2016ko ekaina, 35. zenbakia

Karmele Cenarruzabeitiak eta Josean Ruiz de Arcautek agur esan diote irakasle lanari.

Alvaro Arbina, ikasle ohia
eta idazlea

Oscar Valderrama igerilaria
Hauek dira gure ikasleek oparitzen dizkiguten kirol
arropak. Kendu bai, baina jaso ez. Gurasoek ez ote
dituzte faltan bota?

Prentsa tailerra taldeak

Naiara Baquerín, Irantzu Martín, Elena Martínez, Alba Martínez, Unai Cuevas,
Jon Lamas, Amaia Robledo, Ivan Sánchez, Maroa Sannadi, Aitor Basabe, Abril
Lorente, Antxon Martínez, Indrani Palmero.

Uxue Fraga, Jon Gil, Miren Moro, Endika Olave, Nuria Pardo, Ander Rodríguez, Javier Sevilla, Xabier Vivas, Irati Barriga, Maialen Buendía, Aitor Graña, Lizar Iturritza, Egoitz Mata, Martin Roche.

Karmele Cenarruzabeitia: ”Gustatzen zait nire
lana”
Karmele, Gaztelania eta literatura irakaslea eta egun zuzendaria, elkarrizketatu dugu bere jardun irakasle lanaz eta karguaz hitz egiteko.
-Mendeberri:

Non jaio zinen?
-Karmele Cenarruzabeitia: Sukarrietan,
Bizkaian.
-M:Nolakoa izan zen zure haurtzaroa?
Nolako oroitzapenak dituzu?
-K.C.: Oso zoriontsua. Jolasaldiak hondartzan, batez ere hori, marea igotzen
zenean, erresaka egunetan jolasten genuen zapatekin korrika batean zenbateraino iristen ginen, eta gero bueltatzen
ginen korrika batean olatuari ihes eginez;
batzuetan harrapatzen gintuen eta zapatak
busti eta urratu egiten ziren.
-M:-Zer eskolatan egin zenituen lehenengo ikasketak?
-K.C.: Herriko eskolan, Sukarrietako eskolan. Eta batxilergoa, Gernikako institutuan.
-M:Nolako eskola zen? Eta irakasleak?
-K.C.:Txikia, nahiko antzinakoa; badakizue nik ia adin bat dut, eta… Klasean
mahaiak zurezkoak ziren. Gogoratzen dut
tinteroak eta plumilak ere erabiltzen genituela kaligrafia egiteko.
Irakasleak oso zorrotzak ziren eta oso
gogorrak, berehala haserretzen ziren. Garai hartan jotzea onartua zegoen, beraz,
jipoitxoren bat edo beste jaso nuen.
-M.: Ezkonduta zaude?
-K.C.: Bai.
-M.: Seme alabaren bat al daukazu?
Zenbat?
-K.C.: Bai, bi seme.
-M.: Geroago unibertsitatean zer ikasi
zenuen? Zenbat urte?
-K.C.: Lehenengo, magisteritza eta geroago Hispaniar filologia.
-M.: Zenbat urterekin hasi zinen lanean?
-K.C.: 21ekin hasi nintzen, Gasteizen.
-M.:Noiz heldu zinen Mendebaldera?
-K.C.: Eratu zenean, uste dut orain dela

19 urte. Hezkuntza lege berriarekin Bigarren
Hezkuntzako bi ikastetxe berri sortu ziren Gasteizen, eta horietako bat Mendebaldea izan zen
eta hasieratik nago hemen.
-M.: Institutura heldu aurretik, non egin
zenuen lan?
-K.C.: Abendaño ikastolan, Haur Hezkuntzan
eta hainbat ikastetxetan. Beti izan naiz ikaskuntzan.
-M.: Mendebaldean zein ikasgai ematen
duzu?
-K.C.: Gaztelania, baina momentu honetan ez,
zuzendari lanak egiten hari naizelako.
-M.: Noiztik zara zuzendari?
-K.C.: Hau da hirugarren ikasturtea da.
-M.: Zer egiten duzu egun arrunt batean?
-K.C.: Ikastetxean hirurak arte egiten dut lan,
gauza arruntak, gero etxean bazkaldu, etxeko
lanak egin, zinemara joan, erosketak egin, paseatzen dut, kirol apur bat egin…
-M.: Zer alde dago irakasle edo zuzendari
izatearen artean?
-K.C.: Handia, irakaslea zarenean kezkak desberdinak dira; zuzendari zarenean sorpresak
izaten dira eta kezkak handiagoak.
-M.: Zer ikasi duzu zure lanbidean hainbeste urte lan egin ondoren?
-K.C.: Irakasleria eta ikasleria asko aldatu dela
hasieratik hona, orain jendea desberdina da,

nire lana gustatzen zaidala
nahiz eta urte asko eraman.
Batzuek esaten dute erretzen
duela lan honek, baina ni, urteak pasatu ahala, konturatu
naiz gustatzen zaidala, eta berriro aukeratu beharko banu,
aukeratuko nuke irakasle izatea.
-M.:Etorkizunera begira zer
asmo duzu?
-K.C.: Jubilatu eta bidaiatu.
-M.: Kontatu zure lanbidean gertatu zaizun pasadizo barregarriren bat.
-K.C.: Gogoratzen dut, umeekin nengoela Magisteritzako
praktikak egiten eta ume txiki
batek idatzi zuela:” Hace miles y miles y millones ymillones de años, en 1945….”.
Momentu horretan oso barregarria iruditu zitzaidan pentsatuz: ” Jo ume txikiak nola
neurtzen duten denbora.”
Agian ez zaizue barregarria
irudituko, baina, momentu
hartan barrea eragin zidan eta,
beno, pasadizo gehiago izan
ditut, baina oraintxe bertan ez
dut gogoratzen besterik.

DI-DA BATEKO GALDERAK:
· Mendia edo Hondartza? ·Hondartza
· Negua edo Uda? ·Uda
· Sakeleko telefonoa edo Ordenagailua?
· Ordenagailua
· Okela edo arraina? ·Okela
· Filmak edo Liburua? ·Liburuak
· Herria edo Hiria? ·Hiria
· Dendak edo Gimnasia? ·Gimnasia
· Irakurri edo Idatzi? ·Irakurri
· Abestu edo Dantza? ·Abestu
· Gustuko liburua? ·“Cien años de soledad “

Josean Ruiz de Arkaute:

“Oso gustura aritu izan
naiz irakaskuntzan”
Irakaskuntzan 38 urte egin eta gero, aurten
erretiratuko da. Hori dela eta, institutuko
liburutegian irakaskuntzaren inguruko
hainbat konturi buruz elkarrizketa atsegina
eskaini digu.
Mendeberri: Noiz eta non jaio zinen?
Josean: 1956an, Gasteizen.
M: Seme-alabarik baduzu?
J: Bai, bi seme ditut.
M: Zein ikasketa egin zenituen? Zergatik
aukeratu zenuen hori ikastea?
J:Majisteritza ikasi nuen, asko gustatzen
zaidalako irakastea.
M: Zein izan zen zure lehenengo lana?
Gustuko izan zenuen?
J: Lehen lana Laudioko eskola txiki batean
izan zen. Asko gustatu zitzaidan hor aritzea.
M: Zenbat ikastetxetan lan egin duzu?
J: Bost ikastexetan lan egin izan dut, guztietan oso pozik egon naiz.
M: Zeintzuetan?
J: Laudion, Berrizen, Luis Doraon, Abendañon eta Mendebaldean.
M: Zergatik erabaki duzu 60 urterekin jubilatzea?
J: Lan honek asko nekatzen duelako. Gainera, laster ezin izango garenez jubilatu 60
urterekin, aukera hori aprobetxatu nahi
izan dut.
M: Noiz iritsi zinen? Mendebaldeara?
J: 1996an,Mendebaldea ireki zenean. Urte
horretan dugun hezkuntza sistema sortu
zen, eta antzinako OHO desagertu zen.
M: Zein zaletasun duzu?
J: Asko gustatzen zait irakurtzea, lagunekin
egotea, eta baita bizikletan ibiltzea ere. Baina gehien gustatzen zaidana bidaiak egitea
da.
M: Zer da Mendebaldeatik gehien gusta
tzen zaizuna?
J: Giro polita dagoela iruditzen zait.

M: Eta gutxien?
J:Institutua handiegia da, eta ez duzu jende
gehiena ezagutzeko aukerarik.
M: Pozik al zaude hemengo irakasle eta
ikasleekin?
J: Bai, giro ona dago gure artean.
M: Beti gaztelania irakatsi izan duzu?
J: Ez. Hasieran LHko irakaslea izan nintzen.
DBHn Gaztelaniaz gain, Frantsesa eta Euskera ere irakatsi izan dut hainbat urtetan.
M: Gustuko duzu irakaskuntza sistema
hau?
J: Ez gehiegi. Sistema aldatu zutenean ez
nuen hainbat kontu ondo ikusi. Ezin zaio
mundu guztiari 16 urte bete arte gauza bera
eman; eskaini bai, baina behartu ez. Ikusten
denean ikasleak ezin duela, edo ez duela
gogorik, beste gauzak eskaini behar zaizkio,
ez dira ateak itxi behar, ireki baizik.
M: Nola ikusten duzu euskeraren egoera?
J: Pentsatzen nuen baino polikiago doa.
M: Pena ematen dizu jubilatzeak?
J: Sentimendu kontrajarriak ditut. Alde batetik, pena ematen dit, klaseak ematea gustatzen zaidalako, eta oso gustuko dudalako
irakastea. Baina beste aldetik, asko nekatzen nau, gehien nekatzen nauena paper
lanak dira.

SUKALDARITZA INKESTA
Mendebaldeako ikasle batzuek, prentsakoek,beste ikasle batzuei sukaldaritzaz inkesta bat egin diete.
Hauek izan dira galderak:
1– Sukaldean aritzea gustatzen zaizu?
2– Sukaldaritzako programak ikusten dituzu?
3– Zer da gehien gustatzen zaizuna prestatzea?
4– Noiz hasi zinen?
5– Nork irakatsi zaizu?

1.MAILA
IRATI IÑIGUEZ DE O.:
1– Batzuetan
2– Bai
3– Bizkotxoa
4– 10
5– Ama

UGAITZ LÓPEZ:
1– Ez
2– Bai
3-Makarroiak
4– 8
5– Ama

IRUNE SAEZ:
1– Bai
2– Ez
3– Makarroiak Karbonarara
4– 10
5– Ama

2.Maila

DAMIAN MINA:
1– Ez
2– Ez
3– Ezer
4- 5- -

ZURIÑE SÁEZ:
1-Batzuetan
2-Ez
3-Entsalada
4– 9
5– Ama

3. Maila
UXUE URIARTE:
1-Bai
2-Bai
3- 4-13
5-Inork

AZAITZ HIERRO:
1- Bai
2-Ez
3- 4– 13
5-Inork

XABI VIVAS:
1- Ez
2- Ez
3-Entsalada
4-Duela 3-4 urte
5-Ama

MAIDER EGAÑA:
1-Ez
2-Ez
3-Tostadak
4-Duela 3-4 urte
5-Bakarrik

Xabier Ibañez: “Mate Olinpiadan parte hartzea oso interesgarria izan

da.”
Xabier Ibañezek Kultur astean antolatutako Mate Olinpiada irabazi du.
M: Zergatik parte hartu duzu Mate
Olinpiadan?
Xabier: Matematikan klaseko notarik altuena nuelako.
M: Zein nota zenuen?
X: Gutxi gora behera zortzi bat.
M: Matematika gustuko duzu ?
X: Ez, baina erraztasuna dudala uste dut.
M: Zenbat ikasle zeuden Mate Oinpiadan?
X: Lau ikasle.
M: Zenbat denbora irauten du lehiaketak?
X: Bi ordu.
M: Gustura parte hartu zenuen?
X: Bai,oso interesgarria izan zen.
M: Urduri zeunden hasi baino lehen?
X: Ez.
M: Eta lehiaketan?
X: Ezta ere.

M: Matemtika gradua ikasiko duzu
unibertsitatean?
X: Ez.
M: Matematikan zer gustatzen zaizu
gehien?
X: Aljebra.
M: Eta zer gorroto duzu?
X:Trigonometria.
M: Ikasle langilea zara?
X: Ez oso langilea.

M: Ariketa zailak zeuden azterketan?
X: Batzuk oso zailak ziren, beste batzuk ez.

M: Zein irakasgaitan ateratzen dituzu notarik onenak?
X: Etikan.

M: Zein motatako ariketak zeuden?
X: Logika eta trigonometría.

M: Eta txarrenak?
X: Euskal Hizkuntzan.

M: Gehiagotan parte hartu izan duzu?
X: Bai,bigarren mailan.

M:Pozik zaude zure aurtengo emaitzekin?
X:Ez asko.

M: Zure klaseko bakarra izan zinen?
X: Ez, beste neska batek ere parte hartu
zuen.

Gaizka Amondarain: ”Arratsaldeetan irratian aritzen naiz”

Gure euskara irakasleak bere zaletasun eta
iritziei buruzko elkarrizketa interesgarria eskaini digu.

M: Beti euskera irakatsi izan duzu?
G: Ez, euskaraz gain, gaztelera ere irakatsi izan
dut.

Mendeberri: Zer afizio edo zaletasun dituzu?
Gaizka: Zaletasun asko ditut ,baina gustukoena
musika da, kontzertuetara joatea.Nire garaian
kitarra jotzen nuen, eta talde bat ere izan nuen.

M: Beste ikastetxe batean egon al zara?
G: Bai, Argentinan egon nintzen irakasten, eta
gero IKA euskaltegian, eta Bigarren Hezkuntzan
Euskal-Herria osoan zehar.

M: Gasteizen bizi zara?
G: Bai, Gasteizen 15 urte daramatzat bizitzen,
unibertsitatera ikastera etorri nintzenetik.

M: Irratian lan egiten duzu?
G: Lan baino gehiago, HALABEDI irratian arratsaldeetan hobby bezala aritzen naiz. Gizarte
hobeagoa egiten saiatzen naiz, eta ahal dudana
“aportatzen” dut. Batzuk Gobernuz Kanpoko
Erakundeetan apuntatzen diren bezala, ni honela laguntzen saiatzen naiz.
M: Zein da zure lana HALABEDIn?
G: 10 urte egon naiz alde zaharrean dagoen HALABEDI irratian saioak egiten, eta aurten beste lanetan hasi
naiz.

M: Zer da Mendebaldeatik gehien gustatzen
zaizuna?
G: Ba eraikuntza oso gustuko dut, oso argitsua da, eta ondo planteatuta
dago inguru egokiarekin.
M: Eta gutxien?
G: Ikasleek euskaraz hitz
egitea faltan botatzen
dut. Eskertuko nuke
ikaskeek
euskaraz
gehiago hitz egitea.
M: Pozik al zaude
Mendebaldeako irakasleekin?
G: Bai, ez ditut denak ezagutzen, baina bai, ezagutzen
ditudanak oso majuak dira.
M: Eta ikasleekin?
G: Talde guztiekin oso gustura nago, baina ikasleek euskeraz gehiago hitz egitea faltan botatzen dut.
M: Non ikasi zenuen?
G: Ni Arantzazukoa naiz, Bizkaiko Arratia eskualdean dagoen herri txiki batekoa, eta hantxe
bertan ikasi nuen. Gero Igorreko institutuan,
eta beranduago Gasteizko Unibertsitatean.
M: Zer ikasi zenuen?
G: Euskal Filologia, hau da,hizkuntzen historia,
gramatika, …

M: Zeri buruz hitz egiten
zenuen
zure
saioan?
G: Denetarik, aktualitateko gaiei buruz.
M: Gustatzen al zaizu irakaskuntza sistema hau?
G: Ez. Gauza batzuk gustuko
ditut, baina beste batzuk ez.
M: Zer aldatuko zenuke?
G: Sistema osoa bera. Saiatuko nintzateke ikasleentzat ikasketak motibagarriagoak planteatzen.
M: Nola ikusten duzu euskararen egoera?
G: Txarto, gaztelerak ilunpean uzten du, eta
gaztelera inposatutako hizkuntza bat da.
M: Institutuan zer egingo zenuke egoera aldatzeko?
G: Oso zaila da ez nahi duenari gauza bat egiteko esatea, baina ni hori egiten saiatzen naiz
egunero.

“Greziako errefuxiatuen egoera negargarria da”
Mendeberri: Zergatik joan zineten Greziara?
Gaizka: Gure asmoa Grezian gertatzen ari dena
lehen pertsonan kontatzea zen. Hau da, helburua Grezian dauden pertsonei aukera ematea
beraien egoera eta iritzia azaltzeko,eta dokumental batean jasotzea.
M: Norentzat zen dokumentala?
G: Halabedi irratiarentzat. Hala bedi irrati bat
izateaz gain, web gune bat ere bakauka, eta
bideotxoak igotzen ditugu.
M: Noiz joan zineten?
G: San Prudentzio astean bost pertsona joan
ginen erreportaia egitera. Festa geneukanez
eta bidaiatzeko prezioa jeitsi zenez, joatea
pentsatu genuen. Gainera momentu horretan
oso aproposa iruditzen zitzaigun, alde batetik,
oso interesgarria delako, eta aldi berean lotsagarria errefuxiatuekin gertatzen ari dena. Horregatik guk geuk kontatu nahi genuen.
M: Nola pasatu zenuten han egon zinetenean?
G: Gogorra izan zen ikustea han zegoen egoera,
nola bizi diren han milaka errefuxiatu, baina aldi
berean gure artean oso ondo konpondu ginen,
eta oso positiboa da asko ikasten duzulako, eta
gero hemen gauzak beste modu batean baloratzen eta ulertzen dituzulako.
M: Errepikatuko zenuke bidaia?
G: Bai horixe.Gainera esango nuke Greziara itzultzeko gogoz geratu naizela. Asko gustatu zait
Grezia herrialdea,eta bertako jendea. Krisi
latzean daude diru aldetik, baina aldi berean
jende oso eskuzabala dago, eta errefuxiatuen
alde gauza asko egiten ari dira. Greziarrek
esaten duten moduan, beraiek sasoi batean
errefuxiatuak izan ziren Turkiaren aurka gerra
eduki zutenean, eta asko ari dira laguntzen.
M: Azalduko zenuke pixka bat bidaia?
G: Atenasera ailegatu ginen, eta egun batzuk
egon ginen han Atenaseko mugimendu sozialekin hitzegiten Greziako egoerari buruz informatzeko. Atenasen aurkitu genuen beste gauza
oso interesgarria izan zen hotel eta unibertsitate okupatu batzuk zeudela, bertan jendea hartu
ahal izateko. Handik Indomenira, iparraldean
kokatuta dagoen herri txikitxo batera joan ginen. Bertara ailegatzean ikusten duzun lehena
pintxoz betetako hesi handi bat da, Ceutan eta
Melillan daudenen antzekoak, eta horren on-

doan 10 mila pertsona kanpin dendetan bizitzen.
Indomenin 2-3 egun egon ginen, eta hortik barnealderantz bueltatu ginen, Trikalara, eta handik
berriro Atenasera. Atenasen azken egunetan bertako portura joan ginen, han 5 mila errefuxiatu bizitzen ari direlako kanpin dendetan. Guztira 8-9
egun eman genituen bertan.
M: Nola konpondu zineten?
G: Oso ondo moldatu ginen gure artean eta hango pertsonekin ere, oso jatorrak izan ziren. Egia
da oso momentu gogorrak bizi izan genituela,baina orokorrean oso ondo.
: Zure ustez zer nahi dute errefuxiatuek?
G: Beraiek europearrei beren mezua zabaltzeko
beharra dute. Zer ari zaien gertatzen kontatu
nahi diete. Eta batez ere, seguru eta lasai bizi.
M: Errefuxiatuekin izan al duzue esperientzia
txarren bat?
G: Ez, dena normaltasunez gertatu da, eta momentu guztiak onak izan dira. Txarrena errefuxiatuak desesperatuta ikustea izan da, eta egia da
batek baino gehiagok negar egin zigula elkarrizketatzen ari ginenean. Bestalde, militarrek kontrolatzen dute kanpamendu hura, eta oso ezatsegina gertatu zitzaigun guk elkarrizketak egin nahi
izatea, eta militarrek esatea handik alde egiteko.
Hori kenduta, jende zoragarria ezagutzeko aukera
izan genuen.
M: Jende asko dago hor laguntzen?
G: Egon badaude, baina oso gutxi. Badaude zenbait GKE(Gobernuz kanpoko erakundeak) eta
boluntarioak, baina egia esan, gutxi.
M: Gaizki pasatzen ari direnei lagunduko zenie-

ke?
G: Bai, nik lagunduko nieke. Baina nik nire kotxean zenbaiti muga zeharkatzen laguntzeak ez
dut uste asko soluzionatuko duenik. Erabakia Europako gobernuan dago.Dena den, zer gertatzen ari den kontatzera joan ginen, haiek bertan daudela ez ahazteko.
M: Zer iruditzen zaizu Europar Batasunaren eta gure herrialdeko jarrera?
G: Egia esan, negargarria iruditzen zait.Batez ere ihesi datorren jendeari lagundu behar genioke, gu ere momentu batean horrela egon ginelako.
M: Zuk uste duzu jendeak pentsatzen duela mugak irekitzen baditugu,Yihadistak sartuko
direla herrialdeetan eta horregatik haien jarrera horrelakoa dela?
G: Uste dut hori politikariek erabiltzen duten aitzakia perfektua dela, eta komunikabideek
asko elikatzen dutela . Beraiek ISISen erasoetatik ihesi datoz,eta komunikabideek beldurra
sortzeko erabiltzen dituzte, eta zoritxarrez funtzionatzen ari da. Ihesik datozenak ez dira Yihadistak, umeekin datozen familiak dira, eta beraiei buruz diotena gezurra da.
M: Zer eskatuko zenuke kasu egingo balizute?
G: Hasteko Grezian dauden errefuxiatu guztiak Europako herrialdeetan banatzea oso erreza
da , baina ez dute nahi. Benetan eskatuko nukeena da, beraiek guri lagundu ziguten moduan,
guk ere haiei laguntzea ,eta horrela arazoa konponduko litzateke.

DI-DA BATEAN
Liburu bat: Julio Cortazarren Rayuela
Abesti bat: “Borreroak baditu milaka aurpegi “
Abeslari edo musika-talde bat: Inoren ero ni
Hiri bat: Berlin
Herri bat: Guardia (Araba)
Filme bat: El odio
Zer gabe ez izango zinateke bizi: Txokolaterik gabe
Zerk ateratzen dizu zeure onetik: Gezurrak eta injustiziak
Zerk barre eragiten dizu: Umeek eta S.Aranaren tweetek
Zer baloratzen duzu gauza askoren gainetik: Zintzotasuna

INKESTA: INSTAGRAM - a

Instagram sare sozial modernetariko bat da. Jendeak beren bizitzan zehar egindako argazkiak edota bideoak igo eta beste jendearekin konpartitu ahal ditu.
1.
2.
3.
4.
5.

Noiz egin zenuen instagram?
Zertarako erabiltzen duzu?
Zer igotzen duzu?
Zenbat jarraitzaile dituzu?
Zenbat jarraitzaile dituzu?

Ruben Solano 1.K
1. Orain dela hilabete bat.
2. Besteen argazkiak kotilleatzeko.
3. Nire txorien bideoak.
4. 15 gutxi gorabehera.

Iker Soutolongo 1.I
1. Pasa den urtean.
2. Nire lagunak nola dauden ikusteko.
3. Nire argazkiak.
4. 230

Eneritz Vitoria 2.E
1. Duela hiru urte.
2. Argazkiak begiratzeko.
3. Nire argazkiak eta lagunekin egindakoak.
4. 800 gutxi gorabehera.

Aritz Oleaga 2.E
1. Duela urte bat.
2. Argazkiak igotzeko.
3. Nire argazkiak.
4. 250 gutxi gorabehera.

Loredana Puiulet 3.C
1. Duela urte bat.
2. Argazkiak ikusteko eta direkt-etik hitz egiteko.
3. Nire lagunekin egindako argazkiak.
4. 850 gutxi gorabehera.

Aitor Armentia 3.C
1. Duela urte bat eta erdi.
2. Besteen publikazioak ikusteko.
3. Nire lagunekin ateratako argazkiak.
4. 590

Peio Martínez 4.A
1. Duela lau urte.
2. Kotilleatzeko.
3. Nire lagunekin ateratako argazkiak.
4. 959

Iker Lopez 4.A
1. Duela lau urte.
2. Besteen argazkiak ikusteko.
3. Nire lagunekin egindako argazkiak.
4. 287

Santi Gonzalez:

“Elkarbizitza batzordeko ikasleen jarrera ona eskertzekoa da.”
Mendeberri: Zein da zuen taldearen helburu nagusia?
Santi: Kontuan izanik ikastetxean gure bizitzaren zati handi bat ematen dugula, gure
helburu nagusia ikaskide eta irakasleen
arteko giroa hobetzea da.
M: Zein ekintza antolatzen duzue hori lortzeko?
S: Ekintza piloa. Lehen mailan La maleta
izeneko jarduera antolatzen dugu elkar
hobeto ezagutzeko. DBHko beste mailetan
tutoreekin batera beste hainbat jarduera,
hala nola: bulling-aren kontrako kanpaina,
sare sozialak egoki erabiltzeko kanpaina,
eta antzekoak. Helburua bizi garen jendearekin harremanak hobetzea da.
M: Nola hartzen dute elkarbizitza batzordea ikasleek?
S: Orokorrean ondo hartzen dute. Ikasleek
gauza asko antolatzen dituzte, baina batzutan
antolatzen dituzten ekintza guztiak
ezin dira aurrera eraman, patioaren tamainagatik edota ikasle kopuruagatik. Baina
eskertzekoa da parte hartzen duten ikasleen jarrera ona.
M: Emaitzak positiboak al dira?
S: Gu pozik gaude iazko esperientzarekin .
Kolaboratzaileek lan handia egiten dute, eta
emaitzak onak izan dira.
M: Zein zailtasun aurkitzen dituzue bidean
zehar ekintzak egiterakon?
S: Zailtasunak betikoak izan dira. Ikastetxe
honetan jende asko biltzen gara. Aurten
900 ikasle baino gehiago gaude hemen.
Gauza sinpleena antolatzea ere konplikatua
da. Gure patioa oso txikia da, eta patioaren erabilera ez da beti oso egokia izan.
Askotan ikasle zaharrenak nagusitu izan
dira, eta lehen mailakoak baztertuta geratu
izan dira. Hori zuzentzen saiatu izan dira
batzordeko ikasleak, eta neurri batean lortu
dutela uste dut, ezina ekinez egina.

M: Zer da talde horretan gehien harritzen
zaituenak?
S:Elkarbizitza taldean parte hartu zuten
ikasleek gogo ona. Alde batetik, mahai gainean dena perfekto prestatu zuten. Bestalde, prestatutakoa praktikara eramatean,
gogo handiz saiatu ziren sortu ziren betiko
arazoei irtenbidea ematen, eta esan beharra dago emaitzak onak izan zirela.
M: Arazo asko sortzen dira ?
S: Beti egoten dira arazo konkretu batzuk,
baina puntualak, eta ez dira aipatzeko modukoak. Orokorrean esperientzia positiboa
izaten da.
M:Zer gustatuko litzaizuke lortzea aurten?
S: Guretzat inportanteena ikasleen partea
hartzea da. Ikasleek ere ekintzak antolatzea, proposamenak egitea, eta hainbatek
duten jarrera pasiboa baztertzea.
M: Ikasleak parte hartzera animatuko zenituzke?
S: Bai, hori funtsezkoa da. Momentu honetan gure asmoa ikasleen laguntza eskura
tzea da.

Olatz Granados:

“Elkarbizitza garrantzitsua da gure arteko giroa hobetzeko”
Elkarbizitza batzordeko hiru partaide elkarrizketatu ditugu, eta gogo onez azaldu digute zein garrantzitsua den batzordea, eta
baita beraiek duten zeregina ere.

Mendeberri: Uste duzue elkarbizitza batzordea garrantzitsua dela institutuan?
Olatz: Bai, uste dugu garrantzitsua dela giroa hobetzeko, eta hori garrantzitsua da
ikasleok gusturago egoteko institutuan.

M: Zuentzat baliagarria izan da batzordean
parte hartzea? Zertarako?
Ainhoa: Bai. Institutua handia denez, zaila
izaten da beste mailetan dagoen jendea
ezagutzea, eta batzordearen bidez lortzen
dugu elkarrrengana hurbiltzea.

M: Nola animatu zineten parte hartzera?
Olatz: Ainhoa eta ni animatu ginen nesken
presentzia batzorde guztietan beharrezkoa
dela uste dugulako.

M:Egiten diren ekintza guztietatik zertan
uste duzue sakondu beharko genukeela ?
Zergatik?
Jon Ander: Egiten dakiguna erakusterakoan
lotsa galdu beharko genukeela uste dut.
Hau da, autokonfidantzan gehiago sakondu
beharko litzatekeela uste dut.

Ainhoa eta Jon Ander: Ez, gehienak DBH
laugarren mailakoak izaten dira.
M: Zein da zuen zeregin zehatza ekintza
horietan?
Jon Ander: Guztia aurrera ateratzen laguntzea. Adibidez, kiroletarako arbitroak lortzea, xakerako tablak lortzea, orduak ezartzea, ikasleak parte hartzen animatzea eta
ikasleen artean sor daitezkeen arazoak
konpontzen saiatzea; hau da, bitartekari
lana egitea.

Olatz: Izan ere, emanaldietan gero eta jende gutxiagok parte hartzen du. Nik gogoratzen dut hona etorri ginen lehenengo urtean nola jende askok parte hartzen zuen,
eta ia bi orduko emanaldiak izaten genituen.

M:Zergatik parte hartu behar dugu elkarbizitza batzordean?
Jon Ander: Denon artean giroa hobetzeko.
Polita da DBH lehenengo mailako ikasleak
gustura daudela sumatzea, eta elkarrekin
gauzak egiten ikustea .
Olatz: Nik, adibidez, eskubaloia prestatu
nuen, eta, laugarren mailan jende nahikorik
ez zegoenez, lehenengo mailakoek nagusiekin batera jolastu zuten, eta uste dut
horrek
nagusiekiko duten
beldurra
kentzen edo leuntzen lagundu zuela.

M:Kurtso guztiek parte hartzen dute ekintza hauetan?

Ainhoa: Gainera, xakean lehenengo mailako bat iritsi zen finalera.

INKESTA: MUSIKA BIZITZAN

GALDERAK:
1.- Zure bizitzan musika ezinbestekoa dela uste duzu?
2.- Zenbat denbora entzuten duzu egunean?
3.- Zeri ematen diozu garrantzi gehien, letrari ala doinuari?
4.- Zer musika genero entzuten duzu gehien?
5.- Zer egoeratan entzuten duzu musika ( alai, triste...)?

YASER GARCÍA 1.K
1.– Bai
2.- Ordu bat
3.- Doinuari
4.– Rap
5.– Alai

MAITANE ORTIZ DE ZARATE
1.E
1.
2.
3.
4.
5.

SAIOA ABENDAÑO 2.D
1.
2.
3.
4.
5.

Bai
Bost ordu
Letrari
Ska eta rap
Beti

Bai
Bi ordu
Doinuari
Reggaeton eta rap
Beti

HECTOR ITURRITXA 2.F
1.
2.
3.
4.
5.

Bai
Hiru ordu
Letrari
Reggae eta rap
Alai

AZAITZ HIERRO 3.E
1.
2.
3.
4.
5.

Bai
Ordu erdi bat
Doinuari
Ska
Triste

MAIALEN BUENDIA 3.C
1.
2.
3.
4.
5.

Bai
Zortzi ordu
Letrari
Reggaeton eta rap
Beti

NAIA LAYANA
1.
2.
3.
4.
5.

Bai
Hiru ordu
Biei
Rap eta pop
Beti

YERAI CÉSPEDES 4.D
1.
Bai
2. Ordu bat
3.
Letrari
4. Rap eta reggaetón
5.
Beti

Jesus Sogo: “Erasmus proiektu polita eta interesgarria da”
Jesus Sogok hainbat urte eman ditu Mendebaldean
zenbait Europear proiektu antolatzen. Hori dela eta,
azken urteotan aurrera eramaten ari diren proiektuari buruz elkarrizketa egin diogu .
Mendeberri: Zer da Erasmus?
Jesus Sogo: Erasmus Europar Batasunean dagoen
programa zabala da. Lehen Erasmus bakarrik
unibertsitatean egiten zen, eta orain urtero bestelako hainbat ikastetxeri parte hartzeko aukera ematen
zaio. Izugarrizko aukera da mundua beste modu batera ikusteko, eta hizkuntzak garatzeko.
M: Nolakoa da orain egiten ari zareten proiektua?
J.S: Alemaniako eskola batekin batera antolatutako
Erasmusen antzeko proiektu berezi bat da.
M: Noiz sortu zen proiektu hau?
J.S: Orain dela urte batzuk , oso esperientzia ona
izan zen Comenius izeneko proiektu batean parte
hartu genuen Alemaniako ikastetxe batekin. Ondoren hainbat urtetan atseden hartu genuen. Duela bi
urte, kide alemaniarrek berriro ekitea eskatu ziguten, eta haiek egindako proposamenari erantzunez,
berriro hasi gara proiektu honekin.
M: Nola jartzen da martxan horrelako proiektu bat?
J.S: Proiektu horiek egiteko leku askotan kontaktuak
behar dituzu eta irakasle batzuk prest egon behar
dira lan egiteko eskola ez dagoen egunetan. Hori
lortuz gero, arduradunek ideiak mugiarazi behar
dituzte, eta martxan jarri.
M: Norekin egiten duzue?
J.S: Aurten Freesoitezekin egingo dugu, hau da, Alemanian kokatuta dagoen herri txiki bateko eskola
oso handi batekin.
M: Nolako ezaugarriak dituzte elkartruke kideak?
J.S: Batxillergo berezi batean ikasten duten ikasleak
dira.
M: Joan zinetenean, zein ekintza egin zenituzten?
Ane Rubio eta Lucia Moreno: Lehenengo egunean,
bertako institutua ezagutzera joan ginen. Bigarren
egunean, kruzeroak antolatzen dituen enpresa bat
bisitatu genuen. Hurrengoan, unibertsitatea bisitatzera eraman gintuzten. Azkenik, nahiko ezagunak
diren bizikleta markak egiten dituen enpresa bat ere
bisitatu genuen.
M: Haiek etorri zirenean, zein ekintza egin zenituzten?
J.S: Egun batean, hainbat unibertsitate bisitatu genituen. Beste egun batean, udalak dituen zentroetan
egon ginen, eta azken egunean hainbat enpresa
ezagutu genituen.
M: Zenbat denbora egon zineten Alemanian?
J.S: Aste bete egon ginen.
M: Zenbat ikaslek eta irakaslek parte hartzen dute?
J.S: Irakasleak normalean bi izaten gara. Ikasleak,
gutxienez, hogei izan behar dira, proiektua ekonomikoki errentagarri ateratzeko.

M: Nola komunikatzen zarete haiekin?
J.S:.Hitzaldiak eta programatutako jardunaldi guztiak
ingelesez egiten ditugu, baina gure ikasle batzuk
alemanieraz piska bat ere badakitenez, eta alemaniarrek ere gaztelaniaz piska bat, ahal duten moduan
komunikatzen dira.
M: Zer da Etwinning?
J.S: Europar Batasunak proiektuak partekatzeko eta
elkarrekin komunikatzeko dohainik eskaintzen digun
plataforma da.
M: Lehen batxilergoko ikasle guztiak joaten dira?
J.s: Normalean izena ematen duten guztiak joaten
dira.
M: Nola erabakitzen duzue nork parte hartuko
duen?
J.S:Bidaia dohainik ez denez, informazio asko banatu behar diegu gurasoei eta ikasleei. Hogei pertsona
baino gehiagok izena ematen badute aukeraketa
egin behar dugu.
M: Diru-laguntzarik jasotzen duzue? Oso garesti
ateratzen da?
J.S: Ez, Comenius programa egin genuenean dirulaguntza jaso genuen, baina orain ez. Orain egiten
badugu, dena ordaindu behar dugu. Badaezpada
behar baino diru gehiago eskatzen dugu zerbait
alokatu edo arazoren bat badago, baina pasa den
urtean, gutxi gora behera, 300 euroan atera zen.
Aurten ,agian, garestixeago aterako zaigu, bizimodua garestitu delako.
M: Etorkizuneko proiektua izango dela uste duzu?
J.S: Izan daiteke, oso proiektu polita eta interesgarria da

Ane R. eta Lucia M.: ”Europear proiektuak oso interesgarriak dira”

Erasmus Plus programan parte hartu
duten batxilergoko bi ikasleek gogo
onez azaldu digute beren esperientzia.
Mendeberri: Zein mailatan egiten da
proiektu hau?
Lucia : Batxilergoko lehen mailan.
M: Zuen iritziz ondo dago
esperientzia
hau?
Ane : Aukera ona da atzerriko hizkuntzetan trebatzeko, eta beste lekuetako kultura eta lan aukerak eza- batek bere etxea eskaini zuen ni hargutzeko. Gainera Mendebaldeatik tzeko, eta primeran moldatu ginen
joan ginenon arteko harremanak es- elkarrekin
tutu egin ziren.
M: Norekin joan zineten?
M: Gustatu zaizue proiektu honetan Ane: Jesus eta Gurutzerekin hasi geparte hartzea? Esperientzia ona izan nuen proiektua, baina gero, Jesusek
ezin izan zuenez Alemaniara joan, beda?
Lucia: Bai, harreman onak eta ekintza re ordez Marian Cledu joan zen.
interesgarriak egiten ditugulako .
M: Aldatuko zenukete edo gehituko
M: Curriculuma hobetzeko balio zenukete zerbait?
Lucia: Nire ustez, gobernuak dirulaizan dizue esperientzia honek?
Ane: Bai. Batetik, atzerriko hizkuntza guntza gehiago eman beharko luke.
hobetzen duzu, eta, bestalde, beste
kulturak eta lan aukerak ezagutzen M: Gomendatuko zenuke horrelako
esperientzietan parte hartzea?
dituzu.
Ane: Bai, guztiz aberasgarria da-eta.
M: Nola konpondu zineten zuen elkartruke kideekin?
Ane: Nire kasuan elkartruke kidearekin oso ondo konpondu nintzen.
Lucia: Nire kasuan ez zen inor etorri
nire etxera, haiek gu baino gutxiago
direlako. Hala ere, ikasle alemaniar

Orientatzaileak
Orientatzaileei inkesta bat egitea erabaki dugu eta hona hemen egin dizkiegun galderak:
1-Gustuko duzu ikastetxea?
2-Erraz egiten zaizu lan egitea?
3-Gustuko dituzu zure lankideak?
4-Hitz egin ahal diguzu zure lanari buruz?
5-Ze mailaz arduratzen zara?
6-Zein da arazorik orokorrena?
7-Mendebaldeako zer gauza ez zaizkizu gustatzen?
8-Eta zer gauzak hobetuko zenituzke?
BEGOÑE:
-Bai.
-Bai, gustura egiten dut lan.
-Bai, oso majoak eta ondo koordinatuta, oso erraza.
-Gehien gustuko dudana, ikasleei laguntza eta irakasleei zalantzak planteatzen direnean, beraien arteko lana
aurrera eramatea.
-DBH2., DBH4. eta BATX.1. mailak
-Batez ere ikusten dituzunean ikasleak suspenditzen, edo ez dutela aurrera egiten, laguntzen diezula eta ez direla aurrera ateratzen.
-Batzuetan hotza egiten duela, alde honetan batez ere.
-Patioaren antolaketa.

AMELI:
-Bai
-Niri gustatzen zait lan hau, baina oso luzea da, zeren datorkizun pertsona bakoitzak ekartzen du bere pelikula,
eta pelikula horren atzean gauza asko daude eta ordu asko lan egiteko.
-Bai, jendea laguntzen dut normalean, tutoreak …
-Institutuetan gauza asko ditugu: programa asko, ...
-DBH1., DBH4. eta BATX. 2.mailak.
-Arazo asko daude lehenengo mailan: batzuetan ikasle batzuk ditugu arreta faltarekin familiaren partetik,
gauza horiek dira larrienak; gero akademikoak. Zalantzarik gabe batez ere laugarren mailan eta batxilergoko
2.mailan. Harreman kontuak lehenengo mailan, bigarren mailan …, eta batzuetan zuen arteko harremanak, eta
jendea ez da konturatzen ondokoa sufritzen ari dela, eta buelta ematen badugu sufritzen jarraituko duela.
-Ez zait gustatzen adibidez, sarreran ez egotea, mahaiak eta aulkiak esertzeko ere ez jendea patio orduan kanpora bidaltzea, ez egotea ikasleak bazkaltzeko leku bat, zeren gaur egun jendeak ekartzen du bazkaria hauspoa
dela eta.
-Esan ditudan gauza horiek.

Lola Iñiguez: “Hip-Hop-a maite dut”
Lola Iñiguez Mendebaldeko DBH 2.eko ikasle bat da. Hip-Hop-an aritzen da
eta elkarrizketa bat egin diogu.
Mendeberri: Ze urterekin hasi zinen HipHop munduan?
Lola Iñiguez: Bost urte nituenean hasi nintzen.
M: Zergatik aukeratu
zenuen Hip-Hop-a eta
ez beste dantza mota
bat?
L.I: Hip-Hop-a maitatzen dudalako eta motibatzen nauelako.
M: Orain beste zerbait
dantzatzen duzu?
L.I: Bai. Funki ere dantzatzen dut.

M: Sariren bat irabazi duzu noizbait?
L.I: Bai, pare bat.
M: Oso gogorra da?
L.I: Ez, niri erreza egiten zait.
M: Noizbait uztea pentsatu
duzu?
L.I: Ez, gehiegi gustatzen zait
uzteko.
M: Zer sentitzen duzu dantzatzerakoan?
L.I: Alaitasuna sentitzen dut.
M: Noizbait lesionatu zara?
L.i: Ez, inoiz ez.

M: Non dantzatzen
duzu?
L.I: Tarima dantza eskolan dantzatzen dut.

M: Gustatuko litzaizuke profesionala izatea?
L.I: Noski baietz.

M: Zenbat ordu egiten
dituzu astero? Eta zenbat egunetan?
L.I: Lau ordu astero, bi
egunetan.

DI-DA BATEAN:
Niké edo Adidas? Nike
Stradivarius edo Pull&Bear?
Pull&Bear
Reggae edo Ska? Reggae
Bakero prakak edo mailadunak?
Bakero prakak
Manga motzak edo luzeak?
Manga motzak
Rimela edo begi marra? Rimela

M: Gustura zaude talde horretan?
L.I: Bai, oso gustura nago.
M: Ze kategoriatan zaude?
L.I: Tarteko kategorian.
M: Zure ikaskideak zenbat urtetakoak
dira?
L.I: Nire adinekoak dira.
M: Lehiaketaren batean parte hartu
duzu?
L.I: Bai, hainbatetan.

ALVARO ARBINA: “Betidanik izan dut gustuko idaztea ”.

Alvaro Arbina Mendebaldea institutuko ikaslea izan zen, eta orain, bere lehenengo liburua argitaratu du arrakasta handiz.

MENDEBERRI: Non
jaio zinen?
ALVARO ARBINA: Hemen, Gasteizen.
M: Zelan joan ziren zure
ikasketak Mendebaldea
institutuan?
A.A.: Gogorapen onak
ditut, urteak luzeak izan
ziren, baina azkenean, nire
bigarren etxea izan zen
Mendebaldea institutua.
M: Zein zen zure gustuko ikasgaia?
A.A.: Gaztelania eta gimnasia, baina historia ere gustuko nuen.
M: Zuretzat eredu izan den irakasleren
bat izan duzu?
A.A.: Bai, nire gaztelaniako irakaslea Josean
Ruiz.
M: Batxilergoko zein modalitate aukeratu
zenuen?
A.A.: Zientifiko teknologikoa.
M: Unibertsitatean zer ikasi zenuen?
A.A.: Arkitektura Donostian.
M: Zergatik aukeratu zenuen hori ikastea?
A.A.: Marraztea gustuko nuelako eta arkitektura interesgarria iruditzen zitzaidalako.
M: Arazorik izan zenuen karrera ateratzeko?
A.A.: Beno, ikasketak oso luzeak izan ziren
eta gaupasa ugari egin izan behar nituen,
baina merezi izan zuen.
M: Unibertsitatea bukatu ondoren azkar
aurkitu zenuen lana?
A.A.: Ez, gaur egun lana bilatu behar duzu
eta aurkitzeko borrokatu behar duzu, baina
esfortzuarekin aurkitzen da.

M.: Noiztik idazteko zaletasuna?
A.A.: 15-16 urte nituenetik.
M: Zergatik ¨La Mujer del Reloj¨?
A.: Liburuaren sekretu bat da . Horretarako
irakurri.
M:Azaldu apur bat idazteko prozesua.
A.A.: Lehenengo historiaren ideia printzipala, gero dokumentazioa eta azkenik liburua idazten hasi kronologikoki, kapitulozkapitulo.
M: Nolako izan da dokumentazio lana?
A.A.: Oso luzea eta abentura bat ere nire
lehen liburua izan delako.
M: Denbora asko eman duzu idazten?
A.A.: Gutxi gora behera bi urte.
M: Arrakasta izan du liburuak?
A.A.: Momentuz bai eta Amerika Latinara
joango da.
M: Aurrera begira zer asmo duzu?
A.A.: Idazten jarraitzea eta beste liburu bat
idaztea, baina arkitektura ahaztu gabe.

DI-DA BATEKO GALDERAK:
· Mendia ala Hondartza? Mendia

· Negua ala Uda? Uda
· Sakelako telefonoa ala Ordenagailua? Ordenagailua
· Okela ala arraina? Arraina
· Filmak ala Liburua? Liburua
· Herria ala Hiria? Herria
· Dendak ala Gimnasia? Gimnasia
· Irakurri ala Idatzi? Idatzi
· Abestu ala Dantzatu? Dantza
· Gustuko liburua? “Los pilares de la
tierra” Ken Folettena

Oscar Valderrama. ” Ez dut inoiz igeriketa utziko”
Mendebaldeako ikasle batek, Oscar Valderramak, tximeleta eta errelebo proban
brontzezko domina irabazi zuen Sevillan. Horrexegatik hainbat galdera egin
dizkiogu lorpen horren berri izateko.
Mendeberri: Zenbat urterekin hasi zinen
igeri egiten?
Oscar Valderrama: Hiru urterekin hasi nintzen.
M: Nork bultzatu zintuen?
O.V: Nire gurasoek gehienbat.
M: Zenbat ordu ematen duzu entrenatzen astean? Non?
O.V: Egunero ordu bat, arratsaldeko 5etik
6etara.
M: Zer estilo gustatzen zaizu gehien?
O.V: Tximeleta estiloa.

M: Zure igeriketako kideekin ondo moldatzen zara?
O.V: Bai.

M: Beste kirolen bat egiten duzu?
O.V: Bai, futbola.

M: Nolakoa da entrenatzailea zurekin?
O.V: Jatorra. Oso ondo moldatzen naiz berarekin, eta bera nirekin.

M: Zein da zure ametsa etorkizunera begira?
O.V: Alaveseko futbolaria izatea.

M: Non gustatzen zaizu gehiago igeri egitea, hondartzan, igerilekuan ala aintziran?
O.V: Aintziran.

M: Beste hobby-ren bat daukazu?
O.V: Pintxopotera joatea eta elkartera joatea Di-da batean
jatera eta baita telebista ikustea eta tabletekin
egotea ere.
Mugikorra ala ordenagailua? Mugikorra.
M: Zure gurasoek animatzen zaituzte?
O.V: Bai, aitak gehienbat.
M: Pentsatu duzu inoiz kirol hau uztea?
O.V: Ez, asko gustatzen zait.
M: Zenbat pertsona daude zure taldean?
O.V: Zortzi pertsona gara guztira.
M: Nola sentitzen zara igeri egiten?
O.V: Oso ondo

Gustuko duzun kolore bat? Larrosa
Gaua ala eguna? Gaua.
Animalia bat? Ez zaizkit gustatzen.
Uda ala eguna? Uda.
Autoa edo bizikleta? Autoa.
Abesti bat? Alaveseko ereserkia
Film bat? Ez ditut gustuko

M: Zein lekutan egiten duzu kirol hau egiten?
O.V.: San Andresen.

MAITE REMENTERIA: “Ikasle asko gosaldu gabe etortzen dira ”

Heziketa Fisikoko irakaslea polikiroldegian
elkarrizketatu dugu elikadura eta kirolaren
artean dagoen erlazioari buruz hitz egiteko.
Mendeberri: Zergatik da garrantzitsua janaria?
Maite: Janariak bizitzeko ahalmena ematen
digulako. Ez badugu jaten, ez daukagu energiarik, eta gure gorputzak eta adimenak ez
dute aurrera behar bezala egiten
M: Zein garrantzia dauka janariak kirolean?
M: Izugarrizko garrantzia, janari egokiak
sasoian egoten laguntzen digulako. Egia
esan, guztiok egiten dugu jarduera fisikoren bat egunero, beraz, denok ondo jan behar dugu. Dena jan daiteke, baina era orekatuan: barazki asko, fruta asko, proteinak,
karbohidratoak,koipe onak. Opil industrialak, janari azkarra eta koipe txarrak baztertu
egin beharko genituzke. Bueno, gominolabakarrik asteburuetan.
M: Uste duzu, zure ikasleek janaria zaintzen dutela?
M: Ez. Nik uste dut ikasle asko gosaldu gabe
etortzen direla, eta gosaria eguneko bazkaririk garrantzitsuena da. Hori ez bada fundamentuz egiten,ezin da eskolan behar bezala
errenditu.Egunean zehar asko jatetik gutxi
jatera igaro behar gara,eta ez dut uste gure
ikasleek hori betetzen dutenik. Izan ere,
energia goizean goiz eta egunean zehar behar dugu, baina gauean ohera joateko ez
dugu energia askorik behar. Eta uste dut
ikasle askok eguneko janaririk garrantzitsuena gauean egiten dutela. Bestalde, fruta,
barazki eta arrain asko ez dute jaten, eta
opil industrialak jateko ohitura handia dute.
M: Zuk dieta bat jarraitzen duzu?
M:Momentu batzuetan, lehiatzen banago,
edo kiloak kendu behar baditut, dieta

jarraitzen dut, baina normalean denetarik
jaten dut era zentzudun eta orekatuan.
M: Zein kirol egiten duzu?
M: Ni triatloian federatuta nago. Aurten ez
dut oraindik triatloirik egin, belauna izorratuta dudalako. Hala ere, bizikletan ibiltzen
naiz, ez didalako minik ematen, eta, gainera, beste egunean Martin Fizen maratoian patinetan parte hartu nuen. Horretaz,
igeriketa ere egiten dut.
M: Zure osasuna ondo dago?
M: Osasuna ondo daukat, baina kirol gehiegi egiteagatik lesio bat daukat. Orduan
kirola egin behar da,baina neurrian.
M: Zein kirol gomendatuko zenieke gazteei?
M: Oso garrantzitsua da taldekako kirola
egitea, oso ondo pasatzen delako,eta lagunak egiten dituzuelako. Dena den, bakarkako kirola ere garrantzitsua da bakoitza
bere buruan pentsatzeko. Bakarkako kirola
egiten dutenek izugarrizko diziplina garatzen dute eta horrek ere eragina dauka bizitzako beste arlo batzuetan esaterako,ikasketetan.

Nuria Pardo: “Hockey-an jokatzea gustuko dut”.
Nuria Mendebaldeko 3DBHko B taldeko ikasle bat da eta hockey-an jokatzen
du “Aurrera” taldean.
Mendeberri: Zer kirol egiten duzu?
Nuria Pardo: Hockey-a.
M: Gustuko duzu?
N.P: Bai, asko.
M: Zergatik jokatzen duzu
hockey-an?
N.P: Gustatzen zaidalako.
M: Zer taldetan jokatzen
duzu?
N.P: Aurreran
M: Noiz hasi zinen?
N.P: 11 urterekin.
M: Zer egin behar izan zenuen orain zauden
taldean egoteko?
N.P: Patinajea.
M: Noiztik eta non entrenatzen zara?
N.P: Astelehen, astearte eta ostiraletan, Ariznabarran.
M: Noizbait irabazi duzu txapelketa bat?
N.P: Bai, bi.
M: Zure denbora librean hockey-an jokatzen
duzu?
N.P: Batzuetan.
M: Lesiorik izan duzu? Zein?
N.P: Bai, bi. Eskumuturra eta buruan zauri bat.
M: Zein taldetan jokatu nahi zenuke?
N.P: Mundiz taldean, (Donostian dago).
M: Zaila egin zitzaizun hastea?
N.P: Bai, asko.
M: Nola sentitzen zara gol bat sartzen duzunean?

N.P: Ondo, hunkituta.
M: Nola ikusten duzu zure etorkizuna hockey-an?
N.P: Ondo.

Di-da batean.
Uda ala negua? Uda.
Gau ala goiza? Gaua.
Hondartza edo mendia? Hondartza.
Abeslari bat? ETS.
Arraina edo haragia? Haragia.

IBAI IZTUETA: “Oso pozik nago Mendebaldean”
Gure Biologia irakasleak gustura hartu gaitu institutuko liburutegian. Nabari zaio bere lana gustatzen zaiola, eta ikasleak apreziatzen dituela.
Mendeberri: Zer afizio dituzu?
Ibai: Futbolean jokatzea, irakurtzea , sukaldean
eta baratzean aritzea, eta lagunekin egotea.
M: Gasteizen bizi zara?
I: Bai, Arana auzoan.
M: Zenbat urte daramazu Mendebaldean?
I: Honekin hirugarren urtea da.
M: Mendebaldeatik zer gustatzen zaizu
gehien?
I: Lan giroa, uste dut lan giro ona dagoela, eta
espazioa bera ere.
M: Eta gutxien?
I: Klaustroak, ez zaizkit batere gustatzen.
M: Pozik al zaude Mendebaldeako irakasleekin?
I: Bai, oso pozik nago.
M: Eta ikasleekin?
I: Baita ere. Oso pozik nago.
M: Non ikasi zenuen?
I: Donostian, hondartza ondoan dagoen ikastola
batean.
M: Zer ikasi zenuen?
I: Lehenengo Biologia gradua egin nuen, gero
Magisteritza, eta horren ondoren Doktorautza
ikasketak egin nituen.
M: Beti Biologia eta Geologia irakatsi izan duzu?
I: Ez, Euskaltegian hasi nintzen, Euskara irakasle.
Gero, Hezkuntza Publikoan sartu nintzen Ingeles irakasle gisa. Baina batez ere, Biologia eta
Matematika irakasle gisa aritu izan naiz.
M: Zein mailatan irakatsi izan duzu?
I: Uste dut maila guztiak probatu ditudala. Haur
Hezkuntza, Lehen eta Bigarren Hezkuntza, eta
Baionako Unibertsitatean ere klase batzuk
eman izan ditut.
M: Beste ikastetxe batean egon al zara?
I: Bai, beste askotan. Dulantzin , Luis Doraon,
Tokiederren, Arantzabelan, Barrutian eta gero
hemen.
M: Zenbat liburu idatzi dituzu?
I: Duela 10 urte inguru poema liburu bat argitaratu nuen. Joan den urtean saiakera liburu bat,
eta Unibertsitate irakasle bati egindako elkarrizketa liburu bat.

M: Zerk animatu zintuen idaztera?
I: Uste nuen gustura egingo nuen zerbait zela,
eta atseginez egiteko gogoa nuela. Afizio bat da.
M: Gazteentzako liburuak idazten dituzu?
I: Hobeto izango zatekeen zer interesi buruz .
Nire liburuak oso irekiak dira.
M: Irakaskuntza sistema hau gustuko duzu?
I: Gauza asko aldatuko nituzke.
M: Nola ikusten duzu euskararen egoera institutuan?
I: Hobetzeko tarte pixka bat badu, egia esan.
M: Zer egingo zenuke hobetzeko?
I: Lehenengo DBHtik lantzen hastea oso inportantea iruditzen zait, hori alde batetik. Bestetik,
eskolatik kanpo gainontzekoek ere euskeraz
aritzea garrantzitsua da, bestela hemen egindako lana, gero pikutara doa.
Di-Da
Liburu bat: Antropologiaren sustrai filisofikoak.
Abesti bat: Martin Larralde.
Musika talde edo abeslari bat: Manel.
Hiri bat: Erroma, han ezagutu nuen emaztea.
Herri bat: Nire amaren jaioterria, Zegama
Filme bat: Gartxot eta Tasio.
Zer gabe ezin izango zinateke bizi: Goizeko kafesnerik gabe.
Zerk ateratzen zaitu zeure onetik: Ahoa irekita
txiklea jaten duen jendea.
Zerk barre eragiten dizu: Twitterren ikusten
ditudan txisteak eta gift-ak.
Zer baloratzen duzu gauza askoren gainetik: Estiloa
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A kategoria:
Pura vida:
Tierra: Sentada sobre el primer renque de la huerta, la pequeña Valeria comía pedacitos de
tierra con la exquisitez de quien está saboreando el mejor manjar del mundo
Fuego: “Hay quien cruza el bosque y sólo ve leña para el fuego” León Tolstoi.
Agua: Llamándome Itsaso, no tenía que haber sido así, pero el mar me daba pavor. El mar y
todo lo que en él había: Peces, algas, medusas, olas, tanta agua…Ahora estamos reconciliados.
Aire: Llevaba en un pequeño papel los versos de amor que quería recitarle. El travieso aire
me lo arrebató de mi mano temblorosa y lo llevó hasta los pies de mi secreto amante. La curiosidad hizo el resto…
1.saria: Itsaso Pérez de Arrilucea, 1DBH H
Ella
Cuando se fue no dejó pista alguna. Quizás porque habíamos dejado de creer en ella, o simplemente dejó de existir. La cuestión es que ella, la única capaz de alegrarnos los días con su
mera existencia, se había esfumado de nuestra vida, tan repentinamente que ni nos dimos
cuenta. Ella siempre estaba con nosotros, haciendo que la vida mereciese la pena y consiguiendo que nuestros fríos corazones se quisieran entre sí.
Y entonces todo se volvió gris. Ya no se escuchaban las risas felices de los despreocupados
niños por las calles, ya nadie sonreía y a todo el mundo le daba igual todo desde que ella se
fue. Ella ya no está. Ella es la esperanza.
Nore Cunha, 2DBH E

La máquina del tiempo
-¡Eh despierta!
Me inclino hacia delante y al instante me arrepiento. Al mínimo movimiento que hago me
duele todo el cuerpo.

Abro los ojos y lo único que veo es oscuridad, aunque se puede diferenciar, que lo único que
hay alrededor es una gran catástrofe. No es el mismo paisaje iluminado y lleno de vida que
recuerdo.
Al momento los recuerdos acuden a mí. La máquina del tiempo acabada. El viaje al Fin de la
Humanidad. Las turbulencias. Mi cabeza chocando contra el suelo. Y oscuridad.
-¡Nuestra máquina ha funcionado!-dice mi compañera, expresando las palabras a lo que estoy pensando-Hemos podido viajar, y nuestra máquina ha sido un éxito.
-¿Cuánto tiempo ha pasado?
Veo que su sonrisa desaparece hasta que lo único que
veo es su rostro es angustia.
-200 años.
Y el mundo alrededor de mí se derrumba.
Andrea Canales, 2DBH A
C kategorian:
La historia del enamorado
Un hombre se desataba la corbata frente a un espejo
con tonos de suciedad amarillentos, había estado bebiendo y estaba borracho. Mientras se iba quitando la
ropa desordenado apartamento, iba apartando a su
paso toda la miserable ropa que jamás había visto una gota de jabón. El hombre no estaba en
su mejor momento. Hacía mucho que no tenía uno. De hecho, aunque fuese un policía neoyorquino recién ascendido a comisario que no llegaba a los cuarenta, vivía atrapado en su
propia decadencia. De día rellenaba permisos y tragaba café, luego se consumía lentamente
en un tugurio con ayuda de un vaso de whiskey.
En cuanto a su trabajo, se dedicaba a ordenar casos resueltos y otros que seguían abiertos.
Pero entre los que estaban sin archivar, había uno que le llamaba la atención especialmente.
En la ficha del caso se hablaba de una mujer asiática, morena, menuda y de edad similar a la
suya. Al parecer la mujer murió por “causas naturales” mientras leía un libro de novelas románticas. En realidad cualquiera lo hubiese cerrado hace tiempo ya que no había nada de
dónde tirar, pero el comisario se negaba a clasificarlo. Era aquella carpeta tan arrugada y manoseada la que le quitaba el sueño, además de las ganas de dejar ese pútrido modo de vida.
Y lo que nadie sabía era que el comisario lloraba con una carta en las manos en horas de trabajo. En ese papel, la letra del policía narraba con una letra elegante y cursiva lo mucho que
quería a la mujer muerta. Eran palabras entregadas y que no dejaban un atisbo de duda sobre
su amor. Las líneas contaban como deseaba acabar con una aventura, que iba desde las peligrosas y afiladas danzas de miradas hasta los roces más sutiles y discretos. Todos esos encuentros y amores secretos sin palabras, tuvieron lugar en su adolescencia, durante el instituto. Entonces estaba decidido a entregar esa carta, pero no lo hizo jamás. No, lo hizo por cobarde.
Un día de su vida era como perder una gota de sangre, una semana era una tormenta de recuerdos y un año…Un año no significa nada. Tampoco atendía sus obligaciones, bebía más
de la cuenta, se peleaba en los antros más repugnantes… La había matado y cada día, desde
que se abrió el maldito caso, se martirizaba con la carta jamás entregada. La leía durante las
horas de oficina y maldecía su desgracia. Nada le hubiese gustado más que darle la carta.
Quería amarla, porque todos los humanos lo hacen. Todos aman alguna vez, pero también
mueren de vez en cuando.
Una tarde cualquiera el comisario se desprendió de su carta. Fue encontrada en un puente por
un desconocido que nada sabía de amor. Nadie se asomó al puente para ver el cadáver más

de lo necesario. La policía cerró de una vez por todas ambos casos con total cumplimiento
de las normas: fueron suicidios independientes con causas no concretadas. Mientras, la carta
fue convertida en un intento de buen reportaje sobre suicidas o incluso pudo haber sido reenviada con otro propósito gris, quién sabe. A nadie le preocupaban ya dos muertos con corazones y una historia.
Yo pienso que quizás, la carta debió salvarse del mundo. Debió hundirse o perderse en un
sucio charco de agua, en un callejón mal iluminado. Sus dos dueños habían muerto por algo
tan banal como una carta de amor no entregada y algo de tiempo. Pobre carta de amor…
“¿Qué le quedaba ya por hacer a ese trozo de papel?”
1.saria: Xabier Martín, 1BATX A
Germen
Érase una vez la especie humana. Surgió. Colonizó. Evolucionó. Con el tiempo adoptó un ser llamado Dinero. Este
padecía una extraña enfermedad a causa
de la cual le quedaban dos opciones:
creer o morir. El ser humano, cegado
por su belleza, hizo todo lo posible para
que Dinero creciese. Y creció tanto que
acabó mandando sobre la faz de la Tierra; sobre los bosques, los mares, los
animales y todas y cada una de las personas que la habitaban. El humano destruyó y arrasó para satisfacer a Dinero;
y volvió a destruir engañado por Dinero, que le había hecho creer que el planeta no tenía límites. La Tierra tuvo paciencia. Le dio a la humanidad muchas oportunidades para entrar en razón y reparar los daños causados. Pero si algo era realmente ilimitado, era la estupidez humana, y al comprenderlo, la Tierra estornudó. Y lo hizo queriendo, para librarse de una vez por todas de ese germen nocivo que tanto merecía desaparecer: la especie humana.
Itxaso Ruiz, 2BATX A
Velatorio
Llegó el momento, cada vez había menos luz, en la habitación Antonio se encontraba tumbado en la cama, mirando a la nada, mientras poco a poco se sumía en la oscuridad, pronto
estaría en otro mundo. Cada vez le pesaban más los ojos, antes de cerrarlos del todo, se dijo
a sí mismo que tendría que comprar velas para mañana.
Hoda Bablal, 1BATX E
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