Mendeberri
M ENDEBALDEA

(BIGARREN HEZKUNTZAKO INSTITUTUA)

13 ALEA •

2006ko ABENDUA

MENDEBALDEA IKASTETXEAK 10 URTE
• Agenda 21
• Normalkuntza
• Gurasoen txokoa
• Ikasleei elkarrizketak
• Erlantz López

ANA HURTADO ETA HEGOA PECIÑARI ELKARRIZKETA

Irakurzaletasuna pizteko
kanpaina
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Argitaratzailea: MENDEBALDEA
BHIko Prentsa Tailerra
Posta Elektronikoa:
010329aa@hezkuntza.net
Koordinatzaileak: Juanjo
Orbegozo, Paloma Bilbao eta Patxi
Aizpurua.
Erredakzio Taldea: Edorta
Aguilera, Enara Calvo, Jonathan
Guerrero, Erik Ruiz, Iris Danae
Serrano, Nazaret Calvo, Nuria
Fernández, Jon Gauger, Iker
González, Adrian Lekuona, Goizane
Pérez, Alain Fernández, Daniel
Sánchez, Julen Ugarte, Aitor Del
Valle, Iker Jausoro, Eneko Ortiz de
Martioda, Unai Sánchez, Jessica García, Igor Martínez, Mikel Olivera, Aloia Romero, Jon Arretxe, Liher Calleja,
Yurena Martínez, Jurgi Murua, Oihane Aberasturi, Carolina Bermúdez, Ibai Campos, Mikel Cortés, Gorka López,
Itsasne Resa, Jon Sáez, Irantzu Torres.
Argazkiak: Edu Arrayet
Maketazioa eta inprimitegia: Gertu. Oñati.
Laguntzaileak: Lankide Kutxa, Vital Kutxa, Elkar Liburudenda, Lakua Centro, La Casa de Mi Abuela, La
Vitoriana okindegia, Gurpil fotokopiak, Erro autobusak, Eroski, Consumibles Tapia, Tapicerías Gasteiz, Zafiro
Tours.

•

• agurra • agurra • agurra • agurra • agurra • agurra • agurra • agurra • agurra •

AGURRA

I

Ikasturte berri, asmo eta ilusio berri. Hori da guk nahiko genukeena. Azalean ikusiko
zenuten bezala, ikasturte honen hasieran, gure ikastetxeak hamar urte bete ditu martxan jarri
zela. Hamar urte, oraindik oso gazte, hainbat egitasmo edo proiektu oraindik egiteke. Ibilbide
labur honetan hainbat gertakizun jazo dira eta horiekin batera beste makina bat ikasle eta
irakasle ikastetxeari arnasa emanez. Eskerrik beroena ikastetxe berriaren alde borrokatutako
guraso eta irakasleei.
Azkenik, urtea bukatzen ari zaigun honetan eta oporrak zain, ZORIONAK ETA URTE
BERRI ON!










C

Con el nuevo curso se renuevan las ilusiones y los proyectos, o por lo menos eso es lo
que nosotros quisiéramos. Si os habéis fijado en la portada, al comienzo del presente curso
se han cumplido 10 años desde que se puso en marcha el centro. Sólo diez años, un instituto
muy joven, con tantos proyectos y objetivos sin cumplir. En este breve trayecto, testigo de
muchos sucesos, han pasado muchos-as alumnos-as y profesores-as que han dado vida a tantas iniciativas interesantes. Nuestra más sincera gratitud a las familias y al profesorado que
se implicaron en hacer realidad el proyecto.
Para finalizar, desearos unas FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO AÑO NUEVO ahora
que se nos acaba el año y estamos a punto de irnos de vacaciones.
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Unai Cereijo:
“Taberna batean ikasten dut japoniera”
Unai Cereijo japoniera ikasten ari den 3.
mailako ikasle bat da.Gauza bitxia denez,
zuei aurkeztea pentsatu dugu.
Mendeberri- Zergatik ikasten duzu japoniera eta ez
beste hizkuntza bat?
U-Komikiak gustatzen zaizkidalako eta japoniar kultura
interesatzen zaidalako.
M- Noiz hasi zinen hizkuntza hau ikasten?
U- Duela lau hilabete gutxi gorabehera, lagun batzuekin
eta irakasle japoniar batekin.
M- Non ematen dituzu japoniera eskolak?
U- Taberna batean ematen ditugu klaseak.
M- Zurekin ikasten duten neska/mutilak japoniarrak
al dira?
U- Ez, denak Gasteizkoak dira.
M- Zenbat ordu ematen dituzu ikasten?
U- Ostiraletan bi ordu eta ordu erdi beste egunetan,
asteburuak izan ezik.
M- Japoniara joan nahi duzu edo dagoeneko joan
zara?
U- Joan nahi dut, baina gaur egungo ekonomiak ez dit
uzten.
M- Japonieraz gain, beste zaletasunen bat baduzu?
U- Ordenagailuak gustatzen zaizkit, gustura ibiltzen naiz
Interneten.
M- Esan ahal diguzu japoniarrez esaldiren bat?
U- Bai noski!:Are wa Unai desu.Euskaraz: Ni Unai naiz.
M-Ikusten duzu euskararen eta japonieraren arteko
antzekotasunen bat hiztegian edo esaldietan?
U- Ez, oraindik ez dut ikusten ezer antzekorik, baina
hobeto ulertzeko, esaldiak euskaratzen ditut.
M- Gustatzen zaizu japoniar kultura ala bere hizkuntza bakarrik duzu gogoko?
U- Kultura gustatzen zait, baina hizkuntza ere oso erakargarria da.

DI-DA
batean
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M- Zure gurasoek ere badakite hizkuntza hau edo
japoniarrak dira?
U.- Ez, ez dakite japoniera eta ez dira japoniarrak.
M- Jarraituko duzu japoniaera ikasten?
U- Bai, oraindik ez naiz aspertu hau ikasten, baina agian,
urteak pasa ondoren, aspertuko naiz.
M- Gomendatuko al zenieke gure irakurleei japoniera ikastea?
U- Kultura gustatzen bazaizu eta hizkuntzak hitz egitea
gustuko baduzu, gomendatzen diet.
M- Japoniar kulturaz edo historiaz informazioa biltzen saiatzen al zara, adibidez, samurai kultura eta
teknikak?
U- Bere kulturaz zerbait esaten digute, baina bereziki hizkuntzaz arduratzen gara.
M- Zertan oinarritu zara japoniera ikasteko?
U- Kulturak gustatzen zaizkit, baina txikitatik japoniar
komikiak izan ditut etxean eta betidanik interesatzen
zitzaidan hitz arraro haiek zer esan nahi zuten jakitea.
M- Daukazun irakaslea gustatzen al zaizu?
U- Bai, oso jatorra da eta nire ustez ondo irakasten du.

1.Herria ala hiria?Herria.
2. Janari bat?Arroza.
3.Pelikula bat?Mui Dixllais.
4.Lagunak edo neska-laguna?Neska-laguna.
5.Aktore bat?Jhony Deep.
6.Kirol bat? Eskupilota.
7.Liburu bat?Crepúsculo.

• Inkesta

• Inkesta

• Inkesta

• Inkesta

EUSKO JAURLARITZA
HURBILETIK
Dakigunez, Eusko Jaurlaritzak hainbat urte daramatza
lanean hemen Gasteizen. Oraingoan erakunde honen egituraz
zerbait jakin nahian, bertako langile batengana jo dugu . Bere
lanpostuari buruz xehetasun batzuk eman dizkigu.
Denok dakigun bezala, Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusia Gazteizko Lakua auzoko Donostia kalean kokatuta dago,
Mendebaldea institutoaren ondoan, bi eraikuntza dituelarik.
Bertan lan egiten duten langileen zenbait zereginen berri izateko asmoz, han langile batekin mintzatu gara. Solaskide
honek esan digunez, Jaurlaritzak empresa aktibatu batek
bezala funtzionatzen du eta langileak sailetan banatuta daude.
Dioenez, “Eusko Jaurlaritza sailetan egituratuta dago, horietako bakoitzean gai zehatz bat lantzen da eta noski, Euskal
Autonomia Erkidegoan gertatzen diren gai guztiek edozein
arlo uki dezakete” Sailek zuzendaritzak dituzte eta “oso
garrantzitsua da kontuan izatea nahiko arrunta dela sailetan
aldaketak gertatzea; horrela arazo inportanteren bat dagoenean irtenbidea denen artean bilatzen da”
Gure solaskideak, Marimarrek, bera, 21 urte hauetan sailez 4 aldiz aldatu dutela adierazi digu.
Erakunde honetan sartzeko burutu behar den prozezua
dezente luzea omen da. Marimarrek adierazi digunez, “prozesua luze zamarra da, proba batzuk dituen hautaketa azterketa bat da. Edukin orokor batzuk ikasi behar dira. Test batzuk
egin behar dira eta hizkuntz froga batzuk ere bai.Lan asko
egin behar da eta esfortzu handia ezinbestekoa da emaitza
onak ateratzeko, hau da, hiru edo lau azterketa egin behar
dira.”
Bukaeran Marimarrek bere lanpostua Ingurugiro eta
Lurralde Antolakuntzan dagoela eta benetan gustura dabilela
esan digu.
Eskerrik asko Marimar. Gaurtik aurrera zertxobait gehiago
ezagutzen dugu Eusko Jaularitza.

• Inkesta

• Inkesta

• Inkesta

• Inkesta
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Hirugarren mailako klase banaketa:
mesedegarri ala kaltegarri?
Hona hemen D.B.H. 3.mailako ikasle batzuen artean egindako inkesta bat..
Galdeketa hau hirugarren mailan gauzatutako banaketari buruz izan da. Honako
iritziak jaso ditugu beste askoren artean.

Zer pentsatzen duzu hirugarren mailan egiten den klase
nahasketari buruz?
➤-Iris Danae Serrano (3.A): “Nik pentsatzen dut lehenengo zikloan ezagututako lagunak
dituzula eta gero lagunik gabe geratzeko arriskua
daukazula.”

-Iker Gonzalez ➤
(3.B): “Niretzat ez da beharrezkoa honelako banaketa egitea, giroa galtzen duzu eta klasez aldatzean, besteekin,
lehen zenituen lagunekin alegia, zenuen afektibitatea galtzen duzu eta gutxiago komunikatzen zara haiekin.”

➤-Goizane Perez (3.B): “Nire
ustez, klase nahasketa ondo dago lagun berriak egiteko aukera daukazulako. Gainera giroz aldatzen
duzu.”

-Enara Calvo ➤
(3.A): “Alde batetik, ondo
iruditzen zait jende berria
ezagutzen duzulako, baina
beste aldetik, gaizki, zure lagun onenengandik banatzen
zaituztelako.”

GURE ONDORIOAK
Badirudi, 3.mailan egiten den banaketa Mendebaldeako ikasleei gaizki iruditzen zaiela lehendik zenituen lagunak gal ditzakezulako. Honen ondorioz, bigarren mailako ikaskideekin zeneukan giro ona gal dezakezu eta hori kaltegarria
gerta daiteke.
Beste ikasle batzuentzat, ordea, ondo dago ikaskide berriak ezagutzen dituzulako eta beste jendearekin harremana sortzen duzulako.
Dena den, gure ustez, 3. mailan giroz aldatzea eta lagunez aldatzea ez da
arazo bat, baizik eta abantaila, lagun ezberdinak egiteko parada eskaintzen digulako. Nahiz eta guk hau pentsatu, norberak bere iritzia izan behar du eta aurreko klaseko hiruzpalau lagun izatea gaizki ez datorrela onartzen dugu. Izan ere,
ez zaigu hain larria iruditzen, laugarren mailan berriz aldatuko zaituztelako hautazko arloen arabera. Gu, gure kasuan, pozik gaude gure klasearekin eta pasa
den urtean banaketaren beldur ziren batzuk ondo konpontzen direla bere ikaskide berriekin esan beharra daukagu.
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Eskolako
Agenda 21
Dakizuenez, Mendebaldea den
gure Institutoa sartuta dago AGENDA
21 izeneko proiektuan. Hiru urte
daramagu proiektu hau jorratzen,
baina oraindik ezezagun egiten zaigu.
Gure institutoan kurtso bakoitzeko bi
ordezkari
daude
Ingurumen
Batzordean eta beste hainbat ikastetxeko
ordezkariekin
batera
Ikastetxeen Udal Foroan elkartzen
gara eta horrela artero udaletxeari eta
alkateari ideia eta proposamen desberdinen multzo polita egiten diegu.
Iazko gaia Mugikortasuna izan zen
eta Gasteizen eta gure Instituturako
bidean zeuden arazoak edo puntu
beltzak aztertu genituen eta konpontzen edo konponarazten saiatu ginen.

Hainbat galdetegi burutu genituen
eta horietatik ateratako ondorioak
Ikastetxeen Udal Forora eraman
genituen. Foro horri esker alkateari zuzendu genizkien gure erakarpenak, eta, bertan zegoenez, hainbat galdera egin genizkion eta
berak erantzun zigun zuzenean.
Nabarituko zenutenez, bizikletak aparkatzeko toki gehiago jarri
dute gure ikastetxean baina, hori
bakarrik da punturik ikusgarriena;
ikastetxerako bidean zegoen punturik
arriskutsuena ere ekiditu dute, ikusmena asko murrizten zuten birziklatzeko bi zakarrontzi handiak, lekuz
aldatzean. Argazkietan ikus dezakezue non gertatu ziren gure ikasleek
izan zituzten bizikleta istripuak eta
kalea nola dagoen orain.
Alkateak ikastetxeen artean egindako txostena jaso zuen eta
Gasteizen dauden mugikortasun arazoak ekiditzeko balioko duela espero dugu, oso hitz politak erabili
zituen eta.

da. Gaur egun hondakinak mundu
garatuko ingurumen arazorik larrienetakoa delako. Neurri gabeko kontsumoaren kulturan hondakinen metaketa goraka doa eta ingurumenean
arazo nabariak sortzen ari dira.
Gizartearen eta teknologiaren
egungo egoeran ezinezkoa da hondakin ez ekoiztea, baina kontsumorako hezkuntza egokiaz eta ingurugiro
sentsibilizazio zein kontzientziazioaz
beren bolumena asko murriz daiteke.
IÑIGO PALENZUELA
ANDONI RODRIGUEZ

Aurten landuko dugun gaia
zaborrak eta hondakin solidoena

La Casa De
Mi Abuela
Donosti, 17 • Teléfono 945 177 277
01010 VITORIA-GASTEIZ
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AURTEN ZER EGINGO DUGU?

❏ Ikastetxean adierazten ditugun ohiturak aztertu
❏ Familien ohiturak aztertu
❏ Udal mailan hondakinen trataera nola
egiten den aztertu
❏ Sortzen diren arazoak aztertu
❏ Hiritarren iritziak jaso
❏ Alternatibak proposatu
❏ Hondakinen bolumena murrizten
lagundu
❏ Hondakinen trataera hobetzen lagundu
❏ Udaletxeari proposamenak egin
Komunikabideetan Agenda 21proiektuari buruzko gero eta albiste gehiago eskaintzen dizkigute, garapen jasangarriaren
garrantzia azpimarratuz. Agian ez dugu
gauza handirik lortuko, baina gutxienez, gure
ingurunea zaintzen saiatu behar dugu.
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Anas:“Asko kostatu zitzaidan hona etortzea”
Fernando:“Bizitzeko modu osoa aldatu zait”
M:Nongoak zarete?
F: Guayaquilekoa , Ecuador.
A: Settat-ekoa, Maroko.
M:Zenbat urte dituzue?
F: 24 urte.
A: 22 urte.
M:Zenbat urterekin etorri zineten?
F: 21 urterekin.
A: 18 urterekin.
M:Zergatik etorri zineten?
F:Arazo pertsonalak.
A: Bizitza piska bat aldatzeko.
M:Etorkina izateagatik inoiz jendeak mesprezatu zaituzte?
F: Ez.
A: Batzuetan.
M:Talderen batean sartuta al
zaudete?
F: Bai, Ñeta-n
A :Ez.
M:Borroka asko izan dituzue?
F: Bai, normalak. Jende guztiak izaten dituenak.
A: Bai, batzuk.
M:Borroka baten markarik al
duzu?
F: Bai, hankan tiro bat eta orbainak.
A: Bai, besoan .

M:Zein janari tipiko
daude?(Latinoarentzat)
F: “Encebollado” .
M:Kostatu al zaizu asko gasteleraz hitz
egitea?(Marokoarrarentzat)
A: Bai, asko.
M:Asko kostatu al zitzaizuen
hona etortzea?(dirua, paperak
lortzea... )
F: Pixka bat, baina normala.
A: Bai, asko kostatu zitzaidan.
M:Familiarik badaukazue hemen?
F: Bai, izeba, amaren ahizpa.
A: Bai.
M:Bakarrik etorri zinen?
F: Bai.
A: Bai.
M:Norekin bizi zarete?
F: Bi brasildarrekin eta lau kolonbiarrekin.
A: Bakarrik.
M:Talderen batean sartuta bazaude baduzu keinu bereziren bat?
F: Bai.
M:Non edo zertan egiten duzu
lan?
F: Lamber lantegian.
A: Iturgina naiz.

M:Asko kostatu zitzaizun lana
aurkitzea?
F: Ez.
A: Ez.
M:Hemengo zer gustatzen zaizu
gehien?
F:Guztia.
A: Guztia, baina gehiena neskak.
M:Eta gutxien?
F: Hotza.
A: Ezer ez.
M:Zure lurraldera bueltatuko al
zinateke?
F: Bai.
A: Bai
M.:Hona etorri zinetenean ezberdintasunik igerri al zenuten?
F eta A:Bai, guztia. Bizitzeko modu
osoa.
M:Espainiako zein leku ezagutzen dituzue?
F: Iruñea, Cáceres, Bilbo eta Toledo
A: Málaga ,Madril eta Bilbo.
M:Matxista izateko ospe handia
duzue.Zergatik?
F eta A:Beste kultura ezberdin bat
dugulako.

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

********
¡Atención profesores-as y familias de Mendebaldea.
Zafiro Tours ofrece un descuento de un 5% en paquetes vacacionales en su oficina de la
Avenida Gasteiz 75 bajo 2.
Teléfono: 945-213940, presentando este anuncio.

a
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Euskara
denon
hizkuntza

Gazte txartela saria

Zergatik ez bizi
euskaraz?
Euskara denon hizkuntza izanik,
Mendebaldea BHIan Euskara Sus tatzeko Batzordea eratzea pentsatu
dugu. Batzorde horretan ikasleek,
irakasleek zein gurasoek hartzen
dugu parte, euskarari eskua luzatzeko helburua guztiona dela senti
dezagun.
Kontuan izan behar dugu gaztelaniaz egiten dugun bakoitzean euskararen kalterako izaten dela. Ez al
litzateke tamalgarria izango GURE
ERRUZ ikastetxean Euskara ezerezean gelditzea.
Euskara bizi dadin eguner oko
jarduna behar duela jakinda, EDONON, EDONOREKIN, EDOZER TAZ,
... zergatik ez euskaraz egin?

ZU garrantzitsua
zara, EUSKARAK BEHAR
ZAITU; ez al diozu lagundu nahi?
Euskararentzat

Doan bidaiatu zuten Paris, Brujas eta Amsterdanera
6.000 euroko hirugarren saria Mendebaldea institutuarentzat izan
zen, eta zehazki 4.DBHko ikasleentzat. Ikasle bat baino gehiago
pozez txoratzen dago. Beste batzuk ez hainbeste. Zergatik? Ba, ikasle guztien artetik hamaseik bakarrik eman zutelako izena zozketan.
Gainerakoek aukera pasatzen utzi zuten. Salome Arrizabalagak, ikastetxeko zuzendariordeak, beste guraso batzuekin batera bidaia antolatzen lagundu du bidaia kulturala egiteko helburuarekin: “Bidaiaren
kalitatea koordinatu eta kontrolatzeko batzorde bat eratu zen -diosku ingeleseko irakasleak-. Ikasketa bidaiak izan behar dituen kultura
ezaugarriak eta artistikoak betetzea zen helburua, eta ziurrenik helburu hori ez zen beteko nolabaiteko jarraipenik egin gabe” Parisera
joan ziren eta, bertan, Eurodisney-n eta Louvre-n izan ziren, eta gainera Sena zeharkatu zuten itsasontzian... Handik Brujas hiri magikora jo zuten eta, azkenik, Holandara; Amsterdan ezagutzeko bisita
gidatuak egin zituzten eta Madurodam izeneko miniaturazko hiri
ospetsua ere ezagutu zuten. Ikusten duzuenez, bidaia bete-betea. Ez
aurtengo DBH 4ekoek hauek besteko zortea duten!
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Asamblea de la Asociación de padres y madres de Mendebaldea
Mendebaldea Guraso elkarteko asanblada

Con una estupenda presencia de 103 madres y padres
de la asociación ETORKIZUN ALEA, el pasado día 17 de
octubre, se celebró la asamblea anual pasadas unas semanas de rodaje tras el comienzo del curso 2006-2007.
Dio comienzo con unas palabras de salutación Joseba
Zabala, expresando los objetivos de la Asamblea, agradeciendo la buena asistencia y animando a participar en la
encuesta rápida que se había repartido a la entrada de la
Asamblea, sobre NECESIDADES Y PREOCUPACIONES a
expresar.
Mientras se iban respondiendo a las encuestas y realizando su recogida para una rápida valoración, se fue desarrollando un denso pero variado orden del día, siendo presentado punto a punto, durante un tiempo de 5 ó 6 minutos cada área o centro de interés, por madres y padres de
la asociación:
1. COMUNICACIÓN. David Maruri, comentó cómo se
estaba retomando la iniciativa comenzada el pasado curso
para lograr establecer un buen puente de comunicación
entre las familias asociadas y la asociación, práctico y ágil,
siendo el medio el correo electrónico, para lo cual hacía
falta actualizar las direcciones. Se pidió colaboración y
desde el mismo momento contamos con la ayuda de
Gema Celorio.
2-COMEDOR y TRANSPORTE. Mercedes Aparicio
informó respecto al Comedor: que su costo será de 50
euros mensuales, que lo lleva una nueva empresa, llamada Kukaika, compuesta por cuatro monitores y un coordinador, que se han realizado unas obras para mejorar su servicio, que los segundos platos cuando sean fritos se harán
en la cocina del centro y que funcionará en régimen de
selfservice, e invitó madres y padres a comprobar su funcionamiento asistiendo a una comida. En cuanto al
Transporte de los alumnos de bachiller estaba solucionado,
pues se había hablado con la empresa de autobuses La
Unión y se han modificado los horarios haciéndolos compatibles con el de los alumnos.
3-VIAJES DE ESTUDIOS. Maite Fernández, expuso la
conveniencia de crear una Comisión de Madres y Padres
con el fin de gestionar todo lo relacionado con los viajes de
estudio.
4- EXTRAESCOLARES - Julio Urbina, comentó cómo la
Asociación había creado, legalizado una Agrupación
Deportiva en la que de momento se encuadraban dos
Secciones, las de Baloncesto y la de Fútbol. Con un funcio-

namiento autónomo en todos los sentidos, controlado por
dos representantes de madres y padres y un coordinador
que será el enlace con la Asociación Mendebaldea Guraso
Elkartea. Existen en total seis equipos de baloncesto, dos
de fútbol masculino y uno femenino. Además existe un
equipo de balonmano coordinado por Txomin.
5-OCIO - Joserra Amestoy, hizo una exposición sobre
cuales eran las actividades de ocio, centradas en la montaña, en salidas al monte y el Mendeguna. De momento
están previstas las salidas: El 19 de noviembre, a la ermita
Santa Teodosia y cima del Bitigarra; 31 de diciembre al
Gorbea; y en mayo el Mendeguna compaginando diferentes actividades: paseos, monte bicicleta, escalada.
Conforme vaya avanzando el curso se irá completando el
calendario de actividades y salidas.
Seguidamente, el profesor Koldo Zubia, desarrolló la
campaña para el presente curso de la Eskolako Agenda 21,
dedicada al medio ambiente, a los residuos sólidos. Fue
explicando detalladamente el tema por capítulos: ¿Qué
hacer?; las actividades de motivación, de diagnostico,
curriculares y de evaluación. Nos informó que la Comisión
Medio-Ambietal se compondrá de cinco profesores, 2
padres y 8 alumnos. Sus funciones serán: Coordinar e
impulsar el proyecto; aportar ideas y recoger propuestas;
dinamizar la puesta en práctica del proyecto y participar en
el foro municipal escolar.
Transcurrida una hora y cuarto de asamblea, Joseba
Zabala y María Quintana, pasaron a comentar el resultado
de la encuesta rápida centrada en temas tales como:
Comedor; Abuso de nuevas tecnologías: móviles, ordenadores; Chucherías en el exterior; Educación en Valores;
Orientaciones profesionales; Consejo Escolar; Drogas: prevención y vigilancia; Convivencia: patio, maltrato;
Aprovechamiento: fracaso escolar, reciclaje de libros;
Inglés; Transporte alumnos de bachiller; Profesorado:
Euskera, implicación, competencia, corporativismo. Cada
apartado tuvo su mayor o menor tratamiento y debate. En
cualquier caso, todos los puntos se tendrán presente para
la AUTOESCUELA de madres y padres a celebrar el próximo 14 de noviembre, que promete ser muy interesante.
Finalmente, hicieron un llamamiento para quienes estén
dispuestos a echar una mano en aquellas actividades de la
Asociación, con las que se sientan más identificados. Las
puertas están abiertas, os esperamos.
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50 “futboleros-as”

Para un mejor funcionamiento de las actividades deportivas, se ha creado una “agrupación deportiva” dependiente de la AMPA “Etorkizun Alea”, que intentará potenciar y
estructurar dichas actividades. La sección de fútbol de
Mendebaldea, dentro de esta agrupación deportiva, compuesta por un bloque compacto de “futboleros-as” y de
madres y madres, está representada por Javi López, Javi
Bigalondo y María Quintana (secretaria), como vocales de
dicha asociación.
Esta sección de fútbol sigue creciendo, y en su tercera
temporada cuenta con tres equipos inscritos. Dos son masculinos, uno infantil y otro cadete, y ha nacido en esta temporada uno femenino compuesto por catorce chavalas y una entrenadora que van a defender los colores del equipo hasta la extenuación.
Para conseguir todo esto, ha sido de gran ayuda la colaboración del RESTAURANTE URBASA de Agurain y
la S.COOP “GOROS” (gracias a Manolo) que han proporcionado las equipaciones del equipo cadete y del de
chicas.
Esperamos seguir creciendo con la ayuda de todos de aquí en adelante, por lo importante que nos parece
desde la AMPA que los chavales y chavalas practiquen deporte. Saludos.
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Erlantz López:
“Ez litzaidake gustatuko 1. edo 2. mailako entrenatzailea
izatea, lehenengo egunean botako ninduketelako.”
Erlantz Lopez Mendebaldea
institutoko futbol taldeko
entrenatzailea da. Gasteizkoa
da eta entrenatzeaz aparte
ikasi egiten du arkitekto teknikoa izateko.
Mendeberri: Non eta noiz jaio
zinen?
Erlantz: Gasteizen martxoaren 6an.
M: Zenbat urte daramatzazu futbolean entrenatzen?
E: 10 urte.
M: Txikitan futbolean jolasten
zenuen?
E: Bai, Aurrera taldean jolasten nuen.
Defentsa nintzen eta ez nuen gol
asko sartu.
M: Zergatik aukeratu duzu gazteak
entrenatzea?
E: Gazteak entrenatzea asko gustatzen zaidalako, hobeto portatzen
direlako.
M: Ze nahiago duzu benjaminak,
alebinak, infantilak, kadeteak edo
jubenilak entrenatzea? Zergatik?
E: Berdin zait, jokalariei ondo portatzen erakutsi nahi diet futbol zelaian.
M: Zenbat talde entrenatu dituzu?
E: Abendañon 3 talde entrenatu
nituen Mendebaldera etorri baino
lehen
M: Jokalariekin ondo konpontzen
zara?
E: Bai, oso ondo portatzen direlako
eta oso ondo kopontzen gara denok,
nire ustez.
M: Noren eredua hartu zenuen
entrenatzailea izateko?
E: Nire lehengusua, berak ere entrenatzen zuen eta.
M: Entrenatzeaz gainera beste zerbait egiten duzu?
E: Arkitektura teknikoa ikasten ari
naiz.

M: Neskalagunarik baduzu? Nola
dauka izena?
E: Ez.
M: Futbolaz kanpo zein kirol gustatzen zaizu?
E: Triatlona, korrika egitea eta igeri
egitea gustatzen zait nire denbora
librean.
M: Gustatuko litzaizuke 1. edo 2.
maileko entrenatzailea izatea?
E: Ez, lehenengo egunean botako
nindukete.
M: Onak dira zure taldeko jokalariak? Ondo portatzen dira?
E: Bai oso onak dira, batzuk beste
batzuk baino hobeak, eta oso ondo
portatzen dira guztiak, oso giro ona
dago taldean.
M: Gustatzen al zaizu nola jokatzen
duen zure taldeak?
E: Bai asko gustatzen zait nola jolasten duten.
M: Laguntzailerik ba al duzu entrenatzeko?
E: Bai, nire lehengusua (Eneko) eta
nik entrenatzen dugu Mendebaldea
taldea.
M: Etorkizunik ikusten al diozu
zure jokalariren bati?
E: Hori oso zaila da hain laster esatea.

DI-DA
batean
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M: Zer izan nahi zenuen txikitan?
E: Ez nuen ezer buruan.
M: Inoiz entrenatu al dituzu neskak? Zer nahiago duzu entrenatzea
neskak ala mutilak?
E: Ez ditut inoiz entrenatu, baina gustatuko litzaidake neskak entrenatzea,
baina berdin zait.

M: Pelikula bat?
E: Quiero ser como Iker
Pastor.
M: Kolore bat?
E: Gorria.
M: Futbol talde bat?
E: Mendebaldea futbol
taldea.
M: Jokalari bat?
E: Zinedine Zidane
M: Aktore edo aktoresa
bat?

E: Elsa Pataky.
M: Musika talde bat?
E: Berri txarrak.
M: Urtaro bat?
E: Uda.
M: Janari bat?
E: Entsalada.
M: Edari bat?
E: 43 kola.
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Lagundu zure ikaskideari irakurketaren gozamena aurkitzen.
Bete ezazu fitxa bat gustukoak dituzun liburuak aipatuz eta gomendatuz.
Anima zaitez, irakurle onenak sarituko dira!!!!
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Mendebaldea BHI-k

10 urte
Mendebaldea Institutua 1996. urtean sortu zen
LOGSE Hezkuntza Legea martxan jarri zenean; lege
honekin Derrigorrezko Hezkuntza 16 urte arte zabaltzen
zen eta Institutu mota berriak eratu ziren DBH-ko (1216 urte) eta Batxilergo-ko (16-18 urte) ikasketekin.
Ikastetxea Gasteizko mendebaldean euskaraz ikasten
ari ziren ikasleak jasotzeko egin zen; hain zuzen ere,
Abendaño Ikastola, P. I. Barrutia Ikastola, Toki Eder
Ikastola, Bambi ikastola, Izarra Herri Eskola eta Antonio
Fournies Eskolako B eredukoak. Izena, beraz, hortik
datorkio.
Momentu hartan, Eusko Jaurlaritzak ikastetxe berri
bat eraikiko zuela eskaini zigun eta bitartean libre zegoen Juan Ramon Jimenez OHO-ko eskolan kokatu gintuzten.
Lehenbiziko urtean, DBH-ko 1. eta 2. mailako 230
ikasle izan genituen, D ereduko hiru talde eta B ereduko
bi maila bakoitzean. Irakasleen aldetik 20 ginen, horietako batzuek oraindik jarraitzen dugu ikastetxean: Txomin
González, Josean Ruiz de Arcaute, Karmele
Cenarruzabeitia, Marisa Arrunbarrena, Joseba Menoyo,
Beatriz Gastañares, Nerea Alberdi, Nerea Txurruka,
Imanol Errasti, Isabel Iriondo, Koldo Zubia, Rebeca
González, Pilar Agirre eta zuzendaritzan izandakoak
Begoña Diaz de la Presa (zuzendaria), Arantza Landa

(ikasketa burua) eta Iñigo Bengoa (idazkaria).
Atezaintzan Carmen Ros eta Virginia Aguiar. Idazkaritzan
Julio Alvarez.
Han pasa genituen bost urteak ez ziren samurrak izan
zeren eta:
- Ikastetxea zaharra zenez, gure presupuestoaren zati
handia konponketarako erabili behar zen.
- Gero eta txikiagoa geratzen ari zen, aurrefabrikatuak
patioan “txanpinoiak” bezala agertzen joan ziren.
- Nahiko deserosoa zen; alde batetik, eraikuntza ezberdinetan sakabanatuta geundelako eta, beste aldetik,
aurrefabrikatuak udan beroegiak, neguan hotzegiak,
zaratatsuak, eta abar zirelako. Baina esan behar da
Eskola Kontseiluak eta, azken finean, gainontzeko
gurasoek ere, nahiago izan zutela elkarrekin mantentzea indarra egiteko, batxilergoa beste ikastetxe
batean egitea baino Jaurlaritzak proposatu zigun
bezala. Esan beharra dago eragozpen gehien sofritu
zituzten ikasleek ez zutela aukerarik izan ikastetxe
berriaz disfrutatzeko, lehenago amaitu baitzuten
- Ikastetxe berriaren eraikuntza atzeratu egin zen;
1997an egiten hasi beharrean 1999an hasi zuten, eta
bitartean, matrikula jaitsi eta zurrumurruak zabaltzen
hasi ziren: “Zertarako ikastetxe berria egin ikasle
gutxi baziren”, “Ez zela egingo” eta abarrekoak.
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Azkenik, 2001–2002 ikasturtean ikastetxea estreinatu
genuen. Zelako aldaketa!. Dena berri-berria, argia, patio
handia, liburutegi zabala, teknologia eta marrazketa tailerrak, informatika gelak, polikiroldegia, gimnasioa, aretoa,
mintegiak, taldeak zatitzeko gelak, eta abar.
Azpimarratu behar da gurasoek jokatu zuten papera,
bai ikastetxea martxan jartzeko eta bai eraikuntza berria
lortzeko.
Hamar urte pasa ondoren egoera zeharo aldatuta
dago: 723 ikasle eta 91 irakasle gara, guztira 35 gela.
Bidean oztopo asko gaindituta, hasieratik bultzatu
nahi izan ditugun baloreak garatzeko proiektuak: Sexuafektibo Hezkuntza, El Salvadorreko herrialdeko eskolarekin izandako harremana, Mundilab, Agenda 21,
Normalkuntza eta abar. Gaur egun egitasmo hauek guztiak sakontzen eta zabaltzen jarraitzea da gure erronka.
Begoña Díaz De la Presa
Arantza Landa
Iñigo Bengoa

Ikastetxe zaharra
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NBA aztertzen
Gaur Mendeberri aldizkarian NBA-ri buruzko erreportaje bat
eskaini nahi dizuegu. Izan ere, badakigu Mendebaldea ikastetxean jarraitzaile asko daudela.

NBA munduko ligarik onena dela
ezin dugu eztabaidatu. Izar asko izan
ditu: Michael Jordan, Julius Earving,
Dominique Wilkinns, Spud Weeb...
Gaur egun ere, izar asko daude: Allen
Iverson, Vince Carter, Lebron James,
Tracy Mcgrady, Kobe Bryant...
Ligako bikoterik onenetakoak
hauek dira: Allen Iverson& Andre

Iguodala, Jason Kidd&Vince Carter,
Wade&Jason Willians eta Chancey
Billups&Rip Hamilton dira.
Bikoteka, puntutan, liderrak Allen
Iverson eta Andre Iguodala dira partidako, batez beste, 22.8 puntu dituztenak; errebotetan bikoteka liderrak
Jasón Kidd eta Vince Carter dira, batez
besteko 6 errebotekin; asistentzientan
Vince Carter eta Jason Kidd ditugu
lehenak, batez besteko 6,5 asistentziekin. Baloi lapurketetan Allen Iverson eta Andre Iguodala, batez besteko 1.77 baloi lapurketekin ari dira
nagusitzen. Minututan liderrak Allen
Iverson eta Andre Iguodala doaz
lehen postuan batez besteko 40.6
minututekin. Galdutako baloei dagokionez Wade eta Willians dira lehenak
batez beste 2.09 baloi galduta. Eta,
bukatzeko, hirukoen portzentaia
altuena dutenak Hamilton eta Billups
dira %43.8 portzentaiarekin.
Urte honetako irabazlea Miami
Heat izan da Onea´lek eta Wade-k
lideratuta egindako lanari esker.
2006ko urriaren 5ean Allen Iversonen Philadelphia 76ers Bartzelonan
jokatu zuten F.C Wintherthur Bartzelo-

naren kontra. Bartzelona irabazi zuen
5 puntuengandik partida txar batean.
Denboraldi berria urriaren 31n hasten da. NBA (Asociacion National
Baloncesto) 29 taldez (Mende bal dekoak eta Ekialdekoak) osatuta dago.
Talde bakoitzak 82 partidu ditu denboraldi erregularrean, 41 partidu etxean eta 41 kanpoan.

ieroglifikoak
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Alaves futbol taldea.
Etorkizunik bai?
ALAVESEN
PALMARESA

Peñek espero dute Alaves Lehenengo mailara itzultzea eta
Piterman Gasteiztik kanpora joatea eta dena egoera normal batera itzultzea.

Alavesen palmaresa ez da
oso haundia, ez duelako inoiz
titulurik irabazi, bakarrik zenbait
garaiku irabazi du, baina ez dira
garrantzitsuak.

IRITZI PERTSONALA

Nahiz eta titulurik ez irabazi,
Alaves futbol taldea 2001.urtean
UEFA txapelketa jokatu zuen eta
oso urrun iritsi zen finalera ailegatu arte. Baina,finalean galdu zuen 5-4 luzapenean urrezko
golarekin eta gainera Alavesen jokalari batek, Geli izenekoak, bere
atean sartu zuen gola.
Errege Koparen final erdira lau aldiz iritsi da eta beste lau aldiz
lortu du Bigarren mailatik Lehen mailara igotzea, baina Lehen mailan egon zenean oso gutxi iraun zuen.

Oraingo egoera oso larria iruditzen zaigu eta espero dugu
lehen bailen Pitermanek Alavesa uztea eta Alaves taldea berriro
lehen mailan ikustea.

ALAVESEN HISTORIA
Alaves futbol taldea 1921.urtean sortu zen.Hamaika denboraldi egon da lehenengo mailan:29-30 / 30-31 / 31-32 / 54-55
/ 55-56 / 98-99 / 99-00 / 00-01 / 01-02 / 02-03 / 05-06 denboraldietan, hogeita hamar denboraldi bigarren mailan, zortzi
denboraldi Bigarren B mailan eta hogeita bi denboraldi hirugarren
mailan.
Karmona da Alavesen minuturik gehien jokatu duena: 13.100
minutu.

PITERMAN IRITSI ZENETIK
ORAIN ARTE GERTATU DENA

Magno da Alavesen lehengo mailan partidu gehien jokatu
duena: 155 partidu.

Pitterman iritsi zen 2004/2005 denboraldian eta akzioetako%51 dauka. Iritsi zenean bere helburua lehen mailara igotzea
izan zen eta lortu zuen. Urte horretan Alavesaren zaleak
Pitermanekin haserretu ziren eta Pittermanen dimisioa eskatu
zuten prentsarekin oso gaizki konpondu zelako. 2005/2006.
denboraldian Alaves taldea Bigarren mailara jaitsi zen eta
Alavesen zaleak askoz gehiago haserretu ziren eta manifestazioak
egiten hasi ziren, baina hori egin arren, 2006/2007 denboraldian
Alavesaren presidentea da oraindik.

gol.

Javi Moreno da Alaves goleatzailerik onena lehen mailan: 29
Mane da partidu gehien zuzendu dituen entrenatzailea.

TALDEAREN EGOERA
Oraingo egoera oso kezkagarria da, bigarren mailan dagoelako eta gainera, Pitermanekin arazo asko daude peñekin oso gaizki konpontzen delako eta hori ez da oso ona talde batentzako.

Erro
Autobusak
bidaia ona!!!

Foruak 18 ☎ 945 300 238
AGURAIN
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Paula González:
“Panderoa jotzen bi urte, dantzan
hamar, trikitixan bost eta eskubaloian
hiru daramatzat.”
Ale honetan Paula Gonzalez
14 urteko Mendebaldeako
ikaslearekin solasean aritu
gara. Paula 3.A taldean ari da
eta hainbat ekintza egiten
ditu: eskubaloia, trikitixa,
panderoa eta euskal dantzak.

P.G: Bai. Oso ondo konpontzen naiz
beraiekin, oso majuak direlako.

M: Zenbat urte daramazu ekintza
bakoitza egiten?

M: Zenbat dantza mota desberdin
ikasi dituzu?

P. G: Panderoa jotzen bi urte, dantzak
egiten hamar urte, trikitixan bost urte
eta eskubaloian hiru urte.

P.G : Pilo bat normalean, baina ez ditut
kontatzen.

M: Nork animatu zintuen ekintza
horiek egitera?
P.G: Panderoa jotzen niri gustatzen
zitzaidalako hasi nintzen. Trikitixa nire
familiak aholkua eman zidalako eta
dantza txikitatik gustuko nuelako.
Eskubaloia, berriz, Txominek (Mendebaldeako irakasleak) esan zigulako
probatzeko eta azkenean gustura sentitu nintzen.
M: Astean zenbat ordu ematen duzu
ekintza bakoitzean? Eta zein egunetan?

M: Txapelketa edo partiduren bat
egiten al duzu?
P.G: Trikitixan eta panderoan ez dut
egiten, baina eskubaloian larunbatero
partidu bat jokatzen dut eta dantzan
bakarrik hiru hilabetero entzunaldi bat
egiten dut.

M : Zein tokitan egiten dituzu ekintza hauek ?
P.G : Txikitan dantza Barrutian eta
orain Musika Etxean, trikitixa eta panderoa bezala. Eskubaloia, berriz, bi
urte Mendebaldean eta orain Eharialdea taldean.

P.G : Lehenik beti ikasten dut eta gero
beste gauzetan hasten naiz.
M : Erraza al da hainbat gauza egitea ?
P.G: Bai, baina batzuetan larrituta sentitzen naiz.
M: Nolakoak dira zure irakasle eta
entrenatzaileak?
P.G : Oso jatorrak dira, baina batzuetan
asko haserretzen dira gurekin.
M: Zein da zure zenbakia?

M : Heldua zarenean jarraituko duzu
ekintza hauetariko bat egiten ?

P.G: Lehen hamarra zen, baina orain
bia.

P.G : Gustatuko litzaidake guztiak egiten jarraitzea.

M: Sariren bat irabazi al duzu?
P.G: Bai. Lehiaketaren bat eskubaloian.

M : Nondik ateratzen duzu denbora?

P.G: Panderoa ordu bat asteazkenetan.
Trikitixa ordu erdia egunero eta eskubaloian hiru ordu astero.
M: Zein da gehien gustatzen zaizuna?
P.G: Ezin dut aukeratu bat, guztiak
gustuko ditudalako.
M: Zein da errazena? Eta zailena?
Zergatik?
P.G:Errazena dantza txikitatik hasi nintzelako eta denbora pasa ahala gauzak
errezagoak egiten zaizkidalako. Zailena trikitixa, bi eskuak koordinatu
behar direlako.
M: Ikaskide guztiekin ondo konpontzen zara?

DI-DA
batean

18

Kolore bat? Berdea
Musika talde bat? Ken Zazpi
Janari bat? Pasta
Pelikula bat? Piratas del caribe
Mendia ala hondartza? Mendia
Edari bat? Radical
Negua ala uda? Negua
Kirol bat? Eskubaloia
Herria ala hiria? Herria
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Asalto
taldea

Mendeberri aldizkariko kideok “Asalto 43”
musika taldeari elkarrizketa bat egin dio.
Gasteizko talde hau orain dela gutxi hasi da,
baina goi mailara iristea espero dute.
M:Zergatik aukeratu duzue izen hori?
A.43:Lagun bati bururatu zitzaiolako,izen hori ona zen
eta horrela aukeratu genuen.
M:Zertan oinarritu zarete musika talde bat osatzeko?
A.43:Jotzeko gogoa geneukan eta horrela hasi ginen.
M:Zenbat zarete musika taldean? Zeintzuk?
A.43:Bost: Iñaki, Asier, Julen, Iker eta Jon
M: Zenbat instrumentu mota daude? Zeintzuk?
A.43:Bi, bateria eta kitarra elektrikoa.
M : Non entsaiatzen duzue?
A.43 :Betoñon, Fernando Buesaren ondoan.
M: Zenbat denbora daramazue jotzen musika talde
batean?
A.43:Lau hilabete gutxi gora behera.
M: Nork darama urterik gehien musika tresna
jotzen?
A.43:Iker eta Iñaki (bi kitarra joleak)
M: Non ikasi duzue musika tresna jotzen?
A.43: Musika denda batean.
M: Nor da musika jolerik berriena?
A.43: Asier,bateria jotzen duena.
M: Kontzertuak egitea pentsatu duzue?
A.43:Noski baietz.
M: Ze musika mota jotzen duzue?
A.43:Rock-a.
M: Non ezagutu zenuten elkar?
A.43: Mendizorrotzako frontoietan,Ogetan.
M: Astero zenbat ordu entsaiatzen duzue?
A.43:Bi edo hiru.
M: Zaila da entsaiatzeko leku bat aurkitzea?
A.43:Bai,oso zaila.
M: Zenbat egunetan egiten duzue klase?Zenbat
ordu?
A.43:Egun bat astero.

DI-DA
batean
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M: Heavy talde bat?
A.43:Metallica
M: Leku bat entsaiatzeko?
A.43:Entsailatzeko leku onena
lonja bat da zalantzarik gabe.
M: Mendia, igerilekua ala hondartza?
A.43:Mendia.
M: Rock talderik hoberena?
A.43:Linkin park.
M: Kirol bat?
A.43:Eskupilota.
M: Urtaro bat?
A.43:Uda.
M: Pop Musika talde bat?
A.43:El Canto Del Loco
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Ana Hurtado: “Nire taldearekin jokatzeko gogo handia dut”
a

n
n

o

Lakuako neska futbol taldea iaz sortu zen, 20 neskaz osatuta
gutxi gorabehera. Talde honek “Club Deportivo Lakua” du izena
eta iaz Gasteiz Cup-eko txapelketa batean parte hartu zuten.
Jolasteko bi talde egin behar izan zituzten; A eta B hain zuzen
ere. Talde hauetako kapitainak Irantzu eta Ixone dira eta beren
taldeekin batera 3. postuan gelditu ziren Gasteiz Cup-eko txapelketan.
Aurten 18. egunetik entrenatzen ari dira eta hiru partidu jokatu dituzte: Gasteiz Cup-eko taldeen kontra. Aurtengo kapitainak
Hegoa eta Ixone dira.
Anari eta Hegoari galdera batzuk egin dizkiegu:
Mendeberri-Inolako zailtasunik ba al duzue entrenamenduetara edo partiduetara joateko?
Ana-Bai. Herri batean bizi naizelako.
Hegoa-Ez. Gasteizen bizi naiz eta bizikletaz joan naiteke.
M-Zelan konpontzen zarete zuen taldekide eta entrenatzaileekin?
A-Guztiekin oso ondo moldatzen naiz, bereziki taldeekideekin, lehenik ere ezagutzen nituelako.
H-Entrenatzaileekin oso ondo, eta taldekideekin, birekin edo
hirurekin izan ezik, ondo moldatzen naiz.
M-Pozik zaudete jokatzen duzuen postuan, edo beste
lekuren batean jokatzea gustatuko litzaizueke? Hala bada,
zergatik?
A-Bai, erdilari postua asko gustatzen zait.
H-Zentrala gustatzen zait, baina interior bezala nahiago dut.
M-Nola ikusten duzue aurtengo taldea?Uste duzue aurtengo liga ondo bideratzeko gaitasuna duzuela? Zergatik?
A-Taldea ona da, baina oraindik gehiago entrenatu behar
dugu hobeak izateko.
H-Zaila da, futbolean denbora gutxi daramagu eta.
M-Aurten aldaketaren bat egon al da taldean?
A-Bai. Aurten jende berria etorri da taldera.
H-Bai, neska batzuk joan dira, baina beste batzuk etorri dira.
M-Zuen ustez, zer egiten dute zuen entrenatzaileek jokalari bakoitzaren postua aukeratzeko?
A-Entrenatzen dugunean begiratzen du ze postutan jokatuko
dugun aukeratzeko.
H-Jokatzen dugunean fijatzen da eta gero bakoitzaren postua
aukeratzen du.
M-Zuen ustez nola jokatu zenuten Gasteiz Cup-eko txapelketan?
A-Ez nuen jokatu udalekuetan nengoelako, baina uste dut taldeak ondo jokatu zuela.
H-Bai, nik uste dut ondo jokatu nuela.
M-Aurtengo txapelketarekin hasteko gogoa duzue?
A-Bai, ezin izan nuen Gasteiz Cup-eko txapelketan jokatu eta
taldearekin jolasteko gogoa dut.
H-Bai, asko.
M-Zergatik aukeratu zenuten futbola?
A-Txikitatik gustatzen zaidalako futbola.
H-Nire osabek txikitatik eramaten ninduten Alaves-a ikustera
eta asko gustatu zitzaidan, horregatik apuntatu nintzen.

M-Handitzean, futbolarekin jarraitzea gustatuko litzaizueke?
A-Bai. Zaila izango da, baina jarraitzea gustatuko litzaidake.
H-Bai, gaitasuna dudala uste dut eta jarraitzea gustatuko
litzaidake, saiatzea behintzat.
Beno espero dugu aurtengo txapelketan zorte ona izatea.
Eskerrik asko, agur.

ANA HURTADO
Mendeberri-Futbol talde
bat?
Ana-Alaves.
M-Jokalari bat?
A-Deco.
M-Jokatzeko postu bat?
A-Zentrala.
M-Beste kirol bat?
A-Eskia
M-Kolore bat?
A-Urdina.
M-Musika talde bat?
A-Usher.
M-Pelikula bat?
A-La señal 2.
M-Hobby bat?
A-Futbola.

HEGOA PECIÑA
Mendeberri-Futbol talde
bat?
H-Alaves.
M-Jokalari bat?
H-Henry eta Wiltord.
M-Jokatzeko postu bat?
H-Aurrelaria.
M-Beste kirol bat?
H-Tenisa
M-Kolore bat?
H-Berdea.
M-Musika talde bat?
H-Maná.
M-Pelikula bat?
H-The Mexican.
M-Hobby bat?
H-Futbola.

DI-DA
batean

Hegoa Peciña: “Nire taldearekin pozik nago, ondo konpontzen gara eta”
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URPEKARITZA
Urpekaritza ur azpian laguntzarekin edo laguntzarik gabe egiten
den ekintza da. Egiteko bi era daude: Bata APNEA da, Grekotik
dator izena, “anponia”, arnasarik gabe esan nahi duena. Mota honi
bakarkako urpekaritza edo ezer gabe egiten den urpekaritza.
Bigarrena ESKUBA da, hau ekipo jakin batekin eta irakasle batekin
egin behar da.
APNEA➡ Urpekaritza egiteko gaitasuna izan behar da uretan
murgiltzeko arnasa mantenduz. Urpekaritza mota hau ekipamendu
berezirik gabe egin daiteke.
Teknikarik errezena eta zaharrena da. Apnea praktikatzeko oinarrizko ekipamendua hauxe da: maskara, aletak, arnasketarako tutu
bat, zumagarria eta beharrezko jantzi termoisolatzailea.
ESCUBA➡ urpekaritza mota hau aire presioa biltzea datza.
Aire hau botila baten barruan dago eta itsaspekariak garraiatzen du.
Horrela itsaspekariak bidaia osoan zehar airea izaten du . ESCUBA
urpekaritzan, oinarrizko ekipoaz gain, beste gauza batzuk ere behar
dira: mandatresna, flotatzeko mekanismoa, mekanismo honi txaleko
hidroestatikoa deitzen diote eta zenbateko sakoneran dauden jakiteko erloju berezi batzuk erabiltzen dituzte. Urpekaritza mota hau
APNEA urpekaritza baino zailagoa da.

Antolatzen dituzten bidaiak:
Lehen aipatu dugun bezala, urpekaritzako klubek irteera ugari
prestatzen dituzte. Lehendabizi, aste batzuetan zehar, sakonera txikian eta denbora gutxi egoten dira; horrela prestatzen dira, benetako urpekaritza bidaia egiten dutenean nola egin jakiteko. Normalean
klub-ek prestatzen dituzten irteeretan monitoreek beti ikasleekin
egon behar dute, beti zer edo zer gertatzen baldin bazaie, monitoreek lagundu ahal izateko. Bidaia honetan ur azpiko argazkiak ere
egiten dizkiete landare eta espezie politei edo arrainei. Normalean
bidaia hauek, lehen esan dugun bezala, ez dute asko irauten.

Urpekaritza karneta:
Urpekaritzako karneta zure mailaren araberakoa izaten da.
Karneta lortzeko probak egin behar dira, eta, noski, frogak gainditu.
Gehienetan egiten diren frogak APNEA moduan egiten dira. Hau da,
denbora zehatz batean ur azpian egonda. Froga hauek egiteko beti
eskuan oxigeno maskarila izan behar duzu, arnasarik gabe geratuz
gero, oxigenoa hartzeko. Karnetarik gabe ez dago urpekaritza egiterik.

Non paktika daiteke urpekaritza:
Itsasoa dagoen leku guztietan praktika dezakegu urpekaritza.
Hemen, Euskal Herrian, Bizkaian edo Gipuzkoan praktika dezakegu.
Mutrikun, adibidez, urpekaritzako klub-ekin irteera ugari egiten
dituzte, ESCUBA urpekaritza praktikatzeko. Baina Espainian lekurik
hoberena Kanariar uharteak dira.

Urpekaritza klub-ak
Urpekaritza klub-etan sartzeko ez da gauza berezirik egin behar.
Urpekaritza klub batera joan eta han zure datuak eman behar dituzu bertako kide egiteko. Ondoren, deituko dizute zein egunetan
egingo duzun froga eta sartzeko behar duzun informazioa azaltzeko.

Ze materiala behar da?
Oinarrizko ekipoa: maskara, urpekaritza jantzia, txapinak, hegalak, gerriko pisua
Eskubarako ekipoa: aire botila, txaleko hidrostatikoa, erreguladorea, erlojua, sakonera neurgaillua, airearekin urpekaritza ohola.

Presio totala

Presio partziala O2

Presio parciala N2

Sakonera baliokidea

1 bar

0.2 bar

0.8 bar

Lurrazala= presio atmosferikoa

2 bar

0.4 bar

1.6 bar

-10m =1 bar p. hidrostatikoa+1 bar p

3 bar

0.6 bar

2.4 bar

-20 = 2 bar p. hidrostatikoa+1bar p

4 bar

0.8 bar

3.2 bar

-30 = 3 bar p. hidrostatikoa+1 bar p

...

...

...

...

P bar

0.2 P bar

0.8 bar

(p-1) *-10m = (p-1)
barp.hidrosferika+1bar.p atmosfera
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Telenobelak, interesgarriak?
gatik errealitatea fikziotik bereizi
behar da.
Beste aldetik, ondo dago jendea
animatzeko, ilusiona daitekeelako
eta hori gertatuko zaiola pentsa
dezakeelako.

Azken hamarkada honetan gustuak asko aldatu dira eta horren
ondorioz telenobelen audientzia
igo egin da.
Film mota honek hizpide handia
ematen du; izan ere, denetariko iritziak daude.
Esan genezake bi mota daudela:
gazteentzako (Adibidez: “Rebelde
way”, “El refugio”, “Alma Pirata”...)
eta helduentzako (Adibidez: “Pasión
de Gavilanes”, “Yo soy Bea”...). Gainera batzuetatik musika bandak atera dira (Adibidez:” “Erreway”...).
Programa hauek telebistan ere
audientzia handia izaten dute.
Egoera hau kontuan izanik, gure
iritzia emango dugu:
Gure ustez, alde batetik, telenobelak ez ditugu errealitatearekin
nahastu behar, ilusionatzen zarelako
eta gehiena ez da egia izaten. Horre-

Film askok, ia gehienek, argumentu desberdinak dituzte, batez
ere, helduentzakoetan agertzen
diren amodio gorabehera, tartean
malko batzuk isurtzen direlarik. Esate baterako, zenbat aldiz agertzen
dira bi mutil neska batengatik borrokatzen eta antzeko beste hainbat
egoera.
Batzuetan lotura handiak sortzen
dituzte eta ondorioz, beste gauzez
ahazten da zenbait jende, baina oso
kasu gutxitan.
Lehen pelikula gehienetan bakarrik “neska eta mutil guapoak” izaten ziren, baina orain oker horretaz
konturatu dira
gidoiak egiten
dituztenak eta
errealitatean
bezala, pertsona
“guapoak” eta
“ez guapoak”
agertzen dira.
Gainera, galdera batzuk bota
ditzakegu. Zergatik daukate
hainbesteko

audientzia? Zein dira hobeak haurrentzako telenobelak ala helduentzako telenobelak?
Gehienetan lotura handia edukitzea erraza da eta suposatzen da
denok nahi ditugula amodiozko istorioak eta are gehiago, amaiera
zoriontsua izan dezatela. Batzuentzat helduentzako telenobelak hobeagoak izango dira beti amestu duten
pasarteren bat (gehienetan amodiozkoa) agertzen delako, baina haurrentzat euren gaia erabiltzen dutenak
gustagarriagoak izango dira.
Amaiera gisa, eta ondorioren bat
ateratzeko asmoz, hartzaile mota
desberdinentzako telenobelak esan
dezakegu, baina beti ere, film baten
helburu nagusia dibertitzea edo
aisialdia betetzea dela ahaztu gabe
Beraz, zuek aukeratu: telenobelak
onak ala txarrak dira?
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Xabi Amestoy:
``Naranco de Bulnes mendia eskalatzea
gustatuko litzaidake´´.
M :Zenbat ordu ematen dituzu eskalatzen?Eta futbolean?
X:Gutxi, astean bi ordu inguru eskalatzen eta futbolean hiru
ordu eta larunbatetako partidua.
Mendeberri: Zer moduz Xabi?
X:Oso ondo.
M:Zergatik aukeratu zenituen eskalada etaq futbola?
X:Gustatzen zaizkidalako.
M:Zergatik ari zara Mendebaldea futbol taldean eta
ez beste talde batean?

M:Inoiz izan al duzu istripuren bat ?
X:Bai. Harri bat erori zitzaidan, baina ez zitzaidan ezer gertatu kaskoa neramalako.
M:Nola ikusten duzu Mendebaldea futbol taldea aurten?
X:Gaizki, jendea beste taldeetara joan delako.

X:Nire lagunak zeudelako eta nire etxetik hurbil zegoelako.
M:Noiztik egiten duzu eskalada?
X:Orain dela bi urtez geroztik.
M :Zer da eskaladan gehien gustatzen zaizuna?
X:Tontorreraino ailegatzean sentitzen dudana.
M:Nora joaten zara eskalada egitera? Eta norekin?
X:Rokodromoetara,adibidez, Ariznabarrara, Hegoaldera. Nire
lagunekin joaten naiz.

M:Zure familiako eskalatzaile bakarra al zara ?
X:Bai.Nire familiak saskibaloia du gustuko.
M:Bi kirol hauek egiteak ikasteko denbora uzten al
dizu ?
X :Bai, asko, gainera nota onak ateratzen ditut.

batean

X:Bai. Naranco de Bulnes mendia.

DI-DA

M:Gustatuko al litzaizuke mendi bat
eskalatzea?Zein?

Mendeberri:Mendia ala hondartza?
Xabi:Mendia.
M:Uda ala negua?
X:Uda.
M:Gaua ala eguna?
X:Gaua.
M:Zure edari gustukoena?
X:KASa.
M:Ze musika talde duzu gustoko?
X:Sutagar.
M:Sarriegi edo Ronaldhino?
X:Sarriegi.
M:Zein aktoresa duzu gustuko?
X:Nicole Kidman.
M:Pelikula bat.
X:La Roca.
M:Liburu bat.
X:Mantxako Kixotea.
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Unai Garmendia:
``Asko gustatzen zait eskalatzea,

baina gehien gustatzen zaidana Eginora joatea da´´.
Mendeberri:Zer moduz Unai?
U:Oso ondo eta gustura zuekin egoteagatik.
M:Zergatik aukeratu zenituen kirol hauek?
U:Asko gustatzen zaizkidalako, batez ere, eskalada.
M:Zergatik aukeratu zenuen Mendebaldea futbol taldea eta ez beste bat?
U:Oso ondo pasatzen dudalako, lagunak taldean baitaude.
M:Noiztik egiten duzu eskalada?
U:Orain dela bi urte Mendebaldean hasi nintzen.
M:Zer da gehien gustatzen zaizuna eskaladan?
U:Dena dut gustuko, baina gehien gustatzen zaidana
Eginon eskalatzea da.
M:Nora joaten zara eskalada egitera?Eta norekin?
U:Ariznabarrara, Hegoaldera eta Egino herrira joaten
naiz nire lagunekin.
M:Gustatuko al litzaizuke mendi bat eskalatzea?Zein?
U:Bai, izotz mendi bat.
M:Zein mendi duzu gustuko?Zergatik?
U:Gorbeia mendia. Ondoan bizi naizelako eta euskal
mendia delako.
M:Zure familiako eskalatzaile bakarra al zara?
U:Bai. Nire familiak korrika egitea du gustoko.
M:Bi kirol hauek egiteak ikasteko denbora
uzten al dizu?
U:Bai, baina ez asko.
M:Zenbat ordu ematen duzu eskalatzen?Eta
futbolean?
U:Astean bi edo hiru ordu eskalatzen eta futbolean hiru
ordu eta larunbateko partidua.
M:Inoiz izan al duzu istripuren bat?
U:Futbolean bai, bihurrituren bat egin dut, baina eskalatzen ez.
M:Nola ikusten duzu Mendebaldea futbol taldea aurten?
U:Ondo, baina partida asko galduko ditugu.

DI-DA
batean
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Mendeberri:Mendia ala hondartza?
Unai:Hondartza.
M:Uda ala negua?
U:Uda.
M:Gaua ala negua?
U:Gaua.
M:Zure edari gustukoena?
U:Pika.
M:Ze musika talde duzu gustuko?
U:Betagarri.
M:Sarriegi edo Ronaldinho?
U:Ronaldinho.
M:Ze aktoresa duzu gustoko?
U:Elsa Pataky.
M:Pelikula bat.
U:American History X.
M:Liburu bat.
U:Marcabru y la Hogera de Hielo.
M:Frantsesa ala ingelesa?
U:Ingelesa.
M:Zenbaki bat.
U:11.

•

•

• frantsesa - ingelesa - alemana

THE OLYMPIC
GAMES

• frantsesa - ingelesa - alemana

• frantsesa -
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ANGOULÊME-KO ELKARTRUKEA MARTXAN DAGO
Harremanak egiteko, nortzuk garen azaldu behar dugu:
Vitoria-Gasteiz, le 21 Novembre 2006

In my opinion the Olympic Games
are a very useful tradition, because in
Ancient times, when the champions
of different “polis” met, they could fortify their friendship and prevent wars.
Nowadays they are an international meeting and lots of athletes try to
be the best in the world. I agree with
the Olympic Games, but I would include other sports, like karate. I also
would make the introduction ceremony a bit longer, and include an
exhibition of each country.
In my opinion the best of the
Olympic Games is the torch; the way
its carrier enters the stadium with all
the people watching….it’s wonderful!
I also like this kind of Gymnastics
where the athletes jump over objects,
I don’t know how it is called. In fact, I
wouldn’t change much of the
Olympic Games, they are OK like this.

Carlos Trapet Llamas

Salut Laureline,
Je suis ta correspondante pour l´échange de cette
année. Je m´appelle Goizargi Etxebarria. J´ai 14 ans et
j´habite un appartement à Vitoria à côté du collège.
J´habite avec mes parents, Karmele et Jose Antonio,
et avec mon frère Ekaitz. Nous avons un chien. Il
s´appelle Pumuky. C´est un petit chien beige plein de
poils. Il a 9 ans.
J´aime la musique , les sports et regarder la télé . j´aime la musique pop en
général: “El Canto del Loco”, “Ken Zazpi”, “La Oreja de Van Gogh”. Je pratique
la natation, je vais nager le mercredi et le vendredi. Quand tu viendras, ou bien
tu peux venir à la piscine avec moi, ou bien je n´irai pas, comme tu voudras.
Comme je t´ai dit, j´aime aussi regarder la télé. J´aime les séries espagnoles “Los Serrano”, “Hospital Central”. Normalement, je regarde la télé le soir
avec ma famille.
Le week-end, je visite ma famille et je sors avec mes amis de 5 à 9 heures
et demie du soir. Le samedi, je sors avec mes amis et nous allons au centre
ville. Le dimanche, je visite ma famille: mes oncles, mes tantes, mes cousins et
mes grands-parents.
Je sais que tu vas venir chez moi du 15 au 22 janvier et je suis très contente. Tu vas dormir dans ma chambre et on va sortir avec mes amis et les
copain et copines du collège. On va s´amuser, c´est sûr.
Je t´envoie une foto, comme ça tu peux voir avec qui tu vas vivre quand tu
viendras à Vitoria.
N´oublie pas de m´écrire, j´attends ta lettre avec impatience.
Bisous
Goizargi

E MAIL
From: Yerai_77@hotmail.com
T o: Ikertxiki@hotmail.com
Su bj et: Hello
Hi Iker:
My name is Yerai. I ‘m twelve
years old. I ‘m from Vitoria in
Alava, Spain.
I like football. My favourite team
is Alaves. My other interests are
reading and writing books. I like it
very much. I like going out with my
friends too.
Where are you from? What are
your interets? Are you interested in
football? And in basketball? Do you
like music? When is your birthday?
Write soon please.
Bye Bye.
Yerai Vado, 1. E

ZELAN ESATEN DA ........ ALEMANEZ?
Kaixo! : Hallo!!
Zer moduz? : Wie geht´s?
Zer duzu gustoko? : Was machst du gern?
Ez dakit: Ich weiss nicht
........ deitzen naiz: Ich heisse .........
Maite zaitut: Ich liebe dich
Pozik nago: Ich bin glücklich
Maiteminduta zaude?: Bist du verliebt?
Sentitzen dut: Tut mir leid
Barkatu: Entschuldigung
Ze ordu da?: Wie spät ist es?
Mesedez: Bitte

AHOSKERA:
Ei = ai
Ie = „i“ luzea
Ch = „g“
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Alberto
Morgadoren
estraineko partida lehen mailako
talde baten aurka
Azaroaren 22an Alaves eta Errealak Arabazo Foru Aldundiaren saria
jokatu zuten Mendizorrotza futbol zelaian. Bertan, Alavesen hamaikakoan, ikastetxe honetako ikaslea den Alberto Morgado aritu zen.
Partida ikusi zuten ikaskideek adierazi digutenez, lan bikaina burutu
zuen zelaian egon zen minutuetan. Emaitza, jakina izando duzuenez, 1-0 izan zen arabarren alde. Gure zorionik beroenak Albertori
eta ea ligan ikusteko aukera dugun. Bukatzeko, dabilela argi talde
babazorroa eta lehenbailehen igotzen ahal diote fitxaren etete klausula; izan ere, gure erredakzioan jakin dugu Athletic eta Errealeko
ordezkariak Mendizorrotzan zeudela.

denborapasak
Txistea
Gizon bat txori dendara sartu zen eta
loro elebiduna eskatu zuen. Dendariak
hanka bakoitzean soka bana zuen bat
erakutsi zion.
- Ezkerreko sokatik tira eginez gero,
euskaraz hitz egingo dizu –azaldu zion
saltzaileak- eta eskuinekotik tira eginez
gero, katalanez. - Aizu, eta bietatik
batera tira egiten badiot? –galdetu zion
bezeroak.
- Zozoa halakoa! Lurrera joango naiz
mokoz aurrera!– erantzun zion loroak.

erantzunak

p
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