas e hijos aprendan a aprender, porque el
profesorado aprenda a enseñar, y entre todas y todos en comunión, pues
sin madres y padres no hay alumnado y sin alumnado no hay profesorado, aprendamos a ser auténticas personas.
David, autor de esta crónica, en nombre de la Junta de la AMPA, se despide hasta la próxima.
●
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CHUPA-CHUPSa
Txupa-Txups-a piruleten fabrikazioaren eta salmentaren arduraz dangoen enpresa espainiarra da. Enric Bernat katalanak sortu zuen 1958an, zerbitzu militarra amaitu ondoren, Productos Bernat deitu zuena.
1956 eta 1957 urte bitartean, karamelu bat makil batean sartzeko ideia sortu
zitzaion.
1958an Chups izeneko lehenengo marka espainiarra merkatuan sartu zuen. Bere
publizitateak “Chupa Chups” esaten zuen, eta jendeak eslogana marka moduan
hartu zuen.
1994.urtean, Marcos Bernat Sierrak, Chupa Chupsaren sortzailearen semeak, “Smint” marka sortu zuen.
1995ean Chupa-Chups-a munduan jandako karamelurik famatuenetakoa bihurtu zen.
2006ko uztailean, italiar-holandar enpresa batek Enric Bernaten (2003an hilda) oinordekoekin tratu bat egin zuen,
Chupa-Chups enpresaren kapitalaren gehiengoarekin geratzeko.
Gaur egun, urteko produkzioa 17.000 tona baino gehiagokoa da, eta egungoa, 12 milioi unitatekoa.
Logotipoa
Kanpoko merkatuetan sartuta, Chupa-Chups-ak logotipo bat behar zuen, tarifa militar
bategatik, Salvador Dalík egin zuena. Geroago, munduari bira eman zion.

MEZU SUBLIMINALAK
Mezu subliminal bat, pertzepzioaren limiteen azpitik pasatzeko diseinatuta dagoen irudi
edo mezu bat da. Adibidez, film baten fotograma batean publizitate irudi bat agertzea, mezu
subliminal bat da, ikusteko denborarik ematen ez digun arren, geure buruak sumatu egiten
du.
Bizitza arruntean askotan erabiltzen dira mezu subliminalak, publizitatean batez ere.
Mezu subliminalen kasu batzuk
- “Los Simpson-en” kapitulu batean, emakume batzuk gerriko dantza egiten ari dira “Aniram al ne etatsila” (Alístate
en la Marina) esanez.
- Alfred Hitchcocken “Psikosis” filmean, irudi subliminal bat agertzen da. Bertan burezur bat agertzen da hiltzailearen aurpegiaren gainean, filmaren azken irudietako batean. Txerrien kurrinkak ere erabili ziren musikarekin nahastuta.
- Disney.ko “High School Musical” filmaren banda sonorak mezu subliminal asko ditu.
- Mezu subliminalen beste adibide bat, “Cenicienta” filmean agertzen da. Bertan,
Gus-Gusek eta Jackek,
Cenicientaren arratoi lagunek, samurki besarkatzen dute elkar, eta ikuspuntu iraingarritik ikusita, eszena horrek burla
egiten dio gizarte homosexualari.
- Marlboro tabako markan, paketea alderantziz jartzen baduzu, “lb”eta “M” letren goiko zatia tapatu gabe, pertsonaia bat ikusten da urkatuta.
- “Coca-Cola” markako logotipoa bertikalean jarrita, gizon txuri bat ikus daiteke gizon beltz bati listua botatzen.
“Coca-Cola” eta garagardo marka desberdin batzuetan ere, adibidez, mezu subliminal asko ikus daitezke..
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Gabonak munduan zehar
Euskadin Olentzeroa da, baina munduan zehar bitxikeri asko
daude Gabonen inguruan. Ondorengo lerroetan herrialde batzuetan egiten dutena azalduko dizuegu:
ARGENTINAN- Abenduaren 24ko gauean familia eta lagunen
arteko bilerak egiten dira. Gaueko 12etan suziriak botatzen dira eta zuhaitzera joaten da opariak irekitzera. Afarian familiako bakoitzak jateko zerbait eramaten du, horrela, guztien gauzak jaten dira.
ITALIAN- Urteko azkenengo gaua,“Notte di capodanno”ohikoa da dilista plater bat jatea jaia hasi baino lehen. Emakumeei
lentzeria gorria oparitzen zaie urte berrian zorte ona izateko.
Erroma eta Napolesen altzairu zaharrak leihotik botatzen dituzte.
ERRESUMA BATUAN- Oso ohikoa da etxeko ateetan mihura
jartzea deabruengandik babesteko eta zorte ona ekartzeko etxeetara. Hango Gabonak ez lirateke berdinak izango “crackers”
gabe, eztanda egitean bitan apurtzen diren zuziriak. Hauek
txano bat, opari bat eta txiste bat daukate barruan.
FRANTZIAN- Bertan gabonak abenduaren 6an hasten dira, San
Nicolasek opariak ekartzen dituenean, baina gabon giroa azaroaren 25etik sentitu ahal da, “Sainte Catherine” egunetik. Oso
ohikoa da abendualdi egutegia izatea eta pasatzen den egun
bakoitzetik leiho bat irekitzen da.
BELGIKAN – Ohitura da gabon gauean patinatzera ateratzea
familiako otorduaren ostean. Familia osoak patinak janzten ditu eta ibai izoztuetara joaten dira patinatzera. Abenduaren 4an
San Nicolas bertatik pasatzen da ikusteko ea umeak onak izan
diren ala ez, eta bi egun geroago bueltatzen da opariak uztera onak izan diren umeei, eta gaiztoak izan direnei adartxo bat
uzten die zapatilan.
FINLANDIAN- Zuhaitzetan herrialde
guztietako banderak eskegitzen dituzte herrialde guztien elkartea
erakusteko. Antzinako ohitura bat daukate “pikkujoulu” deiturikoa. Hori gabon
gaueko aurreko egunetan
lana egin eta gero etxea
apaintzean datza.
AUSTRALIAN- Munduko
beste hemisferioan dagoenez, gabonak udan ospatzen dira; beraz, ez dago elurrik ezta hotzik ere.
Bertan hondartzetan ospatzen da eta udako Santa Clausak ikus daitezke.

ERRUSIAN- Bertan “Babushka” da opariak banatzen dituena,
onak izan diren umeei. Kondairak esaten duen moduan, erabaki zuen Jesus ikustera joatea beste jakintsuekin. Gabonetan
ez da inoiz falta vodka botila bat mahaian. Bisitei hori eskaintzen diete, eta gainera edozeinek edan ahal du, baita ume txikiek ere, nahiz eta kantitate txikian izan!
LETONIAN- “Opari bat, olerki bat”, hori da Letoniako gabonetako lema, afaria amaitzean, opariak ireki baino lehen, familiako kide bakoitzak olerki bat errezitatu behar duelako. Beste ohitura bat da egurra biltzea eta sua egitea urteko azkeneko egunean, urte osoko arazoak joateko.
ALEMANIAN- Gabon gaua eguna eta gero umeek opariak
itxoiten dituzte. Kanpaitxo bat entzunez umeek korrika egiten
dute zuhaitzeraino, bertan
opariak daudela badakitelako. Baina ezin dute ireki
“stille nacht, heilige nacht”
gabon-kanta abestu arte.
IRLANDANEtxe guztietako atarietan
kandela zuri
bat jartzen da
eta gabon
gauean familiako kide gazteenak pizten
du eta bakarrik
itzali ahal du María izeneko emakume edo neskatila batek.
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ELKARBIZITZA
Gure proiektu honekin jarraitzen dugu aurten ere. Momentuz SENSIBILIZAZIO fasean
gaude eta horrekin lotuta LEMA lehiaketa jarri dugu martxan Ikastetxean eta baita
LOGO berriaren lehiaketa ere, azken hau 4. mailako ikasle batzuek eginda Plastika arloan. Hona hemen lan hauen « erakusketa ». Hau hasiera besterik ez da, jarraituko dugu
Ikastetxeko halako garrantzitsua den gai bat lantzen
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Irati Iparragirre:
“Euskadiko txapelduna izan naiz bi urtetan”
Aurtengo lehen ale honetan Irati Iparragirreri egin nahi
izan diogu elkarrizketa. Irati patinajean Euskadiko
txapelduna da. D.B.H 2. mailako ikaslea da.

DI-DA
batean

Mendeberri: Noiz hasi zinen patinatzen?
Irati Iparragirre: Sei urte nituenean, baina utzi nuen eta
duela lau urte berriro hasi
nintzen
entrenatzen.
M: Zerk bultzatu zintuen patinatzen hastera?
I.I: Nire ahizpa hasi zen sei urterekin eta niri gustatzen
zitzaidan.
M: Zure familiako beste norbaitek patinatzen du?
I.I: Orain ez, baina lehen nire ahizpak.
M: Zenbat ordu entranatzen zara astean zehar?
I.I: Astelehenetan, astearteetan eta ostegunetan, ordu
bete egun bakoitzeko.
M: Non aritzen zara?
I.I : Batzuetan Sansomendin eta beste batzuetan
Ariznabarran.
M: Noiz irabazi zenuen lehenengo lehiaketa?
I.I: Duela bi urte.
M: Zenbat txapelketa irabazi dituzu? Zeintzuk?
I.I: Momentuz bi Euskadiko txapelketa.
M: Oso zaila egin zitzaizun txapelketa irabaztea?
I.I: Bai, patinatzaileak asko eta onak zirelako.
M: Zein taldetan patinatzen duzu?
I.I: Marianistas taldean.
M: Zer giro dago bertan?
I.I: Talde guztia ondo konpontzen gara eta oso giro ona
dago.
M: Zure entrenatzailearekin ondo konpontzen zara?
I.I: Bai, entrenatzailearekin ere primeran konpontzen naiz.

M: Kolore bat? Arrosa
M: Musika talde bat? Ken 7
M: Mendia ala hondartza?
Hondartza
M: Uda ala negua? Uda
M: Eguna ala gaua? Gaua
M: Janari bat? Pasta
M: Edari bat? Coka-Cola

M: Zein da zure patinatzailerik gustukoena?
I.I: Ezin dut aukeratu denak onak direlako, baina bat
aukeratzekotan, Patxi Peula aipatuko nuke.
M: Patinajeaz aparte beste kanpo ekintzarik egiten al
duzu?
I.I: Asteburuetan nire herrian euskal dantzak ikasten
aritzen naiz eta astelehenetan, Gasteizen, trikitixa jotzen
dut
M: Entrenatzeaz gain, ikasteko denbora ematen dizu?
I.I: Bai, noski.
M: Beste kirol bat aukeratu beharko bazenu, zein
aukeratuko zenuke? Zergatik?
I.I: Gimnasia erritmikoa, izugarri gustatzen zaidalako.
M: Hurrengo urteetan patinajean jarraitzeko asmorik
ba al duzu?
I.I: Bai, noski, oso gogokoa dut eta.
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Dieses Jahr sind wir wieder nach Neusäβ
in Deutschland gefahren. Wir waren 14
Schüler und zwei Lehrerinnen.
Wir sind am Dienstag, der 7. Oktober angekommen, wir haben das Justus-von-Liebig Gymnasium besucht, und die Austauschschüler kennengelernt.
Am Mittwoch haben wir das Schloss
Neuschwanstein besichtigt, und später sind
wir länger als
eine Stunde
um die Alpsee spaziergegangen.
Wir haben auch die Städte Ausburg und München besucht.
Das Wochenende war frei.
Am letzten Tag waren wir im Klettergarten. Einige haben Angst
gehabt, aber wir schreiben keine Namen.
Zum Schluss haben die Deutsche gekocht, und am Abend haben wir gemeinsam typische deutsche Spezialitäten gegessen.
Es war eine sehr gute Erfahrung für alle.

Santa Maria Road
Nanclares de la Oca
01230 (Araba)
28th October 2008-11-25
The editor
Mendeberri magazine
Donostia, 3
01010, Gasteiz (Araba)
Dear sir,
First of all, congratulations on this wonderful magazine you have created. I am writing to you to comment on the tramway.
To begin with, I would like to explain how much money has been invested in this technological project. This technological improvement has cost over 3 million euros and the best thing is
that this money comes from all of us so, in my opinion, the Government should have done a survey and take the results into
account.
On the one hand, pavement and natural places such as parks,
gardens…have been destroyed to build this multimillonaire project.
On the other hand, we have disabled and old people who will
give thanks to God for this machine, but if the Government had
invested the money they have spent on the tramway in other
public facilities, I am sure that the smile in all those faces would
be the same or bigger.
To finish with this letter, people should be persuaded of the danger this machine implies. In other cities such as Bilbo or Amsterdam, the tramway has increased the number of accidents.
Last year two hundred pedestrians were run over by this “useful” device.
Yours ,
Julen Ugarte (Batxilergoko 1. A )
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Erlezaintza
Erlezaintza edo erlezaintza nekazaritzako aktibitate bat
da, erleak hazi eta zaintzean datza jarduera hau, beraiek
sortzen eta batzen dituzten produktuak gizakien beharrak
asetzeko helburuarekin.
Gizakiak aktibitate honekin lortzen duen produktu nagusia
eztia da. Eztia erleek egiten duten ekintza batez sortzen
da (pekoreoa)
ERLEZAINA
Erlezaina erlezaintzan lan egiten duen pertsona da.
Egiten dituen ekintzak desberdinak dira. Udan, erleekin
lan egiten dute, eta neguan, berriz, egurrezko etxolak
egiten dituzte etorriko diren erleen kolonia berrientzako.
Baina erleak ere zaintzen ditu, eztia erleen etxoletatik
ateratzen eta ustiatzen dute eta neguan haiek berotzeko
material batzuk eramaten dizkie.
ERLEZAINTZATIK ATERATAKO PRODUKTUAK
Asko dira erlezaintzatik atera ahal diren produktuak,
baina erleak ez du edulkoratzailea bakarrik sortzen,
argizaria ere sortzen du. Lehen, argizariarekin, kandelak
eta hainbat materialen iragazketak egiten ziren, baita eztia
atera ere. Baina orain, teknikak hobetu direnez, polena,
propolioa, jalea erreala eta erleen pozoia biltzen hasi dira
eztia eta argizaria ere kontuan harturik.
ERLEZAINAK ERABILTZEN DITUEN MATERIALAK
Erlezainak erlezaintzan aritzeko behar dituen erremintak
eta materialak hauek dira:
- Ke-Hauspoa
- Koadroaren erabilerako pintza edo palanka.
- Erlezaintzan aritzeko trajea.
- Eztia ustiatzeko elementuak.
- Argizaria urtzeko elementuak.
- Erle erregina kanporatzeko saretxoa.
- Erleek eztia sartzeko argizari xafla luzea.
- Ataka.
- Polena harrapatzeko tranpa.
Erlezainaren.
- Propoleoa harrapatzeko tranpa.
ERLE MOTAK
Erleak erlauntz izeneko kolonietan bizi dira. Erlauntz
bakoitzeko
bizilagunek talde edo familia handi bat osatzen dute.
Erle erregina:Talde guztietan bada erle nagusi bat, erle
erregina, gainerako guztien ama dena. Bera da erlauntzeko
eme emankor bakarra, eta bere zeregina arrautzak errutea
da. Udaberrian eta udan, 2.000 arrautza gutxienez jartzen
ditu egunero. Bi urte pasa ondoren, arrautzak jartzeko
gaitasuna gutxitzen zaio. Erregina bost edo sei urte bizi
daiteke.
Erlamandoa: Erreginaz gain, badira zenbait ar,
erlamandoak izenekoak. Erlamandoak oso alferrak dira:
horien helburu eta egiteko bakarra erle erregina ernaltzea

da, eta ez dira luzaroan bizitzen. Langileak baino handiagoak
dira, eta abdomen zabalagoa daukate; hegoak gorputza
baino luzeagoa dituzte.
Erle langileak: edo erle eme antzuak, bizi dira
erlauntzean; taldeko gehiengoa osatzen dute. Izenak berak
dioenez, erle langileak erlauntzeko lan guzti-guztiaz
arduratzen dira: argizaria egiten dute eta abarasketako
gelatxoak eraikitzen dituzte; polena biltzen dute; eztia
egin eta abarasketan pilatzen dute; larbak elikatu eta zaintzen
dituzte; erlauntza zaindu, desinfektatu eta garbitzen dute.
Langile fin eta nekaezinak dira benetan. Zortzi hilabete
baino ez omen dira bizitzen.

ERLEEK DITUZTEN GAIXOTASUNAK
Asko dira erleek dituzten gaixotasunak:

- Akariosis: akaroen erasoa.
Ektoparasitoek eragindakoak.
Zorriek (intsektuak) eragindakoak.
Endoparasitoek eragindakoak.
- Erle haurren gaixotasunak:
Bakterioek eragindakoak.
Onddoek eragindakoak.
Birusek eragindakoak.
Intsektuek eragindakoak.
- Erle nagusien gaixotasunak:
Gaixotasun biralak
- Erle erreginen gaixotasunak
- Pestizidak
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Normalkuntza Batzordea

KOMUNIKAZIO TRESNAK
Gaur egun, gero eta ugariagoak dira jendearekin komunikatzeko moduak.
Gizarteak messengerra, sms- ak, e-mailak… erabiltzen ditu elkarrekin komunika
daitezen; baina, benetan, beharrezkoak al dira komunikatzeko bide hauek?
Duela urte asko, zeinuen bidez erlazionatzen hasi ziren, hau izan zen
komunikatzeko lehenengo era. Aurrerago, teknologia berriak pertsonak kontaktuan
egoteko beste hainbat metodo agertzea ahalbideratu zuen, baina nik messengerrean
eta sakelako telefonoak hartuko ditut, horiek baitira jendeak gehien erabiltzen
dituenak.
Messengerra duela zenbait urte sortu zuten ordenagailuaren bidez jendea
komunika zedin. Programa hau izateko interneta izatea beharrezkoa da. Honek,
lagunekin hitz egiteaz aparte, argazkiak edota nahi dituzun gauza guztiak ( hala nola,
abestiak, lanak, filmak…) bidaltzeko aukera ematen dizu. Gainera, jende berria
ezagutzeko aukera ematen dizu. Jendeari messengerra asko gustatzen zaio, zure
lagunekin mintza zaitezkeelako etxetik atera barik. Hala eta guztiz ere, guraso askok
uste dute komunikatzeko bide hau ez dela guztiz segurua adizioa eragin dezakeelako,
euren seme-alabek pertsona “arraroekin” hitz egin dezaketelako, birusak erraz
transmititu daitezkeelako… Dena den, pasa den hilabetean egindako inkesten
arabera, messengerra da gazteek gehien erabiltzen duten gailua.
Beste alde batetik, gure gizarteak sakelakoa asko erabiltzen du. Haien bidez
deiak egin ahal izateaz aparte, sms-ak, argazkiak, musika… bidal diezazkiokegu
elkarri. Halaber, mugikor batzuek telebista ikusteko aukera ematen digute; beste
batzuek, ordea, GPS-a eta guzti daukate.
Gazteek nahiz helduek erabiltzen dituzte eta lortutako azkeneko datuek
diotenaren arabera, gizartearen %80ak baino gehiagok tramankulu hau dauka.
Beraz, nire ustez argi geratu da ezin gaitezkeela komunikabiderik gabe bizi,
hauek baitira askotan arriskuetatik ateratzen gaituztenak. Dena den, kontuan izan
beharko genuke gehiegi erabiltzeak menpekotasuna sor dezakeela eta ordenadorea
askotxo erabiltzeak ikusmenean arazoak eragin. Hau ikusita, tresna hauekin ematen
dugun denbora murriztu beharko genuke, inolako problemarik ez izateko.
Nagore Martín. DBH 3.B

Normalkuntza batzordekideok orain arte egin ditugun edo
planifikatzen ari garen hainbat ekintzaren berri eman nahi
dizuegu.
Urtero bezala, gure ikasle berriak hiru egun pasa dituzte
Zuhatzan Ur kirolak eta jolasak egiten eta euskaraz bizitzen.
Eskerrak eguraldia ondo portatu dela!
Lehenengo hiruhilabeteko gure eginbeharrik handiena
Ziburukoekin joan den ikasturtean hasitako elkartrukea zen,
eta pozik gaude emaitzarekin. Egin ditugun bisitak
interesgarriak suertatu dira, ikasle gehienak pozik eta
azkeneko egunean aurreko egunetan ikusitakoaren inguruan
proiektu bat garatu zuten elkartrukeko partaideok (aldizkari
honetan bertan dituzue egindako zenbait lan). Bihoakie
hemendik Ziburuko ikasle eta irakasleei gure agurrik beroena.
Euskararen eguna abenduaren 3an ospatuko dugu eta
zenbait ekintza prestatzen ari gara egun horretarako. SMSn
lehiaketa bat egingo dugu euskararen inguruan; idatzitako
mezuak zer dioen asmatu behar dute eta 50 euroko saria duen
bonoa irabazteko, ikasleek, atezaintzako kutxan laga behar
dute aipatutako mezua deszifraturik. Aldzkr hu js rdk jkng dze
rbzl nr dn.
Batxilergoko 1. mailako ikasleak, aipatutako eguna
aitzakia hartuta, Koldo Ameztoi ipuin kontalariaren saioa
ikustera joango dira goizean.
Baina benetan egun hau ospatzeko eskatzen dizuegun
bakarra da EUSKARAZ EGITEA!
Gabonak hurbil direla eta, betiko moduan, DBH
1.mailako ikasleek postalen lehiaketan hartuko dute parte.
Irabazlearen postala bidaliko da zuen etxeetara ikastetxearen
izenean.
Bukatzeko, aurreko ikasturteetan bezala, gure batzordeak
jantokiko ekintzak antolatzen ditu. Arrakastatsuenak eskalada
eta grafiti tailerra izan dira.

Varonako oinordekoa
Araban gaude, Varonako dorrean hobeto esateko. Rodrigo eta bere emaztea udako azken egunak pasatzen ari dira. Udazkena iristen ari
da, ikusten da, zuhaitzen ostoak aldatzen ari dira eta arratsaldeak gero eta azkarrago bihurtzen ari dira gau. Gutxi geratzen da neguko egun
hotzak iristeko, eta, bestetan bezala ezingo dira gaztelutik irten elurragatik.
Jabea, hau da, Rodrigo, dorrea berotzeko modu bat bilatzen ari zen. Suak ez zuen hainbeste berotzen eta hotz geratzen ziren.
Orduan zerbait pentsatu zuen, Europako zientzilari onenak bilduko zituen eta horrela arazoa konpondu. Baina gauzak ez ziren pentsatu
bezala atera. Bere semeak, seme bakarrak, gaixotasun oso arraroa zuen, eta bere dirua bera sendazeko erabili behar zuen. Hilabate bat
geroago hil zen. Orduan arazoa sortu zen, ez zuen inor dorrera eta lurrak uzteko. Urte batzuetan edo gutxiagoan, hilko zen; ez zuen donbora
gehiagorik. Momentu horretan umea izateko ahalegin guztiak egin zituen, baina ahalegin guztiak alferrik. Denbora pasa zen eta heriotzaren
presentzia hor zegoen, edozein momentutan bere lana egiteko prest. Egun batean, bere azkenetan zegoela, Rodrigoren emazteak baietz esan
zuen, umea zuela bere barruan. Hori entzundakoan, Rodrigo XI. hil zen, baina XII. bidean zetorren istorio edo bizitza ikusgarria izateko
bere aurrekoak bezala.

Asier Gereta 2.B

Bertsoak
Doinua: haizeak bidali du
Haitzulo bat zulatu
Meza emateko.
Nomadak zebiltzala
han aterpetzeko.
Gustuko hiru aski
zuloa betetzeko.
Ordu batez ibili
hori ikusteko?

Haitzulora iritsi
ginen hamarretan.
Autobusean batzuk
borrokan jolasean..
Besteak ongi pasa
arituz kartetan..
Lokarturik azkenak
bestela hizketan.

Elizaren aurrean
gosea makurra.
Neskak oihuka ari
bazuten beldurra.
Baietz haiek beldurtu
zaunkaka txakurra.
Haragia nahi zuen
Inondik ez urra.

Egileak: Urtzi, Ekaitz, Bixente, Jon, Markel eta Nerea
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ASMAKIZUNAK

TXISTEAK ETA
ASMAKIZUNAK
1. TXISTEA
Bi emakume elkartu dira, eta batak besteari
esaten dio:
-Nire senarra aingeru bat da.
-Hau zortea!- erantzuten dio besteak- Nirea
oraindik bizirik dago.
2. TXISTEA
Gizon bat txori dendara sartu eta loro
elebiduna eskatu zuen. Dendariak hanka
bakoitzean soka bana zuen bat erakutsi zion.
-Ezkerreko sokatik tira eginez gero, euskaraz
hitz egingo dizu –azaldu zion saltzaileak- eta
eskuinekotik tira eginez gero, katalanez.
-Aizu, eta bietatik batera tira egiten badiot?
–galdetu zion bezeroak.
-Zozoa halakoa! Lurrera joango naiz mokoz
aurrera!– erantzun zion loroak.
3. TXISTEA
Maisuak Jaimitori galdetu dio:
-Jaimito, zenbat dira bi gehi bi?
-Auskalo! Ez badizkidazu datu gehiago
ematen…!

1. ASMAKIZUNA
Hegaztien denda bateko dendariak hau esan zion loroa erosi
zuenari: “loro honek entzuten duen guztia errepikatzen du”.
Astebetera, eroslea itzuli eta loroak hitz-erdirik ere ez duela esan
kexatu zaio, baina dendariak esan dio ez ziola gezurrik esan. Nola
liteke?
2. ASMAKIZUNA
Taxi-gidari batek pertsona bat darama. Bidaiaria izugarri berritsua
da, baina taxi-gidariak hizketarako gogorik ez duenez, gormutua
den itxura egin du; eskua belarrira eta ahora eraman du ez hitz
egin eta ez entzun ezin duela adierazteko. Joan beharreko tokira
iristean, taximetroa erakutsi dio zenbat den adierazteko. Bidaiariak
zintzo-zintzo ordaindu eta jaitsi egin da. Orduantxe konturatu da
taxi-gidariak ezin duela gormutua izan. Nola konturatu da?
3. ASMAKIZUNA
Tren elektriko bat Altsasutik Iruna doa 100 km/h abiaduran.
Haizeak iparretik jotzen du 30 km/h abiaduran. Norantz joango da
kea?
Hiru erantzunak badituzu emanak, bejoindeizula eta zorionak!
Bi erantzun badituzu eman, zure moduko batekin aritu deman
Erantzun bakar batekin, hitz egin dakienarekin
Ez baduzu bat ere asmatu, 33.orrialdean begiratu.

Euskal Mendiak
Euskal Mendiak Pirinioen eta Kantauriar mendilerroaren artean kokatzen diren mendilerroak dira. Altuera ertaineko mendilerroak dira eta punturik altuena Akategi da, 1.544 metrorekin, Aizkorriko mendilerroan.
Euskal mendiak paraleloak diren bi mendilerro kate ezberdin dira, bata barnealdetik eta bestea kostaldetik.
MENDILERROAK
• Barnealdetik honako mendilerroak daude:
1. Salbadako mendilerroa.
2. Gasteizko mendilerroa
3. Urbasa
4. Andia
• Kostaldetik honako mendilerroak daude:
5. Gorbeiako mendilerroa
6. Anbotoko mendilerroa
7. Elgeako mendilerroa
8. Aralarreko mendilerroa
9. Oizeko mendilerroa

MENDIAK
• Arabako mendien zerrenda:
1. Gorbeia (1.481 metro)
2. Toloño (1.446 metro)
3. Aratz (1.443 metro)
• Bizkaiko mendien zerrenda:
1. Gorbeia (1.481 metro)
4. Oiz (1029 metro)
5. Zalama (1.336 metro)

•Nafarroako mendien zerrenda:
6. Hiru errege Mahia(2428
metro)
7. Ezkaurre(2050 metro)
8. Arlas(2044 metro)
• Gipuzkoako mendien zerrenda:
9. Aizkorri (1528 metro)
10. Atxuri (1551 metro)
11. Akategi (1549 metro
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horoskopoa • horoskopoa • horoskopoa • horoskopoa • horoskopoa • horoskopoa•

ARIES:
Zure bizitzako bikotea aurkituko duzu hilabete honetan. Ez utzi joaten! Ikasketak
hainbestean, baina ez lasaitu, segi horrela. Gaizki sentituko zara momentu batzuetan,
baina, lasai, dena pasatuko da.

TAURO:
Maite duzun pertsona horri sentitzen duzuna esan behar diozu, bere erantzunak harrituko
zaitu. Ikasketetan askoz hobeto ibiliko zara. Zure osasuna gero eta hobea izango da.

GEMINIS:
Bikotea aurkituko duzu, baina ez denbora askorako. Ikasketak bikain joango dira klasean ez
baduzu hainbeste hitz egiten. Gaixotu egingo zara, baina dena azkar pasatuko da.

CANCER:
Zure bikotearekin inoiz baino hobeto ibiliko zara. Ikasketak beti bezala joango dira, baina
ahalegin handia egin beharko duzu. Osasun ona izango duzu.

LEO:
Zure bikotearekin gatazkak izango dituzu. Ikasketak inoiz baino hobeto joango dira.
Osasunean ez zara bikain ibiliko, baina gaizki ere ez.

VIRGO:
Bikote ona izango duzu denbora luzerako. Ikasketetan nahiko makal ibiliko zara. Zure
osasuna ondo egongo da hilabete hauetan zehar.

LIBRA:
Espero ez duzun pertsona bat agertuko da zure bizitzan, bere maitasuna adieraziko dizu.
Ikasketak okertuko dira; ez hitz egin hainbeste. Eta osasuna beti bezalakoa izango duzu.

SCORPIO:
Maitasuna ez da zurea, ez duzu inor aurkituko, baina ez etsi; jarraitu bilatzen. Ikasketak
ezin hobeto joango dira, osasuna bezala.

SAGITARIO:
Norbaitek zuregatik sentitzen duena esango dizu. Asko maite duzun pertsona bat galduko
duzu. Ikasketak hala-hola joango dira eta osasuna bikain.

CAPRICORNIO:
Ez duzu inor aurkituko, baina ez desesperatu. Ikasketak eta Osasuna oso ondo joango dira.

ACUARIO:
Zure bizitzako mutila edo neska aurkituko duzu. Osasunean ez zara ondo ibiliko. Ikasketak
inoiz baino hobeto joango dira.

PISCIS:
Ez duzu mutilaguna edo neskalaguna aurkituko,baina bai oso lagun ona. Ikasketak ez dira
oso ondo ibiliko, baina zure osasuna ezin hobea izango da.
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