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YOUTUBERREN MUNDUA ETA EUSKARA,
BATERAEZINAK?
Oso denbora gutxian gorakada eta garrantzi handia hartu du youtuberren fenomenoak. Youtuber plataformara bideoak igotzen dituzten pertsonei esaten zaie youtuberrak. Igotzen dituzten bideo motaren arabera talde ezberdinetan sailkatzen dira: Beren bizitza pertsonalaz mintzatzen direnak, bideo jokoetan aritzen direnak (gamer bezala ezagutua), errezeta bat prestatzen edo instrumentu bat jotzen irakasten dutenak etab luze bat. Normalean, egilea azaltzen
da bideo kamerari hitz egiten, hau da, ikusleari.
Eta hori lanbide bat izan daiteke? Ba, bai. Youtuber arrakastatsuenek milioika bisita dituzte euren kanaletan. Diru kopuru handiak irabazten dituzte euren bideoetan publizitatea
jartzeagatik, Youtubek ematen dizkiena.
Gaur egun, edonork grabatu eta igo dezake bideo bat internetera; beraz, edonoren esku egon
daiteke ofizioa.

Eta euskaraz? Euskal Herrian eskuetako atzamarrekin kontatu daitezke euskaraz aritzen
diren youtuberrak. Euskaraz ondo moldatzen den jende askok gaztelerara jotzen du bideoak
grabatzeko orduan, eta beraien aitzakia da audientzia handiagoa izateko aukera eskaintzen
duela.
Youtubek ez du euskara errekonozitzen eta horren ondorioz ez daki zer hizkuntzatan jarri
behar dituen iragarkiak. “Nahiz eta zure edukia munduko hoberenak izan, ez badago zure
hizkuntza ulertzen duen publikorik, ez da inor egongo zure bideoak ikusteko” azaldu du Judit Astigarragak, youtuben bi kanal ditu, bata gaztelaniaz eta bestea euskaraz, eta bietatik
arrakastatsuena gaztelerazkoa da.
Beste pertsona batzuek, aldiz, abantailak ikusten dituzte euskarako bideoak plazaratzeko orduan. “Gaztelerazko eta ingelesezko bideo asko daude, eta konpetentzia oso altua da. Euskal
komunitatea, berriz, askoz txikiagoa da, eta askoz errazagoa da bertan nabarmentzea” esaten
du Urtzi Odriozolak, euskarazko bideo joko zaleen komunitatearen sortzaileetako bat.

Judit Astigarraga

Urtzi Odriozola

Iturria: https://eu.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://aiaraldea.eus/aiaraldea/1481063901628

INKESTA: MODA
Mendebaldeko hamar ikasleri modari buruzko sei galdera egin diegu. Ea mutilak eta neskak
1.-Zenbateko maiztasunarekin erosten duzu arropa?
2.-Zure janzteko modua jendeak kritikatzea inporta zaizu?
3.-Asko irauten duzu arropa aukeratzen?
4.-Zure animoaren arabera janzten zara?
5.-Asko aldatzen duzu estiloaz?
6.-Opari bat pentsatzen ari zarenean gogora etortzen zaizu arropa?

1.B UNAX DIEZ
1.-Hilabetean behin.
2.-Ez
3.-Ez
4.-Ez
5.-Ez
6.-Ez

1.C JOAN CORREDERA
1.-Oso gutxitan.
2.-Ez
3.-Ez
4.-Ez
5.-Ez
6.-Ez

1.D LUCIA HERRERO
1.-Hilabetean behin edo bitan
2.-Ez
3.-Ez
4.-Bai
5.-Bai
6.-Ez

2.I SAUL PEREZ
1.-Hilero
2.-Ez
3.-Ez
4.-Bai
5.-Ez
6.-Bai

2.G MAITANE ORTIZ DE ZARATE

2.C ELBA ALVAREZ
1.-Hilero
2.-Ez
3.-Bai
4.-Ez
5.-Ez
6.-Bai

1.-Astero
2.-Ez
3.-Bai
4.-Ez
5.-Ez
6.-Bai
3.A DANEL GAVIÑA
1.– Hiru hilabetean behin
2.-Ez
3.-Bai
4.-Ez
5.-Ez
6.-Bai
4.D AMAIA ROBLEDO
1.-Bi astez behin
2.-Ez
3.-Ez
4.-Uste dut ezetz
5.-Ez
6.-Ez

3.E LOREDANA PUIULET
1.-Hilero
2.-Ez
3.-Ez
4.-Bai
5.-Ez
6.-Bai
4.B GORKA FLORES:
1.-Askotan
2.-Ez
3.-Ez
4.-Ez
5.-Ez
6.-Bai

Marina Aguirre: “Eszenategian nire buruaz harro sentitzen
naiz”
Mendeberri: Zergatik hasi zinen fagota jotzen?
Marina Aguirre: Nire nebak jotzen zuelako.
M: Noiz eta non hasi zinen?
M.A: Duela sei urte, kontserbatorioan.
M: Zenbat ordu egiten dituzu jotzen?
M.A: Sei ordu astero gutxi gorabehera.
M: Kontzertuak egiten hasi zara?
M.A: Bai, hasieratik egiten ditugu kontzertuak
M: Zer material behar dituzu?
M.A: Fagota eta partiturak.
M: Garestiak dira materialak? Kontaiguzu.
M.A: Bai, fagotak 5000€ balio du gutxi gorabehera.
M: Zer esaten dizute zure lagunek?
M.A: Batzuek ikuzi nahi nautela jotzen eta beste batzuek oso aspergarria dela.
M: Arazoak edo zailtasunak izan zenituen musika eskolan sartzeko?
M.A: Ez. Oso erreza eta zortea izan nuen.
M: Nola lotzen dituzu fagota eta ikasketekin?
M.A: Nire ikasketa denbora bi zatitan banatzen dut, batetik musika eta bestetik ikasketak.
M: Zer egiten duzu zure denbora librean?
M.A: Lagunekin egon.
M: Zer sentitzen duzu eszenategian ?
M.A: Hainbat sentsazio ezberdin sentitzen ditut, batetik urduritasuna, tentsioa, beldurra eta, bestetik, nire buruaz harro nago.
M: Zer da musikatik gehien gustatzen zaizuna?
M.A: Eszenategira igotzea eta ikasi dudana besteei erakustea,
nire gurasoak nitaz harro sentitzen direla eta nire lagunekin nagoela.
M: Zer da musikatik gorroto duzuna?
M.A: Batzuetan akitu egiten naizela.
M: Musikan denbora asko jarraitzeko asmoa duzu?
M.A: Ikasketak bukatu arte, lau urte gutxi gorabehera.
M: Etorkizunean ze espero duzu musikatik?
M.A: Zerbait ikastea musikaren inguruan.

DI-DA BATEAN
Iluntasuna edo argitasuna?
Argitasuna
Mendia edo hondartza?
Hondartza
Ze hiru gauza eramango zenituzke uharte desertu batera?
Betaurrekoak, arropa eta janaria
Musika akustikoa edo elektrikoa?
Akustikoa
Jatea edo prestatzea?
Jatea.

PABLO RÁEZ
Pablo Ráez Martinez Marbellan (Malaga, Espaina) jaio zen, 1996ko apirilaren 26an. 2017ko
otsailaren 25ean. Pablo kirolaria eta blogari ezaguna izan zen leuzemiaren kontra borrokatzeagatik.
Bere sare sozialen bidez, hala nola, instragram,
Facebook eta YouTube, hezur-muineko dohaintza
handitzea lortu zuen, bere esaldiarekin batera:
BETI GOGOR!
Kirolari eta korrikalari izateagatik ospetsua bilakatu
zen, bere izaera landua erakusteagatik, ariketa
zorrotzak eginez, adibidez, gimnasioa, yoga,
CrossFit...
2015eko martxoaren 26an, leuzemia minbizia
diagnostikatu zioten duela urte asko belaunean zuen
lesio baten ebakuntza aurreko proban.
Hezur-muhineko dohantza laguntzeko bideoak,
2016ko abuztuaren 24an igotakoak, milioi bat bisita
gainditu zituen.
Pablok hezur-muin emaile posible bat aurkitu zuen
eta azaroan ebakuntza egin zioten, ama zelula
infusio bat jasoz.
38 egun igaro ondoren, alta hartu zuen. Abenduan, bere sare sozialetan partekatu zuen
ebakuntzaren emaitzak ez zirela izan onak, baina bera beti baikorraizan zen.
Kirolariak ez zuen inoiz optimismoa galdu, eta beti agertu zen borrokatzeko prest
minbiziaren kontra. Bere sare sozialak erabiltzen zituen gaixotasunaren arazoak adierazteko.
2017-ko urtarrilaen 25ean, Facebook-en azken aldiz idatzi zuen: “Heriotza bizitzaren parte
da; beraz, ez genuke beldurrik izan beharko, maite baizik.”
Gainditze eta energia positiboaren eredu ezin hobea da. Eta horren ondorioz, gaur egun
Malaga “Pablo Raez moduko heroia, Pablo Raez” izenburuarekin ezagutzen da.
HERIOTZA
Pablo Raez 2017ko otsailaren 25ean, larunbatean,
hil zen 20 urterekin. Bere hileta-elizunera mila
pertsona baino gehiago joan ziren. Bere heriotza
ezaguna egin ostean, Change.org-en sinadurak
jasotzen hasi ziren, Marbellako kale bati bere
izena emateko.
Udaletxeak lutozko bi egun dekretatu zituen bere
heriotzaren ondorioz.
Marbellako hiriaren domina Pablori otsailaren
28an emateko antolatuta zegoen, baina hiru egun
lehenango hil zen. Hasieran, Marbellako hiriaren
domina emateko emanaldia eten egin zen, baina,
Pabloren aitak domina bere izenean jasotzea
erabaki zuen, bera nahiko zukeen bezala.

GURUTZE ALCELAY: “Erabaki ona izan zen magisteritza
ikastea”
Gurutze Alcelay gure matematikako eta teknologiako irakaslerik hoberena izan zen pasa den urtean.
Mendeberri: Noiz eta non jaio zinen?
Gurutze Alcelay: Legazpin jaio nintzen, Gipuzkoako herri batean. Ez dakit ezagutzen
duzuen. Apirilaren 9an orain dela urte asko
asko.
M: Nola izan zen zure haurtzaroa?
G.A: Nire haurtzaroa, beno… Garai hartan
beste askorenak bezalakoak suposatzen dut.
Eskolara joan, eskolatik kanpo kirola egiten
nuen, Atletismoan aritzen nintzen talde batean. Igandetan, lagunekin atera eta besterik
gabe. Betiko kontua!!
M: Zer gogoratzen duzu eskola garaiaz?
Nola moldatzen zinen matematikan eta teknologian?
G.A: Eskolaz garaiz, bada, niri asko gustatzen
zitzaidan eskolara joatea, gustura ibiltzen nintzen, Matematika asko gustatzen zitzaidan
baina ez bakarrik matematika, beste arloak ere
bai, adibidez: gaztelania gustukoa zen niretzat
edo Natur Zientziak. Baina irakaslearen arabera gauza batzuk gehiago gustatzen zaizkizu
beste batzuk baino, hori egia da. Nik oso irakasle onak izan ditut matematikan eta gustuko
izan dut. Teknologia ez zen ikasten, nire garaian ez zegoen teknologiarik. Teknologia
ikasgai berria da, eta ezta teknologiarekin zerikusia zuen beste ikasgairen bat ere.
M: Fakultatean bizitza gogorra eduki al
zenuen?
G.A: Ez, oso ondo pasatu nuen. Nik beti esaten dut ikasle baten bizitza hoberena dela. Eta
nik sinatuko nuke oraintxe bertan betirako
ikaslea izatea. Egia da garai gogorrak pasatzen dituzula: azterketak direla, lanak aurkeztu behar dituzula, baina momentu puntualak dira, bestela oso ondo pasatzen duzu pisukideekin, hainbat ekintza egiten dituzulako,
jende asko ezagutzen duzulako, oso garai polita da eta espero dut zuek ere aprobetxatzea
eta disfrutatzea

M: Zer ikasi zenuen? Zergatik?
G.A: Magisteritza ikasi nuen hemen, Gasteizen, eta zergatik? Bada ez dakit, garai hartan
ez neukan argi zer ikasi baina psikologiarekin zerikusia zeukan zerbait ikasi nahi nuen,
baina guztiak aholkatu zidaten hori egiteko
lehenengo magisteritza ikastea, irteera gehiago zuelako, eta hori egin nuen, lehenengo
magisteritza ikasi, eta gero egin nuen teknologia irakasteko ikastaro berezia, DBHn teknologia irakasgai berri modura ematen hasi
zenean.
M: Noiz hasi zinen lanean? Eta zein izan
zen zure lehenengo lana?
G.A: Buuuuuu, noiz hasi nintzen? Igual duela 30 urte edo gehiago eta hasi nintzen Duranako ikastolan, oso gazte, 21 edo 22 urterekin hasi nintzen lanean. Esperientzia ona
daukat oso gustura egon nintzen. Matematika
irakasten hasi nintzen.
M: Zer pentsatzen du zure familiak zure
lanari buruz?
G.A: Bueno ba nire alabek pentsatzen dute
zorrotzegia naizela irakaslea naizelako, hori
pentsatzen dute. Alabekin oso zorrotza izan
nintzen txikiak zirenean, eskolako lanekin
edo hezteko moduarekin. Nik uste dut zorrotza izan naizela. Orain ez, orain ikusi dut bakoitzak bere bidea hartu duela eta nahiko
pertsona onak direla. Lasaiago nago, uste dut
beste modu batera tratatzen ditudala .

M: Zure seme-alabaren batek irakaslea
izateko asmorik badu?
G.A: Bai, nagusienak irakaslea izateko
ikasketak ikasi ditu; besteak zuzenbidea
ikasi du.

M: Zeintzuk dira irakasle lanbidearen alde
txarrak eta alde onak ?
G.A: Alde onak guztiok esango dizute oporrak
direla, baina niretzat ordutegia da alde ona, oso
ordutegi ona daukagula uste dut, eta baita
jende gaztearekin egotea ere, niri hori asko
M: Mendebaldera etorri aurretik beste
gustatzen zait zeren beti zaude gauza berriak
ikastetxe batean egon zara?
ikasten eta beti beraien esperientzia entzuten
G.A: Bai, esan dudan bezala, Duranan egon eta hori aberatsa da. Alde txarra da, lan guztienintzen Duranako ikastolan eta gero Sama- tan bezala urteak aurrera doazen heinean, erreniegon urte asko eman nituen teknologia
tzen zoaz eta nekatzen. Baina niretzat alde on
irakasten, urte politak eta gogorrak izan zi- gehiago daude txarrak baino.
ren. Gogorrak zeren ikasleentzat beti proiektuak pentsatu behar zenituen eta onak,
taldean lan egiten genuelako eta hori oso
M: Iraganera itzuli ahalko bazenu, gauza
erakargarria eta aberatsa da.
bera ikasiko zenuke? Bestela zer?
G.A: Nik uste dut baietz, gustura nago irakasM: Alde handia dago lehengo eta oraingo ten eta ondo sentitzen naiz irakasten. Egia da,
ikasleen artean?
gauza asko ikasi ahal direla baina guztiak ikasG.A: Beno, beti esaten dugu lehengo ikas- tea zaila da. Nik uste dut aukera ona egin nuleak hobeak zirela eta gehiago ikasten zuela.
tela, baina nik uste dut lehengo eta oraingo
ikasleak antzekoak direla.

DI-DA BATEAN

M: Zergatik erabaki zenuen pasa den
urtean teknologia ingelesez ematea?
G.A: Hau ikastetxeko erabaki bat izan da
eta aldez aurretik klaustroan onartu zen.
Zuzendariak proposatu zidan ea nahi nuen
irakatsi ingelesez. Ez da bakarrik irakasleen erabakia izan, baita gurasoena ere, eskola kontseiluak onartu behar izan zuen, eta
ingelesa asko gustatzen zaidanez erronka
pertsonal modura hartu nuen.
M: Zer alde dago ingelesez eta euskaraz
ematearen artean?
G.A: Aldea? Nik erraztasun handiagoa daukat euskaraz emateko ingelesez baino. Orduan, aldea zein da? Bada ingelesez askoz
gehiago prestatu behar dudala: hiztegiaren
aldetik, ahoskera aldetik, intonazioaren aldetik, prestakuntza handiagoa eskatzen dit
ingelesez irakasteak.

Hondartza edo igerilekua? Hondartza
Negua edo uda? Uda
Boligrafoa edo arkatza? Boligrafoa
Beltza edo zuria? Zuria
Matematika edo teknologia? Matematika
Errege magoak edo Olentzero? Olentzero
Telebista edo irratia? Biak.

Inkesta: Antzerkia
Mendebaldeko ikasleei antzerkiari buruzko galdera batzuk
egin dizkiegu.
1-Egon zara noizbait zure kabuz edo ikastetxearekin
antzerkian?
2-Zer motatako antzerkiak gustatzen zaizkizu?
3-Zer antzerkitan egon zara?
4-Entretenigarria iruditzen zaizu?
5-Ondo iruditzen zaizu ikastetxeak antzerkira eramatea?
6-Bueltatuko zinateke zure kabuz?
IBON ZUBIZARRETA 3.C
1.Bai,

ikastetxearekin
2.Beldurrezkoak
3.Beñat Etxeparen
4.Bai
5.Bai
6.Bai

ANDER SAEZ 3.C
1.Bai, ikastetxearekin
2.Komediak
3.Beñat Etxeparen eta Ibaiondon
4.Batzuetan bai
5.Bai
6.Bai

ESTIBALIZ GOMEZ 2.B
1.Bai, ikastetxearekin
2.Barregarriak
3.Ibaiondon
4.Ez
5.Bai
6.Ez

LORENA GARCIA 1.C
1.Bai, bere kabuz
2. Barregarriak
3.Ortzainen
4.Bai
5.Bai
6.Bai

MARKEL UZAL 2.F
1.Bai, ikastetxearekin
2.Ezer
3.Beñat Etxeparen
4.Ez
5.Bai
6.Ez

ANDREA RAMIREZ 1.C
1.Bai, klasearekin
2.Ez
3.Beñat Etxepare
4.Ez
5.Bai, baina interesgarria bada
6.Ez

INKESTA: KIROLAK
1. Pentsatzen duzu kirol batzuk mutilentzat direla eta beste batzuk neskentzat? Zergatik?
2. Kirolik egiten duzu? Zein?
3. Zergatik uste duzu kiroletan (futbolean, saskibaloian...) ezagunagoak direla mutilak?
4. Uste duzu mutilak trebeagoak direla kiroletan? Zergatik?
5. Ezagutzen duzu kirolen bat neskek eta mutilek elkarrekin jokatzen dutena?
6. Zergatik uste duzu kirol gehienetan neskak eta mutilak banatzen direla?
IXONE RUIZ DE SABANDO
1.C
1.– Ez.Kirol guztiak denentzat direla iruditzen zaidalako.
2.-Bai. Saskibaloia eta dantza.
3.-Fama gehiago dutelako.
4.-Ez. Biak onak izan ahal garelako.
5.-Ez.
6.-Matxismoaren ondorioz, uste dutelako neskak eta mutilak
ezin direla elkartu kiroletan

OBET KISOKA
1.B
1.-Ez. Pentsatzen dut dena guztientzat dela, baina bakoitzak
gustu desberdinak dituzte.
2.-Bai. Futbola
3.-Futbola, adibidez, mutilek gehiago jolasten dutelako.
4.-Ez. Denak trebeak dira.
5.-Bai. Gimnasia artistikoa
6.-Pentsatzen delako mutilak hobeak eta trebeagoak direla kiroletan.
IRATI MORENO
2.A
1.-Ez. Berdinak garelako eta eskubide berdinak ditugulako.
2.– Bai. Boleibola.
3.– Telebistan garrantzi handiagoa ematen zaielako mutilei
4.-Ez. Biak ondo haritzen dira kiroletan
5.-Bai. Baleta
6.-Diruagatik, mutilei askoz gehiago ordaintzen zaie neskei
baino.
ZURIÑE FRANCO
1.E
1.-Ez. Kirola jende guztiarentzako delako.
2.-Bai. Boxeoa eta dantza.
3.-Telebistan garrantzia handiagoa ematen zaielako
mutilei neskei baino.
4.-Ez. Nire lagun asko mutilak baino hobeagoak
dira.
5.-Bai. Waterpolo
6.-Uste dutelako desoreka handia egongo delako.

AINGERU MARTINEZ
2.G
1.-Ez. Biak kirol berdinak egin ahal dituztelako.
2.-Bai. Futbola eta atletismoa.
3.-Diruagatik banatzen dira neskak eta mutilak.
4.-Ez. Demostratuta dagoelako neska asko mutilak baino trebeagoak direla kirol batzuetan.
5.-Ez.
6.-Uste dutelako lehiaketetan mutilak irabaziko dutela eta nes-

ALVARO VALDEIRAS
2.H
1.-Ez. Biak berdinak garelako.
2.-Bai. Futbola
3.-Telebistan gehiago ikusten direlako.
4.-Ez. Biak kirol berdinak egin ditzakegulako
5.-Bai. Binakako patinajean.
6.-Uste dutelako maila desberdinak dituztela.

LOREDANA PUIULET
3.E
1.-Ez, denek aukera berdinak ditugulako
2.-Ez.
3.-Diruagatik, mutilei askoz gehiago ordaintzen diete
neskei baino, nahiz eta gauza bera egin.
4.-Ez. Mutilek eta neskek gauza berdinak egin ahal
dituztelako.
5.-Ez.
6.-Pentsatzen dutelako mutilek askoz diru gehiago ordaindu behar dutela neskek baino.

JON ALVIZ
3.E
1.-Ez. Denok eskubide berdinak ditugulako kirol berdinak egiteko.
2.-Bai. Karatea.
3.-Mutilek diru gehiago irabazten dutelako eta telebistan gehiago agertzen direlako.
4.-Ez. Neskok eta mutilok aukera berdinak ditugulako.
5.-Bai. Gimnasia deportiboa
6.-Pentsatzen dutelako neskek mutilen taldetan maila
jaisten dutela.

Nerea Erice: “ Esaten dute denbora aprobetxatxen ikasten duzula.”
Mendebaldeako ikasle honek balleta egiten du eta denbora asko ematen du entrenamenduetan.

Mendeberri: Zergatik hasi zinen baleta egiten?
Nerea Erice: Malgutasuna handitzeko eta dantza
egitea asko gustuko nuelako.
M: Noiz hasi zinen?
N.E: Pasaden urtean.
M: Non, zenbat ordu egiten dituzu?
N.E: Kontserbatorioan egiten dut, 18,5 ordu astero.
M: Nola eragin du zure dietan? Zer aldatu da?
N.E: Ez, orain txokolate gehiago jaten dut.
M: Baleta oso gogorra da, noizbait pentsatu
duzu uztea?
N.E: Ez dakit. Momentuz ez.
M: Emanaldiekin hasi zara?
N.E: Ez. Abenduan hasiko naiz.
M: Zer material behar duzu?
N.E: Asignatura desberdinak ditugu, eta material
hauek behar ditut: takoiak, gona beltz bat, puntak
eta erdi puntak.
M: Arazoak edo zailtasunak izan zenituen
balet taldean sartzeko? Kontaiguzu!
N.E: Malgutasun ona neukala esan zidaten, eta
horrekin eta jarrera onarekin lortu nuen sartzea.
M: Nola lotzen dituzu baleta eta ikasketak?
N.E: Esaten dute, denbora aprobetxatzen ikasten
duzula.
M: Zer egiten duzu asteburuetan?
N.E: Ikasi eta lagunekin geratu.
M: Zer espero duzu lortzea etorkizunean
balet dantzari modura?
N.E: Ba ez dakit, ez dut pentsatu dantzari izatea.

M: Lesio asko izan dituzu? Nolakoak?
N.E: Ez ditut izan. Esaten dute ondo egiten baduzu ez dituzula lesiorik edukiko.
M: Zer gertatzen da klasera ez bazoaz?
N.E: Institututan bezala, hutsegite bat jartzen
dizutela.
M: Zer da baletetik gehien gustatzen zaizuna? Eta gutxien?
N.E: Gehien gustatzen zaidana, dantza egitea,
disfrutatzea, eta gutxien, nire oinak, oso desitxuratuta geratzen baitira.
M: Bailatzean denbora asko jarraitzeko
asmoa duzu?
N.E: Pixkanaka-pixkanaka, oraindik ez daukat
pentsatuta zer egin nahi dudan.
M: Zer esaten dizute zure lagunek?
N.E: Batek adibidez esan zidan, Londresen
ikusi nahi ninduela baina ez dakit hain urrun
helduko naizenik.

DI-DA BATEAN
Mugikorra edo ordenagailua?
Mugikorra.
Kolore bat?
Berdea.
Udazkena edo udaberria?
Udazkena.
Animalia?
Txakurra.
Mate edo Bio-Geo?
Bio-Geo.
Autoa edo bizikleta?
Autoa.

ENKESTA: INFLUENSERRAK
1. Badakizu zer den influenser bat? Azaldu zure hitzekin
2. Zure gustukoak dira? Zeintzuk?
3. Uste duzu haien lana ondo baloratuta dagoela? Zenbat diru
uste duzu irabazten dutela hilero?
4. Aipatu alde on bat eta txar bat haien bizitzari buruz
5. Gustatuko litzaizuke influenser bat izatea?

CLAUDIA NATALIA
1.B
1. Youtubers moduko pertsonak dira, jendeengan eragina dutenak.
2. Ez
3. Ez. 3500 €
4. Alde ona, beraiek egiten duten lana haien gustukoa dela eta alde txarra, fama gehiegi
dutela eta batzuetan zaila izaten da bizitza arrunta eramatea.
5. Bai

JOKIN AGUIRRE
1.B
1. Pertsona famatuak dira modako markak bultzatzeko yotuberrera bideoak igotzen dituztenak.
2. Ez
3. Ez. 3000/4000 €
4. Alde ona, diru asko irabazten dutela da eta alde txarra, oso famatuak direla, bueno baino
batzuentzat hau alde bat dela pentsatuko dute.
5. Ez

PRISCILA PEREZ
1.C
1. Bai, pertsona publikoak dira gauzak egiten dituztela beste pertsona batzuk ikus dezaten.
2. Bai. Paula Gonu, Dulceida...
3. Bai. Diru asko irabazten dute, nire ustez 2000 € inguru irabazten dute hilero.
4. Alde ona, beraiek gustuko dituzten gauzak egiten dituztela da eta alde txarra, oso famatuak direla eta askotan kalean kamerak izango dituzte beraien atzetik.
5. Ez

EKAITZ MENDIOLA
1.C
1. Bai, pertsona famatuak dira bideoak yotuberrera igotzen dituztenak.
2. Ez
3. Ez. 2500 €.
4. Alde ona, beraiek nahi dutena egiten dutela da eta txarra, batzuetan beraien bizitza pertsonala erakusten dutela bideoetan.
5. Bai.

PAULA DEGRADO: “DANTZA ODOLEAN DARAMAT”
Mendeberri: Noiz jaio zinen?
Paula Degrado: 2003.urtean
M: Zenbat urterekin hasi zinen?
PD: 6 urterekin
M: Zergatik aukeratu zenuen?
PD: Asko gustatzen zitzaidan
M: Nork animatu zintuen?
PD: Nire ama
M: Non egiten duzu?
PD: Polikiroldegi batean
M: Noiz egiten duzu?
PD: Astero 3 egun
M: Zenbat ordu egiten dituzu?
PD: 4 ordu astero
M: Zenbat sari lortu dituzu?
PD: 6
M: Zein da zure idoloa ?
PD: Carolina Rodriguez
M: Zer sentitzen duzu jende aurrean
dantzatzen duzunean?
PD: Emozioa
M: Zein da zure ametsa?
PD: Kirolari ona bihurtzea.
M: Lehiaketetan parte hartzen duzu?
PD: Bai, hiru lehiaketa irabazi ditut

Di-da batean:
Telebista edo zinema? Zinema
Euria edo eguzkia? Eguzkia
Kalea edo etxea? Kalea
Mugikorra edo ordenagailua? Mugikorra
Gh edo sálvame? GH
Haragia edo arraina? Arraina
Mate edo fiki? Mate
Espagetiak edo makarroiak? Makarroiak
Igerilekua edo hondartza? Hondartza

EUSKARA BATZORDEKO TOPAGUNEA
Azken ostiralean (urriaren 19) hainbat institututako batzordeak bildu ginen euskara sustatzeko hainbat aurkibideak bilatzeko. Hainbat ikastetxe bildu ginen: Carmelitak, Ikasbidea,
Koldo Mitxelena, Los Serran, Aniturri, La Milagrosa, Marianistak, Murgiako institutua,
Assa ikastola (La Puebla), Armentia, eta Mendebaldea. Guztira 74 ikasle egon ginen.
Goizean hainbat jolas egin genituen elkar ezagutzeko. Gutxi gora behera ezagutzen ginean
hainbat txarla entzutera gonbidatu ziguten. Txarletan gazteen euskararen erabileran eragiten
duten faktoreei buruz hitz egin zuten.
Lehenengo atsedena baino lehen, hiru taldetan banatu ginen. Talde bakoitzean, sakonean
hitz egin genuen lehen izandako txarlari buruz. Euskara sustatzeko hainbat ideiak eman genituen ere. Ondoren jatera joan ginen lokal batera.
Jan ostean, ekintzekin jarraitzeko Monte Hermosora joan ginen. Han mutil jator bat azaldu
zigun Monte Hermoson egiten ziren ekintza kulturalak.
Eguna amaitzeko, bakarrizketa bat ikusi genuen Monte Hermoson “Buah Txabal” izenekoa.

1- Zergatik egin zinen batzordeko kide?
2- Zer iruditu zitzaizun topaketa?
3- Ondo pasatu zenuen?
4- Errepikatuko zenuke?
5- Aipagarria den zerbait kontatu ahal diguzu?

MAIDER ALDEKOETXEA 3.A
1-Euskara bultzatzeko institutuan.
2-Ondo.
3-Bai, baina luze samarra.
4-Bai.
5-Harritu ninduen batzordeko irakasle batek esan zuela
euskara hitz egiten dugun gehienok gazteok garela, eta
nire ustez hori gutxi baloratuta dago.

ANDER SANZ 3.A
1-Euskara bultzatzeko.
2-Oso ona jende gehiago ezagutzeko.
3-Bai.
4-Bai.
5-Gustatu zitzaidan proposamen asko ikastetxerako
zirelako eta euskara bultzatzeko musikarekin.

RUTH ANNE LOPEZ 3.A
1-Euskara bultzatzeko.
2-Oso ona, oso ondo antolatuta zegoen.
3-Bai.
4-Bai.
5-Jende oso jatorra ezagutu dugu.

ERLANTZ ALBAINA 3.C
1-Euskara niretzat garrantzitsua delako.
2-Oso ona.
3-Bai.
4-Bai.
5-Jende asko ezagutzen dut eta
oso libre sentitu naiz.

LURDES FERNANDEZ 3.C
1-Nahi nuelako.
2-Oso ona.
3-Bai.
4-Bai.
5-Jende asko ezagutzen duzula.

IRIA FLORES 4.D
1-Salome laguntzera joan nintzen
eta hartu ninduten.
2-Beste urtekoa gehiago gustatu zitzaidan, denbora asko galdu genuelako.
3-Bai.

PAULA AMBOAGUE 3.A
1-Euskara bultzatzeko.
2-Ona.
3-Bai.
4-Bai.
5-Jende asko ezagutu nuen

AMALUR PASCUAL 3.E
1-Euskara bultzatu nahi duelako.
2-Ondo.
3-Bai.
4-Bai.
5-Beste institutuetako proposamenak
jakin ahal izan nituen eta institutuan
euskara bultzatzeko ideiak jaso
genituen.

POKEMON GO
Pokemon Go smartphonetarako doako jolas bat da. Lokalizazio geografikoan eta errealitate areagotuan oinarritzen dena.

Jokoaren arauak modu sinple batean azalduko dizuet: jokalariak Pokemon deitzen
diren “izaki birtualak” harrapatu eta entrenatzeko helburua du; izaki birtual horiek
smartphoneko pantailan agertzen dira, pantailan ikusten dugun errealitatean baleude bezala. Eta PokeBallak lortzeko, PokeStop-ak daude, leku konkretuak, euskaraz PokeGuneak izan daitezkeenak.
Berez, bideo-joko bat da. Baina eserlekutik altxarazi eta kalera ateratzen zaituena,
osasun aldetik izan ditzakeen onurak egon dira . Baina ez da bideo-joko soil bat.
Pokemon Go fenomeno kulturala bilakatu da, mundu mailakoa. Baita smartphoneak
erabiltzeko moduan ere. Eta ez dut zalantzan jartzen Pokemon Go erabiltzea esperientzia dibertigarria denik. Izango da. Eta, horregatik, ziur aski, jokoak sortu dituen
anekdota barregarri eta ez hain barregarriak izan dira.

Iruñeko Kukusumuxu eta Andoaingo Martin Ugalde Parkea PokeStop-ak daude.
Gure ustez, mundua alda dezakeen fenomeno bat da, ez moda bat. Eta fenomeno
kultural, sozial eta ekonomikoa bilaka daiteke.

INKESTA: Ask.fm
1.
2.
3.
4.
5.

Noiz egin zenuen Ask.fm?
Zertarako erabiltzen duzu?
Zenbat jarratzaile dituzu?
Zenbat ordu egoten zara egunero Ask-en?
Zein da galdera deserosoena?

Egoitz Guirado (1H)
1.
8 urterekin.
2.
Kotilatzeko eta lagunekin hitz egiteko.
3.
500 jarraitzaile.
4.
Bi ordu egunero.
5.
Non bizitzen naiz.

Eneritz Jimenez (1H)
1.
10 urterekin.
2.
Galderak egiteko.
3.
250 jarraitzaile.
4.
30 minutu gutxienez.
5.
Zer egin nuen atzo?

Nahia Giron (2J)
1.
12 urteekin.
2.
Kotilatzeko.
3.
100 jarraitzaile.
4.
Ordu bat baino gutxiago.
5.
Zenbat ordu egoten naizen
ikasten.

Jorgue Sain (2J)
1.
13 urterekin.
2.
Lagunekin hitzegiteko.
3.
200 jarraitzaile.
4.
10 minutu.
5.
Mutil bat pepinoa jaten.

Lucia Redondo (3C)
1.
Duela urte bat.
2.
Kotillatzeko eta ligatzeko.
3.
900 jarraitzaile.
4.
Ordu bat egunero.
5.
Oinetako argazki bat.

Ivan Olmedo (4DC)
1.
Duela urte bat.
2.
Ezertarako “para nada”.
3.
105 jarraitzaile.
4.
Minutu bat.
5.
Gustatzen zait zure bigotea.

Alina Matilla (4DC)
1.
2.
3.
4.
5.

Duela urte bat.
Kotilatzeko.
200 jarraitzaile.
Bost minutu.
Mg eta puntuas.

Ihintza Imaz: “DBHn garbi nuen matematika ikasi nahi nuela”
Ihintza matematikako irakaslea da. 3.mailan ematen du: 3.An, 3.Bn eta 3.Cn.
Mendeberri: Noiz eta non jaio zinen?
Ihintza Imaz: 1989. urtean, Idiazabalen.
M: Txikitatik gustatzen zitzaizun matematika?
I.I.: Txiki-txikitatik ez dakit, baina DBH 2. edo 3. mailan jada garbi nuen Matematika
ikasi nahi nuela.
M: Emaitza onak ateratzen zenituen?
I.I: Ez naiz inoiz 10eko ikaslea izan, baina esan daiteke baietz: 7-8ren bueltan ibiltzen nintzen.
M: Non atera zenuen graduatua?
I.I: Leioako Kanpusean
M: Zenbat ikastetxetan egon zara?
I.I: Hona etorri aurretik bi ikastetxetan eta etxez etxeko zerbitzuan (ikastetxera joan ezin
duten ikasleen etxeetara edo ospitalera joaten nintzen)
M: Zeinetan?
I.I: Aguraingo eta Zornotzako Ikastoletan eta Gipuzkoako Etxez etxeko zerbitzuan
M: Zenbat urterekin hasi zinen matematikako klase ofizialak ematen?
I.I: 25 urterekin. Ikasketak amaitu eta 6 hilabete atzerrian eman ondoren, berehala hasi
nintzen.
M: Mendebaldea gustatzen zaizu?
I.I: Bai, gustuko dut eta asko ari naiz ikasten.
M: Zerbait aldatuko zenuke?
I.I: Euskara gehiago entzun nahiko nuke korridoreetan...
M : Zenbat eskola ordu ematen dituzu?
I.I: Guztira 9 klase ordu, astean: gela bakoitzean, 3 ordu
M: Uste duzu zure ikasleak aspertzen direla zure klaseetan?
I.I: Denetik egongo da hor ere…

M: Gaizki pasatzen duzu ikasleek suspenditzen dutenean?
I.I: Zuek uste baino okerrago!
M: Noizbait gertatu zaizu ikasle guztiak gainditu dutela azterketa bat?
I.I: Guzti-guztiek… Oroitzen dudala ez. Baina batek izan ezik, aurten bertan.
M: Zenbat denbora pasatzen duzu azterketak zuzentzen?
I.I: Azterketaren arabera. Batzuetan 3 ordu 24 ikaslerenak zuzentzeko, besteetan 2 ordu,
eta beste batzuetan 4. Batzuetan letrak edota zenbakiak deszifratu ere egin behar izaten
ditugu eta...
M: Zenbat urte ikusten duzu zure burua matematika irakasten?
I.I: Auskalo. Ez dut etorkizunera hainbeste begiratzen. Momentuan gustura nago.
M: Nola irakatsi behar da matematika zure ustez?
I.I: Formula hoberenaren bila nabil oraindik eta uste dut irakasle naizen bitartean ibiliko
naizela hala. Hala ere, badakit nola EZ den irakatsi behar. Teoriari praktikari baino denbora gehiago eskaintzen badiogu, ez goaz ondo. Noizbait proiektuka eta ikasketa kooperatiboa erabiliz lan eginez konpetentzia guztiak egoki lantzea lortzen badut, zoriontsuagoa
izango naiz.
M: Aurrera begira, oposaketak egiteko ikusten duzu zure burua?
I.I: Hasieran ikastetxe ezberdinak zapaldu nahiko nituzke, lekuak ezagutu, Matematika
irakasteko metodologia ezberdinen esperientziak ezagutu… Hala ere, egunen batean
egingo ditut, nire ideiak praktikan jartzeko egonkortasuna ondo etorriko zait eta.
Egia da ni zorte handia izaten ari naizela eta urte osoko lanaldiak izaten ari naizela, jada.

DI-DA batean
Mendia ala hondartza? Mendia
Gazte ala Ingelesa? Ingelesa
Negua ala uda? Uda
Haragia ala arraina? Haragia
Katua ala txakurra? Txakurra
Kolore berdea ala urdina? Berdea
Telebista ala mugikorra? Mugikorra
Alaves ala Eibar? Eibar
Bustamante ala Chenoa? Benito Lertxundi
Betaurrekoak ala lentillak? Betaurrekoak

Garaiera 1528 m
Mendialdea Aizkorri
Abiapuntuak Arantzazu, Otzaurte, Zegama.
Gertu Santo Kristo ermita, Aitxuri mendia, Arbelaitzmendia, Burgalaitz mendia, SAN ADRIAN tumulua,PAGOMAKOR trikuharria, ERDIKOSAROI tumulua,ITURTXOK
O etxola hondoa, Sancti Spiritu ermita,San Adrian ermita, San
Adrian leizea, koba.

Lurraldeak Gipuzkoa.

Aizkorri mendia, Aizkorri
mendikateko tontorretako
bat da. Aizkorri ez da mendikate horretako altuena,
Aitxurik zenbait metro gehiago ditu, mendebalderago. Gehien erabiltzen
diren abiapuntuak Otzaurte
eta Arantzazu dira, baina
Zegamatik ere joan ahal
da, beste ibilbide gutxik
eskaintzen dutelako honek
eskaintzen duen mila metrotik gorako gora-behera.
Araba aldetik datozenek
berriz, Zalduondotik Plataformara autoz igo eta bertatik abiatzea dute errezena. Tontorrean ermita eta aterpe txiki bat daude, biak zabalik egoten direnak. Haraino joaten bazarete, ezin duzue igo gabe utzi inguruko tontorrak, Aitxuri batez ere, ez dago urrun.
Aukera edukita ez da zaila Iraule eta Arbelaitz ere igotzea, mendebalderago, haitzean gora
eta behera eginez.
Arantzazu aldetik etorriz gero Urbiako larretan barrena pasako gara eta bidean topatuko ditugu beste ermita bat, honetan taberna eta jatetxe bihurtutako ostatu zaharra eta hainbat artzain borda. Artzain borda hauetako batzuetan, ibiltzen daudenei edari eta janaria ematen
zaie udan.
Sandrati edo San Adrian aldetik abiatuz gero Sandratiko leizea zeharkatzea da ohikoena, eta
gero "Mandobide" izeneko bidean gora igotzea (hau da biderik zuzenena).
Urbiako ostatu maiatzaren 1etik azaroaren 1era bitarte egoten da irekita asteburu eta aste
egunetan, gainontzean asteburuetan bakarrik ematen dute zerbitzua (aterpea, taberna, jatetxea...).

AINHOA Z.:”Zazpi urte pasa nituen ikasten”
Mendeberri: Zer ikasi zenuen?
Ainhoa: Biologia.
M: Zergatik erabaki zenuen hori ikastea?
A: Asko gustatzen zitzaidalako.
M: Zenbat urte pasa zenuen ikasten?
A: Karrera bukatu arte zazpi urte
M: Ikasketa horiekin irakasle izan nahi
zenuen?
A: Hasieran zientzian lan egin nahi nuen,
baina ezin izan nuen.
M: Gure adina zenuenean irakasle izango
zinela pentsatzen zenuen?
A: Ez, ez nuen uste.
M: Gustoko duzu eskolak ematea?
A: Bai, egun batzuetan besteetan baino
gehiago, zein klasetan tokatzen zaidan.
M: Zenbat urte daramatzazu irakasle
lanetan?
A: Bigarren hezkuntzan bi urte daramatzat,
hau da bigarrena.
M: Bigarren Hezkuntzan bakarrik aritu
zara lanean? Non?
A: Euskaltegietan egon naiz klaseak ematen, euskara irakasle bezala 11 urtez.
M: Nolako institutua da Mendebaldea?
A: Oso institutu polita, oso handia, ikasle
askorekin, gehiegi...
M: Gustura zaude hemen?
A: Bai, oso gustura.
M: Beste gauzaren bat ikasteko gogorik
izan duzu? Zer?
A: Bai, fisioterapia.
M: Zer da fisioterapia?
A: Ba gure gorputzaren giharrak eta hezurren arteko erlazioa aztertzen duen zientzia,
masajista, baina profesionala.
M: Ingelesa ikasketak dituzu?
A: Beno, kaskar samarra, ez daukat titulurik, baina zertxobait badakit.
M: Ikastetxean iaztik irakasgai batzuk
ingelesez ematen dituzte. Ingelesez emango zenuke zure arloa?
A: Ez daukat horretarako ingeles mailarik.
M: Baina ondo irudituko litzaizuke biología ingelesez ematea?
A: Bai.

M: Oposaketarik egin duzu edo egin nahi
dituzu?
A: Ez, oraindik ez, ez dut batere argi nahi
dudan ala ez.

DI-DA BATEAN:
M. Hondartza edo mendia?
A:Mendia.
M: Hotza edo beroa?
A:Beroa.
M: Gaua edo eguna?
A: Eguna.
M: Ze superboterea eukiko zenuen?
A:Besteen pentsamendua jakitea.
M:Pertsonai historiko batekin afaldu
ahal izango bazenu, norekin?
A:Frida Kahlo.
M: Nahiago zenuke iraganera edo etorkizunera joatea?
A:Etorkizuna.
M:Nola deskribituko zenuke zure burua
3 adjetibotan?
A:-Alaia –burugogorra –pazentzia handikoa
M:Irla batera joango bazina, ze hiru gauza eramango zenituzke?
A: -Lagun bat -Amu bat –Matxote
M:Zein da zure kolore gogokoena?
A:Morea.
M:Zein da zure telesaio gogokoeena?
A.Ur handia

ANIMALIEN TRATU TXARREI BURUZKO INKESTA
Mendebaldeko prentsa tailerreko ikasle batzuek animalien aurkako
tratu txarrei galdera sorta bat egin dizkiegu gure ikaskideei.

GALDERAK:
1. Noizbait joan zara zezenketa batera?
2. Zer pentsatzen duzu zezenketei buruz?
3. Zer iruditzen zaizu herrietako eta hirietako zezenketak debekatu izana?
4. Zure ustez zergatik tratatzen ditu jendeak gaizki animaliak?

Garazi Ruiz de Aretxabaleta 3.C:
1.
Ez.
2.
Zezenak sufritzen dutela ezertarako.
3.
Ondo.
4.
Burutik jota daudelako.

Ander Saez 3.C
1.
Ez.
2.
Zezenak sufritzen dutela ezertarako.
3.
Ondo.
4.
Gogorrago sentitzeko.

Garazi Vaquero 2.H
1.
Ez.
2.
Tortura bat dela.
3.
Ondo.
4.
Dibertitzeagatik.

Urko Martinez de Marigorta 2.H
1.
Ez.
2.
Tortura bat dela.
3.
Ondo.
4.
Bere lana delako.

Aimar Gartzia 1.E
1.
Ez.
2.
Txarto dagoela.
3.
Ondo.
4.
Dibertitzeagatik.

Zuriñe Franco 1.E
1.
Ez.
2.
Pertsona txarrak direla zezenketan
aritzen direnak.
3.
Ondo.
4.
Burutik ez daudelako sano.

Aimar Bueno 1.F
1.
Ez.
2.
Ondo dagoela.
3.
Gaizki.
4.
Dibertitzeko

Iratze Lopez de Juan 1.F
1.
Ez.
2.
Gaizki dagoela.
3.
Ondo.
4.
Tradizioz.

Gaizka Alcorta 3.DC
1.
Ez
2.
Ezer ez.
3.
Berdin zait.
4.
Dibertitzeko.

Alaitz Avila 3.DC
1.
Bai.
2.
Ez nago ados.
3.
Ondo.
4.
Dibertitzeko.

Janire Arregui eta Hegoa Guinaldo: “Adiskidetasuna da aerobiketik gehien gustatzen zaiguna.”
1:Mendeberri: Zergatik hasi zineten aerobika
praktikatzen?
Janire Arregui: Dantzatzea gustatzen zitzaidalako.
Hegoa Guinaldo: Kirol bat egin nahi nuelako eta
aerobika aukeratu nuen.
2:M:Noiz eta nola hasi zineten?
J.A: DBH 1. mailan hasi nintzen.
H.G: Lehen Hezkuntzako lehenengo mailan nengoela.
3:M: Zenbat ordu ematen dituzue entrenatzen
astero?
J.A, H.G: Hiru egun eta egun bakoitzean ordu eta
erdi.
5:M: Azaldu ahal diguzue zer egiten duzuen entrenamendu normal batean?
J.A, H.G: Lehenengo berotu egiten dugu eta gero
fisikoa lantzen dugu flexioak eta azkenik dantzako
pausoak birpasatzen ditugu.

12:M: Zer da aerobicetik gorroto duzuena?
J.A:Fisikoa egitea.
H.G: Malgutasuna lantzen dugunean.
13:M: Aerobica egiteko materialak zeintzuk
dira?
J.A, H.G: Kirol zapatila zuriak, maila eta galtzerdiak.
14:M: Garestiak dira?
J.A, H.G: Ez, gainera mailak aloka ditzakezu.
15:M: Kirol hau egiten denbora asko jarraitzeko asmoa duzue?
J.A: Agian, ez dakit.
H.G: Momentuz, bai.

7:M: Zenbat txapelketatan hartu duzue parte?
J.A: Hiru urtez egon naizenez, hiru txapelketetan
hartu dut parte, Arabakoan eta Euskadikoan.
H.G: Askotan, urtean bi edo hirutan.
8:M: Zer sentitzen duzue tapizean zaudetenean?
J.A: Lehenengo urduritasuna baina behin dantzatzen
nagoenean asko lasaitzen naiz eta nitaz harro sentitzen naiz.
H.G: Oso urduri.
9:M: Esaten dute, normalean entrenatzaileak oso
gogorrak direla, egia da? Azaldu.
J.A: Pixka bat bai, baina ohitu egiten zara.
H.G: Adinaren arabera, lehenengo urteetan ez, baina
azken urte hauek gogorragoak izan dira.

DI-DA BATEKO GALDERAK:
Uda edo negua?
J.A: Uda
H.G: Uda
Hotza edo beroa?
J.A: Beroa.
H.G: Beroa.
Malgutasuna edo indarra?
J.A: Malgutasuna.
H.G: Indarra.

10:M: Zer iritzi duzue entrenatzaile eta hango
jendeari buruz?
Krepeak edo gofreak?
J.A: Oso zorrotzak direla eta oso langileak.
J.A: Krepeak.
H.G: Denetarik dago, baina gehienak oso jatorrak eta H.G: Krepeak.
langileak.
11:M: Zer da aerobicetik gehien gustatzen zaizuena?
J.A: Adiskidetasuna, dudarik gabe.
H.G: Adiskidetasuna.

Desertu batera ze hiru gauza eramango zenituzkete?
J.A: Arropa liraina, ura eta janaria.
H.G: Nire bizitzako persona garrantzitzuenak, ura
eta janaria.

ETORKIZUNARI BEGIRA
Prentsako ikasleei bururatu zaigu galdetzea ea zer ikasgai hartuko dituzten hurrengo urtean eta zein diren urte honetako ikasgairik onenak eta txarrenak.

1-. Zein dira gehien gustatzen zaizkizun ikasgaiak? Eta gutxiena?
2-. Hurrengo urtean, zer aukerako ikasgai hartzeko asmoa duzu?
3-. Zer batxilergo mota egingo duzu?
4-. Unibertsitatea ala Lanbide Heziketa?
5-. Zer karrera edo zer ziklo egingo duzu?

ANDREA PEÑA 1.H
1-. G.H eta Plastika. Historia
2-. Ikus entzun tailerra
3-. Letrak
4-. Unibertsitatea
5-. Karrera

MIRIAM CANTABRAL 1.G
1-. G.H eta Plastika. Biologia
2-. Ikus entzun tailerra
3-. Letrak
4-. Unibertsitatea
5-. Karrera

JOSEBA MELERO 2.G
1-. G.H. Mate eta Fisika
2-. Prentsa tailerra
3-. Letrak
4-. Unibertsitatea
5-. Karrera

MARTIN ANTEPARA 3.D
1-. G.H eta Prentsa. Gazte
2-. Informatika
3-. Zientziak
4-. Unibertsitatea
5-. Karrera

AITOR BARTOLOMÉ 3.C
1-. Fisika eta Mate. Literatura
2-. Frantsesa
3-. Zientziak
4-. Unibertsitatea
5-. Musika

ERIK RANEA 4.C
1-. Ekonomia eta Historia. Ingelesa
2-. Latina
3-. Letrak
4-. Unibertsitatea
5-. Karrera

AITZIBER OCHOA DE ALDA: “Partidak eta plakaketa gustatzen zaizkit”

MENDEBERRI: Zenbat denbora daramazu errugbian?
AITZIBER: Lau urte.
M: Nola hasi zinen?
A: Nire lehengusina errugbian aritzen zelako
M: Ze posiziotan jolasten duzu?
A: Apertura edo ala, partiduen arabera
M: Ze taldetan jolasten duzu?
A: Gaztedian jolasten dut orain neskekin.
M: Zergatik apuntatu zinen?
A: Partiduak eta
plakaketa gustatzen
zaizkidalako.
M: Nolako jendea
dago taldean?
A: Oso jende alaia
M: Zer da gehien
gustatzen zaizuna
errugbian?
A: Plakaketa eta
partidak
M: Nolako harremana daukazu
zure egungo taldearekin?
A:Oso ona
M: Nola sentitu zara mutilekin jolasten eta gero neskekin?
A: Oso ondo, lorpen bat izan da.
M: Zein izanda jolastu duzun partidurik hoberena?
A: Getxoren kontra, oso ondo jolastu genuen oro har
M: Eta txarrena?
A: Unikaren kontra. Oso txarto jolastu genuen, euri eta hotz handia zegoelako
M: Zein izan da urterik hoberena?
A: Aurtengoa izan daiteke, momentuz oso ona izan da
M: Bultzatuko zenituzke neskak gehiago jolastera?
A:Bai, lagun gehiago izateko
M: Nola baloratuta dago nesken errugbia?
A: Nahiko ondo oro har, baina leku batzuetan txarto.
M: Nolakoak dira ohiko lesioak?
A: Behatzak puskatzeak, baino lepauztaiak dira okerrenak, oso txarrak direlako sendatzen.
M: Zer erakutsi dizu errugbiak eguneroko bizitzarako?
A: Errespetua, errugbiak errespetua erakutsi dit.

INKESTA: ETXEKO LANEN BANAKETA
Gaur egun, nerabeek gero eta gutxiago parte hartzen dugu
etxeko lanetan. Inkesta honekin ikusiko dugu ea hau egia den.
1-Egunero zure ohea egiten duzu?
2-Bazkaldu aurretik eta ondoren zertan laguntzen duzu?
3-Zure logela txukun mantentzen duzu?
4-Zure gurasoei etxea garbitzen laguntzen diezu?
5-Normalean zure gurasoek etxeko lanak egiteko esaten dizute edo zure kabuz egiten dituzu?

NORA CUNHA 3.C
1. Ez, ez dut egiten
2. Platerak jaso
3. Bai
4. Bai
5. Esan behar didate

JAVIER PEÑA 3.C
1. Batzuetan
2. Ez dut ezertan laguntzen
3. Gutxitan
4. Batzuetan
5. Esan behar didate

OHIANE PEREDA 1.G
1. Ez, ez dut egiten
2. Mahaia jaso
3. Bai
4. Bai
5. Nire kabuz

GORKA VELAZQUEZ 1.G
1. Batzuetan
2. Mahaia jarri
3. Bai
4. Batzuetan
5. Nire kabuz

IBAI ROJO 2.I
1. Ez, ez dut egiten
2. Erratza pasa
3. Bai
4. Bai
5. Batzuetan

LORENA GARCIA 2.I
1. Bai
2. Mahaia jarri
3. Bai
4. Bai
5. Batzuetan

ONDORIOA:
Inkestan ikusi dugunez, familiaren arabera, ume batzuek etxeko lan
batzuk egiten dituzte eta beste ume batzuek ez dute hainbeste egiten. Egindako lanen artean nork bere ohea egitea, mahaia jartzea edo harrikoa egitea dago.

MAITE ARRIZABALAGA: “ Euskera 50 urte barru orain baino
hobeto egongo dela uste dut”
Mendeberri: Noiz eta non jaio zinen?
Maite Arrizabalaga: Orain dela 52 urte eta ondarrotarra naiz, baina Bilbon jaio nintzen. Ondarroa Bizkaiko herri txiki bat da eta kostaldean kokatuta dago.
M: Nola izan zen zure haurtzaroa?
M.A: Oso pozik bizi izan nintzen, herri txiki batean oso gustura. Nire haurtzaroa zoriontsua
izan zela esango nuke.
M: Zer gogoratzen duzu eskola garaiaz? Nola moldatzen zinen euskara ikasgaian?
M.A: Eskola garaian ondo ibili nintzen. Ikasgaiak ezin ziren euskaraz ikasi, beraz, gaztelaniaz ematen ziren. Ez dut inoiz arazorik izan euskaran, nire ama hizkuntza baita. Etxean beti
euskara jaso izan dut, familia eta ingurune osoan euskaraz hitz egin dut.
M: Fakultatean bizitza gogorra eduki ahal zenuen?
M.A: Ez, ez nuen bizitza gogorrik izan, gustura ibili nintzen.
M:Zer ikasi zenuen?
M.A: Euskal filologia ikasi nuen, Donostian.
M: Noiz hasi zinen lanean? Zein izan zen zure lehenengo lana?
M.A: Amaitu bezain pronto, 87an, amaitu nuen karrera eta garai hartan lana zegoen. Bertan
hartu nuen bakante bat urte guztirako, euskara irakasle bezala. Hurrengo urtean, 88an, oposaketak atera nituen. Ordutik hemen nago, institutu batean edo bestean.
M:Alde handia dago lehenengo eta oraingo ikasleen artean?
M.A: Ez, ez nuke esango. Beti egon dira ikasle bikainak eta beti egoten dira ikasi ez nahi dutenak. Baino nik ezetz esango nuke.

M: Hiru atal daude EGA titulua ateratzeko, zer egin behar da atal bakoitzean?
M.A: Alde batetik atariko proba, dira 65 galdera eta 65 galdera horietatik zuzena aukeratu
behar duzu, test modukoa da. %65/70 atera behar duzu . Gainditzen baduzu atarikoa idatzizkora pasatzen zara. Idatzizkoan irakurketa batzuk daude, irakurriaren ulermena, elkarrizketaren ulermena, bi idazlan eta berridazketa batzuk. Eta hau gainditutakoan ahozkora pasatzen zara.
M: Zergatik uste duzu asko kostatzen dela EGA ateratzea?
M.A: Nik uste dut adinagatik, 16 urterekin joaten zaretela eta nire iritziz pixka bat beranduago joan beharko zinatekete. Proben heldutasunarengatik. Eta beste alde batetik institutu
honetan, batxilergoa ateratzen duzunean kurrikulunak B2 atera behar duzula esaten du eta
EGA C1 da, eta zuek hasten duzue batxilergoa C1 atera nahian. Eta da zuen kurrikulunak
eskatzen duena baino askoz gehiago. Orduan normalean jendea doa kurrikulunaren pare.
Niri iruditzen zait gazteegiak zaretela, adibidez, 250 hitzeko idazlan bat egiteko. Hala ere,
batzuek ateratzen dute. Eta gero euskaraz ikasten baduzue karrera batzuetan automatikoki
ematen dute eta kreditu batzuk egiten badituzue euskaraz karreran EGA titulua automatikoki
ematen dizuete. Beraz, orain automatikoki ematen dizuetena B2 da batxilergoa bukatzean
M: Etorkizunean zer uste duzu gertatuko dela euskararekin?
M.A: 50 urte barru orain baino hobeto egongo dela uste dut, poliki-poliki hobetzen joango
garela. Ni baikorra naiz.
M: Zeintzuk dira irakasle lanbidearen alde onak eta alde txarrak?
M.A: Alde onak ba da pertsonekin aritzen zarela, eta niri pertsonekiko tratua egotea gustatzen zait, eta irakaslea izatea ere gustatzen zait; txarra, berriz, baldintzak daudela, adibidez
ikasle gehiegi daudela ikasgai batzuetan eta ezin garela guztiengana iritsi ikasle gehiegi
dauzkagulako, ikasle gutxiago bagenitu bakoitzaren jarraipen zuzenagoa egingo genuke, bakoitzaren beharretara gehiago egokituz. Niri irakaslea izatea asko gustatzen zait.
M: Iraganera itzuli ahalko bazenu, gauza bera ikasiko zenuke? Bestela zer?
M.A: Bai, berdina ikasiko nuke.

DI-DA batean:
-Hondartza ala igerilekua? Hondartza
-Boligrafoa ala arkatza? Arkatza
-Zuria ala beltza? Beltza
-TV ala irratia? Irratia
-Uda ala negua? Uda
-Olentzero ala Errege maguak? Olentzaro

ZALDIARAN MENDIRA ZALDIZ!
INFORMAZIO OROKORRA:
Iraupena: 7 ordu
Noiz? Udan, ekainak 30ean; Neguan, abenduak
9
Zer ordutatik? Goizeko 10.00etatik
Zer ordutara arte? Arratsaldeko 5:00etara arte.
Non hasi eta bukatu? Eskibelen elkartuko gara
denok zaldiak hartzeko. Eta gero baita hor bukatuko dugu zaldiak ukuiluetan uzteko.
Zer eraman behar dugu? Bi ogitarteko eta edateko nahi duguna (hobe dugu ura eramatea).
Bestelako materialak guk uzten dizkizuegu.
Zenbat ordaindu beharko dugu? 10 urte-arte
5€, bestelakoek 15€.

NOLA HELDU
ESKIBELERA?
Armentiara joan, eta bertan
jarraibideak ikusiko dituzu,
oso erraz helduko zara!
Eta Armentiara ez badakizu
joaten, hemen duzu Gasteizko mapa txiki bat bertan
orientatzeko.

NOLA IZANGO DA
IBILBIDEA?
Goizeko hamarretan, zaldiak ukuiluetatik hartuko ditugu, eta Armentiatik Eskibelera abiatuko gara lasai-lasai. Ondoren, mendia jaisterakoan, ur pixka bat edan eta
berriro bidaiari ekingo diogu; Bustorantz abiatuko gara, baina bide zidorra bitan
banatzerakoan, beste mendi bat igo egingo dugu, Zaldiaran mendia!
Bertan jan eta atsedenaldi bat hartuko dugu gutxi gorabehera arratsaldeko
3.30etara arte. Baina, ez gara bueltatuko joan garen bezala; mendiaren beste aldetik baizik, eta bide zidor hori jarraituz berriro Armentian bueltan izango gara arratsaldeko 5.00 inguruan.

GUREKIN KONTAKTUAN
JARTZEKO…
Helbidea: C/ Camino del Monte, s/n (Armentia)
Munizipioa: Vitoria-Gasteiz
Probintzia: Araba
Herrialdea: España
Kodigo postala: 01195
Telefono zenbakia: 945 14 53 67

ASIER VALVERDE:”Musika nire bizitza da.”
Asier Valverde, musikari ameslaria da eta
etorkizunerako ideia asko ditu. Pianoaren Picasso honek, elkarrizketa bat eman digu, hona
hemen ondorioa:
Mendeberri: Zer da zuretzat musika?
Asier V.: Niretzako musika nire bizitza osoa
da.
M.: Nork bultzatu zintuen pianoa jotzen
hastera? Eta nola?
A.V.: Nire arrebak bultzatu ninduen musikan
hasten, klabea jotzen zuelako.
M.: Kontaiguzu zer duzun pentsatuta egitea
musikarekin etorkizunean?
A.V.: Handitzean talde batean jotzea nahiko
nuke.
M.: Noiztik egiten duzu musika? Eta noiztik
zenuen pentsatuta musikan hastea?
A.V.: 8 urte nituenean hasi nintzen musikan,
ezin nuelako lehenago hasi. Urte bat lehenagotik nuen pentsatuta musikan hastea.
M.: Badakigu hainbat kiroletan ibili zarela
baina baten bat gustatu zaizu musika bezain
beste?
A.V.: Korrika egiteari baina korrika egjteari
utzi behar izan nion belaunean istripu itzela
jasan nuelako.
M.: Galdera hau zure ezkutuko jarraitzaileentzat: Neskalagunik edo mutilagunik baduzu?
A.V.: Ez dut ez bata ez besterik.
M.: Noizbait pentsatu duzu musika talde
batean parte-hartzea? Eta parte-hartuko
bazenu ze estiloko taldetan: rock, ska…?
A.V.: Bai, blues edo jazz talderen batean jo
nahiko nuke, pianoa jotzen noski.
M.: Noizbait konposatu duzu zure abesti
propio bat?
A.V.: Bai, musika ikasgairako piano bakarrerako abesti bat konposatu nuen.

M.: Zergatik aukeratu zenuen pianoa?
Beste instrumentu bat probatu al duzu? Zein? Eta nahiko zenuke? Zein?
A.V.: Pianoa aukeratu nuen gehien gustatzen zitzaidan instrumentua zelako.
Bai, saxofoia probatu dut. Bateria jotzea
gustatuko litzaidake.
M.: Bukatzeko, uste duzu musikatik
biziko zarela?
A.V.: Bai, baina famatua izatea ez litzaidake gustatuko.

DI-DA batean
Musikari bat: Schubert
Talde bat. Green Valley
Abest bat: Isn´t she lovely
Pelikula bat: Titanic
Telesail bat: El Último superviviente

ARIANA HERRERO: “Berandu etorri nintzen eta oso urduri
nengoen, nire lehenengo eguna zelako”
Ikasle berria da, 14 urte ditu eta Sestaotik (Bizkaia) dator. Hori dela eta galdera batzuk egin dizkiogu.
Hona hemen erantzunak;

Mendeberri: Zergatik erabaki zenuen institutu honetara etortzea?
Ariana Herrero : jende ezaguna neukalako eta nire
etxetik hurbil dagoelako
M: Kanpotik Mendebaldea ikusita zein da
zure lehenengo iritzia?
AH: oso handia dela eta klase asko daudela
M: Nolakoa izan da zure lehenengo eguna klasean?
AH: berandu etorri nintzen eta oso urduri nengoen, nire lehenengo eguna zelako
M: Ikasgaiak zailak iruditu zaizkizu?Zein?
Zergatik?
AH: ez, bakarrik fisika eta kimika, ikasgai berria
delako
M: Eta irakasleengandik zer espero duzu?
AH: espero dut ondo irakastea eta jatorrak izatea
M: Nola deitzen zen zure aurreko ikastetxea?
AH: nire aurreko ikastetxea, La Salle Sestao zen
M: Zer da gutxien gustatzen zaizuna ikastetxe
honetatik?Eta gehien?
AH: gutxiena patioa oso txikia dela eta patio orduak oso motzak direla, eta gehien arratsaldetik
klase ez dagoela
M: Euskaraz gutxiago hitzegiten duzu ikastetxe honetara etortzeagatik?Zergatik?
AH: ez, gainera hango eskolan mate erderaz ematen zuten
M: Aurreko ikastetxean hemen ez dagoen
beste ikasgai bat zenuen?
AH: antzerkia eta informatika dira hemen ez
dauden ikasgaiak
M: Badakigu saskibaloian jolasten duzula.
Zein taldetan?
AH: Araski taldean jolasten dut
M: Nola hasi zinen?
AH: nik ez nuen nahi saskibaloian jolastea, baina
nire ama behartu zidan.
M: Partiduren bat jokatu duzu?
AH: ez, urriak 1ean joka-

tuko dut nire lehenengo partidua
M: Nork bultzatu zintuen saskibaloira jolastera?
AH: Ni neu animatu nintzen
M: Zergatik gustatzen zaizu saskibaloia?
AH: taldeko lana delako eta kirola gustuko
dudalako.
M: Norbait ezagutzen duzu zure saskibaloiko taldean?
AH: bai, nire klasekide bat nirekin doa ere
M: Lagun talderik egin duzu?
AH: bai, nire klaseko neskekin ateratzen naiz
M: Zein alde dago Sestao eta Gasteizen
artean?
AH:Sestaon aldapa asko daudela eta Gasteiz

DI-DA BATEAN
Pop edo rock? pop
Abestu edo dantzatu? abestu
Hondartza edo igerilekua?hondartza
Bizikleta edo autoa? bizikleta
Telebista edo mugikorra? mugikorra
Izozkia edo txokolatea? izozkia
Alemana edo frantsesa?alemana
Udaberria edo negua?udaberria
Coca Cola edo Fanta?coca-cola
Txakurra edo katua?txakurra

Iker Garcia:”Ezin dut pentsatu nire bizitza parkourrik gabe”
Iker Garcia Mendebaldeko ikaslea da, eta parkourra egiten du eguMendeberri: Noiz hasi zinen parkour egiten?
Iker:Duela urte bat eta erdi.
M:Zergatik parkour eta ez beste kirolen
bat?
I:Eskalatzen ona nintzelako eta nire lagun
batek egiten zuelako.
M:Zure lagunen batekin egiten duzu parkourra?
I:Bai, Asier Corredera, Javier Rojas...
M:Parkour lehiaketak daude? (Bai) Irabazi duzu lehiaketaren bat?
I:Bai, baino Gasteizen ez.
M:Zein dira ohiko lesioak? Noizbait lesionatu zara?
I:Orkatilak bihurtzea, bizkarrean kolpea jaso
eta eskumuturra apurtzea dira ohikoenak. Bai,
orkatila bi aldiz bihurtu dut eta bizkarrean
mina izan dut.

M:Pentsatzen duzu parkourra erraza
ikusten dela? Zergatik?
I:Nire ustez, niretzako ez da erraza baina
pentsatzen dut jendea erraza ikusten duela
baina praktikatzen dutenean iritziz aldatzen
dute.
M:Zer egiten duzu zerbait ez zaizunean
ateratzen?
I: Amorru handia sentitzen dut eta behin eta
berriro saiatzen naiz
M:Etorkizunean parkourra egiten jarraituko duzula pentsatzen duzu?
I:Bai, gaur egun ezin dut pentsatu nire bizitza parkourrarik gabe.

M:Zer janzkera erabiltzen da parkourra
egiteko?
I:Kiroletako arropa eta praka zabalak. Deportibak ere erabiltzen dira ez irristatzeko.
M:Zer dio jendeak parkourrari buruz?
I:Ikustean polita dela baina praktikatzea oso
zaila eta arriskutsua dela, kontu handiz praktikatu behar dela.
M:Zer sentitzen duzu parkour egiterakoan?
I:Adrenalina handia eta praktikatzen dudan
bitartean urduri
M:Zer arrisku egoeran egon zara? Kontatu.
I:Pasadan larunbatean, parke batean nengoen
eta 5metrotik behera salto egin nahi nuen.
Salto egitera nindoanean oina soka batean

Di-da batean?
-MC Donald edo Burger King? MC Donals
-Igerilekua edo hondartza? Igerilekua
-Biologia edo matematika? Bilogia
-Arkatza edo boligrafoa? Boligrafoa
-Uda edo negua? Uda
-Telebista edo irratia? Telebista

AIYANA VAZQUEZ: “BETIDANIK IZAN DUT GUSTUKO
SASKIBALOIA”
Ikastetxe honetako ikaslea da, hiru urte daramatza ikastetxean eta Tokieder
ikastetxetik dator. Orain, saskibaloi talde batean jokatzen du eta hori dela eta,
galdera batzuk egin dizkiogu. Hona hemen erantzunak.
Mendeberri: Ze taldetan jokatzen duzu?
Aiyana Vazquez: Araski taldean jokatzen dut.
M: Noiz hasi zinen saskibaloian jokatzen?
A. V: Bederatzi urterekin hasi nintzen saskibaloian jokatzen.
M: Zenbat urte daramatzazu talde horretan?
A.V: Bost urte daramatzat taldean.
M: Zer da gehien gustatzen zaizuna saskibaloian?
A.V: Partidak egitea da gehien gustatzen zaidana saskibaloitik.
M: Eta gutxien gustatzen zaizuna?
A.V: Gutxien gustatzen zaidana… korrika egitea da.
M: Ezagutzen duzu norbait zure taldean dagoena eta ikastetxe honetan dabilena?
A.V: Bai, nire ikaskide bat da.
M: Norbait ezagutzen baduzu, nor?
A.V: Arian deitzen da eta urte honetan hasi da jokatzen nirekin.
M: Hobetu duzu saskibaloian taldean sartu zenetik?
A.V: Bai, asko gainera. Hasi nintzenean oso txarra
DI-DA BATEAN:
nintzen, baina… poliki-poliki, hobetu egin dut
M: Zergatik erabaki zenuen saskibaloia egitea?
Saskibaloia edo futbola?
A.V: Saskibaloia betidanik gustatu zaidalako.
M: Zer da garrantzitsuena saskibaloian jokatzen Saskibaloia
Baskonia edo Araski?
jakiteko?
A.V: Nik uste dut talde lana dela garrantzitsuena, Araski
bestela
gaizki Igerilekua edo hondartza?
Igerilekua
jokatuko genuke.
Etxean geratu edo kalera joan?
M: Zein da zure kamisetako zenbakia?
A.V: Hamabi da nire kamisetan agertzen den zen- Kalera joan
Fanta edo coca cola?
bakia.
Fanta
M: Zuk aukeratu zenuen zenbakia? Edo beste
Tarrina edo kukurutxo?
gauza batengatik da?
Kukurutxoa
A.V: Ni izan nintzen aukeratu nuena.
Zinema edo telebista?
M: Zergatik erabaki zenuen zenbaki hori?
Zinema
A.V: Nire gustuko zenbakia delako.
M: Zergatik aukeratu zenuen Araski taldean jo- Portatila edo mugikorra?
Mugikorra
katzea eta ez beste talde batean?
A.V: Nire lagun batek Araski taldean jokatzen zue- Euria edo elurra?
lako eta berak talde horretan sartzea proposatu zida- Elurra
Uda edo negua?
lako.
Uda

INAUTERIAK
1-Mozorrotuko zara inauteri honrtan?
2-Zertaz mozorrotu zara?
3-Non ibiliko zara?
4-Karrozetan aterako zara?
5-Zer ordu arte utziko dizute ateratzen?

IRATI LORENZO 1D
1-Bai
2-Pijamaz
3-Ferretin
4-Ez
5-Bederatziak laurden gutxi arte

ASIER GARCIA 1B
1-Bai
2-Pikachuz
3-Renfe
4-Bai.Amonarekin
5-Bost eta erdiak arte

IXONE APODAKA 2D
1-Bai
2-Pailazoz
3-Hirigunean
4-Ez
5- Ordu biak arte

SAIOA BERMEJO 3.DC
1-Bai
2-Rockera
3-Kutxi
4-Ez
5-Hirurak edo laurak arte

AKETX MATE 3.D
1-Bai
2-Gentelman
3-Centro
4-Bai.Tessyrekin
5.Zazpi eta erdiak arte

Joseba Melero
1-Bai
2-Gentelman
3-Renfe
4-Ez
5-Sei eta erdiak arte

Ander Matxain: “Irakasleak pazientzia handia behar du”
Ander, Mendebaldea institutuan ari da Bigarren Hezkuntzako Gaztelania eta
Literaturako praktikak egiten, eta bere bizitzaz gehiago jakingo dugu elkarrizketa hau eta gero.

Mendeberri: Zer ikasi duzu eta zergatik?
Ander: Euskal Filologia ikasi nuen zeren irakaskuntzara zuzendu nahi nuelako nire bizitza.
M: Noiz erabaki zenuen filologia ikastea?
A:Batxilergoko lehen urtea bukatzean, hau da, hamazazpi urterekin.
M:Noiz komentatu zizuten praktiketan Mendebaldera ikastetxera etorriko zinela?
A:Berez, nik hona etorri nahi nuen, Gasteiztik gertu bizi naiz eta. Rosarekin harremanetan
jarri ninduten eta Gabonak baino lehen etorri nintzen.
M:Zein da zure ikasgela gogokoena?
A: Pentsatzen dut gela asko daudela, baina irakasleek ere asko ikasten dute eta horregatik
irakasgela da nire ikasgela gogokoena
M:Non eta noiz esperoko duzu lan egitea?
A:Instituto batean gustatuko litzaidake eta Gipuzkoan bada hobeto, hurrengo urtean gustatuko litzaidake.
M:Zer hartu behar da kontuan zure ustez eskolak emateko garaian?
A:Oso zaila da ze pentsatu behar duzu, hogei baten kontra dela eta lehenengo gauza izan behar duzuna pazientzia da, ze beti egongo da bat arazoak ematen dituena edo lehenengoan bat
ulertzen ez duena, eta irakaskuntza bokazioz egin behar duzu.
M:Noiz ikasi zenuen trikitixa jotzen?
A:Bost urte nituenean hasi nintzen, hau da, L.Hko bosgarren mailan.
M:Zergatik gustatzen zaizu?
A: Ba ez dakit, gehiago esango dizuet, nik ez dut entzuten trikitixa, baina jotzen dudanean
ematen dit lasaitasun momentu bat eta erlaxatzen nau.
M: Egiten duzu kirolik?
A: Orain ez, baina orain dela urte batzuk arte, igeriketako modalitate berezi bat egiten nuen.

M: Hitz egin ahal diguzu zure lehengusuari buruz?
A: Nire lehengusua Artola pilotaria da, oso mutiko naturala da, askotan berarekin egon naiz
eta oso gustura egoten naiz berarekin. Gainera oso pilotari ona da.
M:Gustora al zaude Mendebaldean?
A:Bai, oso gustura nago, oso ondo tratatzen naute, eta berriz praktikak egin beharko banitu,
Mendebaldera etorriko nintzateke.

Di-da bateko galderak:
M:Mendebaldea edo beste ikastetxe bat?
A:Hemen ondo nago
M:Burguer King edo Mc Donalds?
A:Ez bata ez bestea, ez zait gustatzen zaborra.
M:Etxean gelditu edo lagunekin atera?
A:Lagunekin atera, noski.
M:Hondartza edo igerilekua?
A:Ez bata ez bestea, portua hoberena.
M:Telebista edo ordenagailua?
A:Zinema hobeto.

INKESTA: PELIKULAK

1.
2.
3.
4.
5.

ZER PELIKULA MOTA GUSTATZEN ZAIZU?
NON IKUSTEN DITUZU PELIKULAK NORMALEAN? (Zineman, etxean…)
ZENBATERO JOATEN ZARA ZINEMARA?
ZEIN DA IKUSI DUZUN PELIKULARIK TXARRENA?
ZEIN DA ZURE PELIKULA GUSTUKOENA?

Veronica Martin
1

Akziozkoak

2

zineman

3

astero

4

rango

5

Lo imposible

Ibai Belasco
1

Akziozkoak

2

etxean

3

2 astean behin

4

Peter pan

5

Lo imposible

Ibai Ortiz
1

denetarik

2

etxean

3

hilabetero

4

Los mundos de coralain

5

“Lo Imposible”

Laida Ruiz
1

denetarik

2

etxean

3

hilabetero

4

La visita

5

Lo imposible

Asier Martin
1

komediazkoak

2

etxean

3

gutxitan

4

La visita

5

La fiesta de las salchichas

Hegoa Ginaldo
1

denetarik

2

Etxean

3

hilabetero

4

frozen

5

El bosque de los suicidios

Olaia Urrutia
1

akziozkoak

2

etxean

3

hilabetero

4

Tres metros sobre el cielo

5

Xabier Perez
1

akziozkoak

2

etxean

3

Hiru hilabetean behin

4

Tres metros sobre el cielo

5

“Resacon en Las Vegas “

Erlantz Albaina “ ZERBAIT ALDATZEKO NAHIA”
Erlantz Albaina elkarrizketatu dugu Ikasle abertzaleetan militatzen duelako
eta horri buruzko informazioa interesgarria dela uste dugulako.

Mendeberri: Zer da ikasle abertzaleak?
Erlantz A.: Gazte erakunde bat non feminismoa bultzatzea eta kapitalismoa suntsitzea
duen helburu.

lergoan errebalidak egin beharko ditugu eta
gainditzen ez baditugu, DBH guztia edo batxilergo osoak, segun zein kurtsotan zauden,
ez du ezertarako balio izango. Hori da gehien
kezkatzen eta beldurtzen gaituena,baino askoz aldaketa gehiago daude.

M.: Non entzun duzu IA-ri buruzko zerbait? Nondik lortu zenuen informazioa?
E.A.: Lagunen artean hitz egiten, IA antola- M.: Zer pentsatuta duzue egitea LOMCEtzen den lekura joan nintzen eta han informa- ren aurka?
zio gehiago lortu nuen.
E.A.: Greba eta manifa gehiago, zerbait lortu
arte.
M.: Zerk bultzatu zintuen IA-n apuntatzera?
M.: Gomendatzen duzu? Zergatik?
E.A.: Zerbait aldatzeko nahiek bultzatu
E.A.: Pertsona konkretu batzuei, burua behar
naute , inguratzen gaituen ia guztia gaizki
duzulako eta ideiak argi izan behar dituzudagoelako eta sistema hau aldatu behar dugu- lako.
lako.
M.: Bilerak zein egunetan izan ohi dituzue?
E.A.: Ostiraletan 5:30 inguruan, gaztetxean
eta batzuetan hilabetean bitan edo horrela
alde zaharretik poteatzera goaz.
M.: Zertaz hitz egiten duzue?
E.A.: Hilabetearen arabera, adibidez, martxoan asko hitz egiten da manifei buruz: martxoak 3 (poliziak 5 langile hil zituen eguna),
martxoak 8 (feminista) eta martxoak 16 eta
17(LOMCE-ri buruzko greba)
M.: Zer antolatzen duzue?
E.A.: Grebak eta beste egun konkretu batzuk.
Beste sindikatu batzuk ere badaude baino ez
dugu beraiekin parte hartzen.
M.: Badakizu zein aldaketa ekarriko dituen LOMCE-k?
E.A.: Laugarren DBH-en eta bigarren batxi-

Ordaindutako telebista gehiago.

Espainian pasa den urtea mamitsuetako bat izan zen telebista ordainduari begira.16 milioi pertsona baino gehiago
abonatu dira telebista ordaindura, hau da, %
35.Portugalen portzentaje hori igotzen da, eta %77 dira
abonatuak telebista ordaindura.Frantzian, berriz, %48-era
jaisten da.
Hemendik onuradunak ateratzen direnak telefono konpainiak dira, zeren telebistan egiten dituzten iragarkietan eskaintza erakargarriak egiten dituzte.
Pasa den urtean telebista publikoari begira, 548,9 milioi euro irabazi zituzten; telebista ordainduan, berriz, 686,2 milioi euro.
Orokorrean, jendeak telebista ordaindua erosten du futbola ikusteko, konpetitiboa delako.
Espainiako 12 milioi etxeetatik, %10 baino gehiagok aitortzen du erabiltzen dituela plataforma ordainduak.Plataforma hauen artean, Moviestar+ da plataforma garrantzitsuena. Iparramerikako online ikusteko telebista ordaindua, etxeen %1,8, 216.000, eta Espainiar Waki
TV %1,1-ekin, 132.000.
Abantailak:
Telebista programa, serie, film eta dokumental asko ikusi ahal dituzu, baita bideoklip musikalak ere.Badute, zineman atera dituzten film berriak ikusi. Kiroletako partidak ere ikusi
ahal dituzu.
Desabantailak:
Pertsona askok ez dute erosten bere prezio altuagatik, eta, operadorearen arabera, zure prezioa igo ahal da 20 edo 50 euroan. Gehiegizko programazioa eragin egiten du zappinga egitea eta honek estresa sortzen du.

LITERATUR LANAK
EZKUTAKETAN
“Ama, ezkutaketan jolasteari utzi ahal diogu? Aspertuta nago”. “Oraindik ez, laztana”, esan zuen malko isil batek masailean behera irrist egiten ziola, “aita garrasika dabil”.
PAUL SOJO (Batx. 2.C) (C KATEGORIAKO IRABAZLEA)
Gasteizko udalak antolatutako Nano-ipuinen lehiaketa
Otsoak semea ebatsi, larrutu eta jan zuen. Untxi jaunak bere kumea ez ahazteko
haren ipuina irakurtzen zuen gauero.
UNAI ELICEGUI URIA (2F), A KATEGORIAKO IRABAZLEA

Batak ezkerreko bidea hartu zuen, eta besteak, berriz eskuinekoa... mundua biribila zela irakurri zutela ahazturik.
AKETX MATE URIARTE (3D), B KATEGORIAKO IRABAZLEA

SANTA'S HOUSE
I don't really know in which country the North Pole is, but if I could I would be that. I
think it is the best place to live in. I mean, who wouldn't want to live near Santa?
In my opinion it is the best option. Being the North
Pole would mean watching what Santa does before Christmas and that would be super cool. Anyway, I love Christmas and I would easily be the North Pole. Santa would
love my CV because every Christmas I try to do my best
and I work preparing the decoration and I tend to learn all
the Christmas carols you can find. What is more, I always
go to every single home of my neighborhood and entertain
my friends with my holy voice. You are free to think that I
am a Christmas freak ( what I won't discuss) but you can't juge me. A member of my family is related to one of the workers of Santa and he has taught me all I know. I think that
that explains my obsession. It would also be the best place because there's no one except
from Santa, his employees and his reindeers.
So, if there is anyone interested in going to the North Pole with me, please call me to the
number 901 000 022 and don't forget to send me an e-mail to the next account: Santafreak@gmail.com. Thank you for your attention.
Maider Varona 4.B

IF YOU COULD BE AN ANIMAL, WHICH ONE WOULD YOU LIKE TO BE?
I have a friend who says you should try to be like an eagle, which is great if you want to
see very well, but that’s a bad animal if you need to be a team player.
A horse is strong… able to function alone well or as part of a team.
Ants are hard workers, and they work very well when they are a team.
Monkeys are quick learners.
An elephant is intelligent, strong, loyal to the group and unstoppable.
A dolphin is also intelligent, and actually considered one of the smartest animals.
If I were an animal, I would never be a spider or a snake, because they are disgusting
and I’m a little bit afraid of them.
In conclusion, if I were an animal, I would be a dolphin, because I really liked it when I
was little. I think that dolphins are very intelligent, loyal and, in my opinion, they are
man’s best friend because they convey happiness. Also, I’ve chosen this animal because I
like sea animals.
Naiara Bernabe 3A
LOST IN THE JUNGLE
I was on a plane on the way to Argentina when we entered a
storm.
A very big thunder hit the plane, and it stopped one of the engines and we fell down.
When I woke up, there was only one part of the plane, and
there weren´t any people, I thought that was rare, but I didn´t
pay any attention.
I took my compass and my map, but it was only from the city.
I started walking to the south way to find any of the Argentina´s city.
It started becoming cold and I prepared a fire with my lighter and I made a little hut.
The next day I was hungry but I didn´t have food, so I improvised a bow and some arrows.
I saw a monkey and I tried to hunt it.
I was lucky of asist to archery classes.
That night, I ate really well with the monkey.
I caught water to boil it.
After six days walking and getting food and drink, I saw a fire´s smoke and I ran there to
see if there was any tribe.
When I arrived, I was in the correct, it was a very big tribe, with huts, near a big river with
boats, and a lot of delicious fruits to eat.
I saw all the tourists sat together, eating. There were wounded people too, but the people
of the tribe were very nice and they were helping them to be healthy again.
I asked them why they were there. They answered me that the pilot carried them there,
they were asking for help with the mobile phone.
one week later a helicopter arrived it saved us.
I´m not going to travel any more for a long time.
Jon Gorrotxategi DBH 1.A

MICRORRELATOS 2017

Él la miraba cuando estaba despistada, ella le miraba cuando él estaba despistado, todos vieron su amor menos ellos mismos.
Maialen Martínez. 2.J

CONCURSO ANUAL DE COCINA
Cada año se celebra en mi pueblo un concurso de tortillas de patata. Mi abuelo que adquirió
su destreza durante la guerra, lleva ganando cuatro años consecutivos, y se ha ganado la admiración y envidia de los habitantes de la villa en partes iguales. Su vecino Miguel, de todos
el más envidioso, se la ingenió para arruinar la cosecha de patatas. No sé que tipo de sustancia tóxica echó en la huerta común que hizo imposible el crecimiento de las patatas. El concurso tenía como norma general usar las patatas de la huerta común. Sin embargo, el ayuntamiento decidió hacer un concurso de tartas de manzana en su lugar. Hasta Miguel sabe que
mi abuela hace las mejores tartas de manzana en cien kilómetros a la redonda.
Nora Cunha. 3.C

HIPÉRBOLA
Asfalto, tierra y calor. Él viene de una región cálida y
árida. Ella procede del norte, de un lugar frío y de inviernos crueles. Ambos caminan por la misma carretera, acortando la distancia que los separa. Una va al
sur, el otro al norte. Así las golondrinas van trayendo
las primaveras, y la hojas los otoños.
Un día, los dos se ven a lo lejos entre polvo y nieve
sucia. Aceleran el paso hasta convertir el trote en un
galope frenético mientras el asfalto escucha la melodía de la carrera, desacompasada y salvaje. Los dos
viajeros se encuentran al fin, se para el tiempo y mantienen una hipnótica y densa danza de miradas. Quieren tocarse y fornicar, abrazarse y besarse hasta caer rendidos. Extienden los brazos mientras
flotan en el aire… El sonido sordo de una explosión. Los dos son empujados muy lejos de la
carretera. Se incorporan magullados, desorientados y con los ojos llorosos. Gritan de dolor y
comienzan a correr, pero esta vez van en direcciones opuestas, alejándose y huyendo.
Xabier Martinez. 2.B Batx.

