2018ko ekaina, 37. zenbakia

Arte lanak ikastetxeko zutabeetan
eta sarrerako horman

Edurne Gómez, etorkizuneko txelo jotzailea

17-18 ikasturtean jubilatu diren irakasleak. Ezkerretik eskuinera, Arantza Landa, Patxi Aizpurua, Salomé
Arrizabalaga, Joseba Menoyo eta
Karmele Lauzurica

PRENTSA TAILERRA TALDEAK 17-18

3.A: Alex Alijo, Jaione Arjona, Maialen
Ayuela, Maider Basterra, Nere Celada,
Unai Elicegui, Maider Fdz. De Arroyabe,
Irune Fernandez de Ocariz, Martin Fresnillo, Aitzol Gartzia, Markel Hernández,
Unai López, Ainize Mtz de Murguía.
3.B: Jon Damián, Habib Ellahi, Salma
Hibich, Martin Merino Pardo,Paula Montón.
3.C: Shuyana Bastida, Aritz Martín.

3.D: Maren Cabeza, Maitane Muñoz.
3.E : Ugaitz López, Joseba Melero
eta Julene Miguèlez.
3.F: Daniel Atero, Ixone Garaigordobil, Irati Garrido, Chenoa Ingrid
Ringtoumda, Maria Ropero eta
Arrate Varela.

3..G: Haizea Asarta, Nahikari de Sande, Lorena García, Badr Jebari, Jon Lerones, Naiara Moledo, Jorge Sáenz,
3.H: Libe Askasibal, Haizea Hernández,
Oier Jausoro, Michelle M’Haddan, Andoni Pérez, Asier Ruiz, Unai Villamor.
3.I: Erika Fernández, Irati Gutiérrez.

Xabi Durana: ”Udetan lan egiten nuen diru pixka bat ateratzeko oporretarako”

Xabi Duranari, Heziketa Fisikoko irakaslea eta oraingo zuzendariari, galdera
batzuk egingo dizkiogu.
Mendeberri: Noiz eta non jaio zinen?
Xabi Durana: Gasteiztarra naiz eta duela 50 urte
baino lehenago jaio nintzen.
-M.:Zer gogoratzen duzu haurtzaroaz?
X.D.: Gimnasia deportiboa egiten nuen eta
askotan joaten ginen entrenatzera eta entrenatzen ez nengoenean lagunekin kalean.
M.: Unibertsitatera joan zinen? Zeinetara?
X.D.:Bai, Madrileko unibertsitatera joan nintzen.
M.: Zein eta non izan zen zure lehenengo
lana?
X.D.: Ba, nire lehenengo lana soldatarekin eta
horrela, lehengo “Forjas Alavesas”, orain Boulevard dagoenare ondoan. Udetan lan egiten
nuen diru pixka bat ateratzeko oporretarako.
M.: Ezkonduta zaude? Seme-alabarik baduzu?
X.D.:Ezkonduta ez, seme alabarik bai. Bi, bata
neska eta bestea mutila.
M.: Zenbat urte daramatzazu Mendebaldean?
.D.: Jo, ba ez dakit, nik uste dut sartu nintzela
2000.urtean, baina agian pixka bat lehenago.
M.: Hona etorri baino lehen non egon zinen?
X.D.:Hona etorri aurretik Unamunon egon nintzen
baita Laudion, Murgian eta Iruinen ere.

M.: Zergatik aldatu zinen Gorputz Hezkuntzako irakaslea izatetik zuzendaria
izatera?
X.D.:Egia esan ez, inork ez zuen zuzendaria izan nahi eta ni banengoen “top 5”ean
zuzendaria izateko eta azkenean aurkeztu
nintzen.
M.: Zein izaten da zure eguneroko
lana?
-X.D.: Ba, momentu honetan oso lan burokratikoa da, gauza asko egin behar dira
administrazioarekin eta kudeatu behar
dira bai ordutegiak, bai beste irakasleen
ordutegiak .
M.: Zuzendari modua zeintzuk dira
zure betebeharrak
X.D.:Printzipioz kudeatu behar dugula
ikasleek egiten duzuena bai irakasleek egiten dutena, bai ampakoak egiten dutena
eta pixka bat denetik.
-M.: Non egiten duzu lan gehiago zuzendari moduan edo heziketa fisikoko irakasle moduan?
X.D.: Lan oso desberdina da, nik nahiago
dut irakasle moduan. Zergatik? Zera, ikasleekin harremanak badauzkadalako. Honekin, harreman asko daukat bai telefonoarekin, bai ordenagailuarekin eta bai aplikazio informatikoekin.

M.: Gustuko duzu zuzendaria izatea? Irakasle lanetan hobeto?
X.D.: Momentu honetan esango nizuke ezetz,
ez zait batere gustatzen.
M.: Hurrengo urtetan jarraituko duzu gorputz hezkuntzako klaseak ematen?
X.D.:Hori ez dakit, delegatuak izendatzen gaitu
zuzendari eta nahiz eta nik esan ez dudala berriro izan nahi, berak onartu behar du nire errenuntzia. Orduan, nik badakit noiz hasten naizen
baina ez dakit zehatz -mehatz noiz bukatuko
dudan.
M.: Zein izan da gertatu zaizun anekdotarik
barregarriena?
-X.D.: Bueno, anekdota asko izan ditugu, batez
ere txangoetan eta txangoetan beti gertatu izan
zaizkigu gauza barregarriak baina ez dakit, ezin
dut gogoratu horrela konkretu bat.
M.: Jubilatzen zarenean zer gustatuko litzaizuke egitea?
-X.D.: Nik espero dut jubilatzean sasoi onean
jarraitzea eta orduan kirola egiten jarraitzea.

MAIDER ROMAN: “KIROL HONEN OINARRIA INTELIGENTZIA DA”
Maiderri elkarrizketa egin diogu kirol interesgarri bat egiten duelako: Kick boxing. Kirol hau ez du egiten jende askok eta horregatik ezagutzera eman nahi
dugu.
Mendeberri- Nola hasi zinen Kick boxing
praktikatzen? Noiztik praktikatzen duzu?
Maider Roman- Ez nuelako ezagutzen eta nahi
nuen praktikatu eta kirol honetaz gehiago jakitea. Aurten hazi naiz.
M.- Zertan datza kirol hau?
M.R- Ostikoak eta ukabilkada ematea zure lagunari.
M.– Zer sentitzen duzu praktikatzen duzunean?
M.R - Segurtasuna defendatzen jakiteko eta
lasaitasuna hobeto sentitzen naizelako.
M. Zergatik gustatzen zaizu?
M.R- Horrela jakingo dut defendatzen. Arazoak baditut aurre egingo diot arazoari.
M. Zer ikusi zenion kirol honi praktikatzeko?
M.R– Jendea sufritzen ikusten nuen eta babestu
nahi dut.

M. - Nolako entrenamenduak egiten dituzu?
M.R— Lehenengo, beroketa ariketak egiten ditugu eta gero zaku bati ostikoak ematen dizkiogu
entrenamendua hasteko. Azkenik, bi lagunen artean Kick boxing egiten hasten gara.

M. Zure familiako norbaitek praktikatzen du
edo praktikatu du?
M.R- Ez, nire familiako lehenengoa naiz eta
nire lagunek ere ez dute praktikatzen.

M.– Zeintzuk dira ohiko lesioak? Noizbait izan
duzu lesioren bat?
M. R - Orkatila eta eskumuturra dira ohikoenak.
Bai, aurreko astean odoletan utzi ninduten eta orkatila bihurritu zitzaidan duela gutxi

M. Ze pentsatzen duzu, kirol hau indarrezkoa
edo inteligentziazkoa dela?
M.R- Biak, baina nire ustez inteligentzia gehiago
erabiltzen da

M. - Joan zara txapelketaren batera? Gustatuko litzaizuke egitea?
M.R- Ez. Bai, baina beranduago, gehiago praktikatzen dudanean.

M. Non entrenatzen duzu? Zenbat ordu egiten dituzu astean?
M.R- Ying-Yang-Ean. 4 ordu egiten ditut bi
egunetan.

M.– Non izan zen? Gustatu zitzaizun? Esaguzu
nolakoa izan zen.
M.R– Ez naiz joan, baina joango naiz. Gainera
hainbat txapelketa ikusi ditut telebistan.

DI-DA BATEAN
Gaua edo eguna? Eguna
Bizikleta edo Tranbia? Bizikleta
Etxea edo kalea? Kalea
Mugikorra edo Telebista? Mugikorra
Uda edo udaberria? Uda
Kaskoak edo bozgorailua? Bozgorailua

M.– Egiten duzu beste kirol batek? Zein?
M.R- Bai, hip-hop eta sebillanak dantzatzen
ditut eta asko gustatzen zait. Baina urte gutxiago
daramat Kick boxing-en
M. – Nola antolatzen zara kirola egiteko eta
ikasteko?
M.R– Erreza da, ez dut asko entrenatzen. Institututik etortzen naizenean etxeko-lanak egiten ditut
entrenatzera joaten naiz eta gauean ikasten dut.
Etxeko-lanak egiteko eta ikasteko hainbat ordu
ditut libre.

ALKOHOLA ETA GAZTEAK
Gaur egun, gure adineko neska-mutilek gero eta gehiago edaten dute. Gainera
azkarrago hasten dira edaten, hau da, adin gutxiagorekin eta askok ez dute kontrolatzen. Hori dela eta inkesta hau egitea pentsatu dugu.
1.
2.
3.
4.

Zer pentsatzen duzu zure adinean edaterari buruz?
Zuk uste duzu 13 urteko neska-mutilek “potuagatik” edaten dutela? Zergatik?
Zure lagunek ez balute edango zuk edango zenuke?
Zure lagunek edango balute zuk edango zenuke?

OIER TORRALBO 1.H
1. Ez zait ondo iruditzen.
2. Bai,“ txuloak” direlako.
3. Ez.
4. Batzuetan.

LUCIA ROPERO 1.H
1– Ez zait ondo iruditzen.
2– Bai, nagusiak egiteko eta probatu nahi dutelako.
3–Ez.
4– Probatu bakarrik.

GAIZKA DIAZ 2.B
1– Txarto iruditzen zait.
2– Bai.
3-Momentu horretan nahi badut
bai.
4-Ez badut nahi ez.

CAROLINA PALMERO 2.B
1– Txarto iruditzen zait.
2– Bai
3– Bai
4– Bai

UNAX ARTEAGA 2.C
1– Gaizki dagoela.
2– Bai, nagusien moduan jokatzen dutelako.
3– Ez.
4– Ez.

IXONE RUIZ DE SABANDO
2.C
1– Ilegala dela.
2– Batzuk bai.
3– Ez.
4– Ez.

SARAY RAMOS 3.B
1– Gaizki dagoela.
2- Pertsonaren arabera, edateak nagusi
egiten dituelako.
3– Ez.
4- Ez.

AINGERU MARTINEZ 3.B
1– Gaizki dagoela.

2- Batzuek bai, beste batzuek ez.
3– Ez.
4– Ez.

IRUNE SAINZ 3.D
1– Txarra dela, baina gutxi egiten bada
ona.
2– Batzuk, nagusiarena egiteko.
3– Ez.
4– Ez.

RUBEN SOLANO 3.D
1– Txarra dela.
2– Ez, ez dakit.
3– Ez.
4– Nahi badut bai.

ARIAN HERRERO 4.C
1- Bakoitzak bere ardura du.
2- Bai
3- Ez dut edaten
4- Ez dut edaten

ANDER SANZ 4.C
1– Ez dut ezer pentsatzen.
2– Bai.
3– Ez dut edaten, nire lagunek bai.
4– Ez dut edaten.

ENRIQUE BERT “Gaztetan ez nintzen ausartzen opera gustuko
nuela esaten”

Mendeberri: Noiztik gustuko duzu irakaskuntza? Zergatik?
Enrique Bert: 42 urterekin hasi nintzen, hau
nire hamaikagarren urtea da. Beti gustatu zait
irakaskuntzan lan egitea.
M: Non eta zer ikasi zenuen?
E.B.:Historia ikasi nuen Gasteizen. 19 urterekin etorri nintzen eta karrera egiten hasi nintzen.

M.: Zenbat irratitan eta zertaz hitz egiten
duzu?
M.: Nolakoa izan zen zure nerabezaroa?
E.B.: Euskadi irratian musikari buruz eta
E.B.: Aspergarria, ez dut oroitzapen onik.
Ikastetxean egur asko ematen ziguten. Futbola Radio Vitorian nire programa propioa dut
operari buruzkoa. Urte batzuetan Ser irratian
nuen gustuko eta oso ona nintzen.
egon nintzen ‘Tertuliano’ moduan, 2 edo 3
urtez, baina aspertu egin nintzen.
M.: Zer lanbidetan aritu zara?
E.B.: Tabernari bezala, nekazal kooperatiba
batean 2 urtez, hotel batean 3 urtez, politikan M.: Noiztik duzu opera gustuko? Zergasartuta 12 urtez eta azkenik irakaskuntzan 11 tik?
E.B.: 16 urte nituenean fraideak jartzen zuen
urte daramatzat lanean.
musika aspergarria iruditzen zitzaien guztiei,
M.: Zein izan da zure lanbide gustukoena? eta nik ere berdina esaten nuen. Nik benetan
musika hori gustuko nuen, baina disimulatu
Zergatik?
behar izaten nuen super frikia ez iruditzeko.
E.B.: Niretzat munduko lanik hoberena ira40 urte daramatzat opera bakarrik entzuten.
kaslea izatea da, eta lehenago ez hasteaz damutzen naiz. Espero dut irakasle bezala jubiM.: Noizbait operaren batean parte hartu
latzea lasai-lasai.
duzu?
M.: Zenbat ikastetxetan egon zara lanean? E.B.: 4 opera desberdinetan abesten parte
hartu dut. Lehendabiziko aldian niretzat
E.B.: 27 ikastetxe desberdinetan egon naiz,
urte batean 9ikastetxe desberdinetan egon nin- erronka bat izan zen, mozorrotzea eta eszetzen. Kasu bat ezagutzen dut 14 ikastetxe des- natoki batera ateratzea bakarrik niretzat
`misión imposible¨-a zen. Gogorarazten dut
berdinetan egon zena urte batean bakarrik.
nire amari eta nire alabari ordaindu niela saUrte hau nire hirugarrena da Mendebaldean.
rrera beraiek ikus zezaten bere seme/aita
tontoarena egiten eskenatoki baten gainean.
M.: Noiz hasi zinen irratian?
E.B.: Irratian orain dela 12 urte deitu zidaten, Gogoratzeen dut oso oso oso gaizki pasa nutertulia batean parte hartzeko zen eta pentsa- ela.Iaz laugarrena egin nuen eta erabaki
nuen azkena izango zela.
tzen nuen nire lagunen txantxa bat zela eta
telefonoa eskegi nuen. Euskadi irratian orain
dela 12 urte eta Radio Vitorian nire saioarekin
orain dela 4 aste 2 urte egin ditut.

M.: Zein da zure opera gustukoena?
E.B.: Wagnerrena baldin bada berdin zait,
baina Tristan eta Isolda amodiozko historia,
amaigabea eta polita delako.

M.: Uste duzu zure klaseak besteetatik desberdinak direla? Zergatik?
E.B.: Funtsean ez dira ezberdinak, baina ikasleekin
hitz egiteko modu ezberdin bat saiatzen naiz ikasleak kalean egongo balira bezala sentitzen. Nahiz
eta zuek esan urduri jartzen zaituztedala, jendea klasean lasai egotea saiatzen naiz.
M.: Laster jubilatzea pentsatu duzu?
E.B.: Ez daukat inolako presarik jubilatzeko. Hasteko, ez naiz Patxi bezain zaharra eta urte batzuk
falta zaizkit, eta, gainera, oso gustuko dut klasean
sartzea. Penaz hartuko dut erretiroa, baina proiektu
asko ditut jubilatzean egiteko.
M.: Kontatu ikastetxeren batean gertatutako pasadizoren bat.
E.B.: Behin ikasle batek asko hitz egiten zuen klasean eta behin baino gehiagotan esan nion isiltzeko.
Ez zenez isiltzen, zapata bota nion eta bere aurrekoari eman nion. Ikastetxeko zuzendariak galdetu
zidan ea ez zegoen beste metodorik ikaslea isiltzeko. Hori bai, ikasleak ez zuen berriro hitz egin.

DI-DA BATEAN
M: Mendia ala hondartza?
E.B.: Hondartza
M: Hiria edo herria?
E.B.: Hiria
M: Korrika ala ibili?
E.B.: Ibili
M: Beltza ala zuria?
E.B.: Beltza
M: Kafea esnearekin edo hutsa?
E.B.: Hutsa
M: Historia edo geografia?
E.B.: Historia
M: Platanoa ala marrubia?
E.B.: Marrubia
M: Gasteiz edo Donostia?
E.B.: Gasteiz
M: Eibar ala Alaves?
E.B.: Eibar
M: Berria edo Gara?
Gara

MENDEBALDEAKO MURALAK
Ideia polit hau Etorkizun Alea guraso elkarteko gurasoengandik dator. Irantzu Lekue, gasteiztarra,
izan da margolaria. Halaber, ez du lan guztia berak egin, 4. mailako DC-ko eta 4. mailako plastikako
ikasleek lagundu diote margolanen planifikazioarekin. Hasieran, frontoi atzeko horman egitea
petsatuta zegoen, baina zutabeak ikusi eta ideaz aldatu zuen Irantzuk.
XX. mendeko artisten margolanak dira eta gehienak emakumeak, nahiz eta, gizonezkoenak ere egon.
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1.-MERET OPPENHEIM
2.-SOPHIE TAEUBER-ARP
3.-VANESSA BELL
4.-BENEDETTA MARINETTI
5.-HANNA HÖCH
6.-SONIA DELAUNAY
7.-LEONORE CARRINGTON
8.-NATALIA GONCHAROVA
9.-HENRI MATISSE
10.-WASSILY KONDINSKY
11.-DOROTHEA TANNING
12.-VINCENT VAN GOGH

Markel Elortza: “ Zure gorputzari entzun eta kasu egin behar diozu ”
Markel Elortzari, Geo – Historiako irakasleari, egingo diogu maiatzaren 6an egin zen Marin Fiz maratoi erdian parte hartu zuela eta.
Mendeberri: Nolakoa zinen ikasle garaian?
Markel Elortza.Ikasle normala nintzen ez oso
langilea, ez oso alferra.
M: Zerk motibatu zintuen irakaslea izateko?
M.E. Nahiko goiz jakin nuen irakaslea izan nahi
nuela, zehazki historia gustuko dualako, dakizkidan gauzak ikasleei transmititu ahal izateko.
M: Nota onak ateratzen zenituen?
M.E. Nota normalak ateratzen nituen.
M: Txikitan kirolen bat praktikatzen zenuen?
M.E. Txikitan niri futbola pila bat gustatzen zitzaidan, baina nire aitak gorroto zuenez kontserbatoriora apuntatu ninduten, baina nik beti eskatzen nien futbolera apuntatzeko.
M:Noizbait bururatu zaizu heziketa fisikoko
irakaslea izatea?
M.E. Bai, egia esanda bai. Bigarren batxilergoan
nengoenean bi aukera nituen, kirol magisteritza
egitea edo IVEF, baina azken ebaluazioan gaztelania suspenditu nuen eta azkenean gizarteko irakaslea izatea erabaki nuen.
M: Nola antolatzen zara kirola eta lana batzeko?
M.E.Nik gaur egun saskibaloia egiten dut talde
batean eta astean pare bat aldiz entrenatzen dut;
orduan, ez dut arazorik.
M:Zenbat egunetan egiten duzu korrika?
M.E. Lehen aipatu dudan moduan, astean bitan
saskibaloian entrenatzen dut, astean behin korrika
egitera noa eta asteburuetan, squatsean jolasten
dut nire anaiarekin.
M: Zein entrenamendu mota egiten dituzu?
M.E.Egunaren arabera.
M:Zeintzuk dira korrika egitearen ohiko lesioak?Lesio hauetako bat izan duzu?
M.E. Korrika egitearen ondoriozko lesioen berri
ez dakit, bainasaskibaloian normalean orkatilak
bihurritzea ohikoa da eta nik behin baino gehiagotan bihurritu dut. Gainera, sorbalda ateratzen
zitzaidan eta partidu batean atera zitzaidanez operatzea erabaki nuen, eta momentu horretatik, zorionez, ez dut lesio gehiagorik izan.
M: Kirolarekin pasarte dibertigarriren bat
baduzu?
M.E. Pasa den gabonetan, nire emaztearekin Berlinera joan nintzen eta bertan , Espainiako San
Silvestre korrika bezala, “Run for de donut” lasterketa bat zegoen eta bukatzean, donuts bat ematen zizuten.
M: Urduri egoten zara lehiatzen duzunean?
M.E. Oso lasterketa garrantzitsuk ez badira ez.
M: Martin Fiz maratoi erdia bukatu zenuen?
Zer sentitu zenuen bukatzean?

M.E. Bai, bukatu nuen; ordu bat eta berrogeita hamar minutuan egin nuen. Eta, noski,
oso ondo eta pozik sentitu nintzen bukatutakoan.
M: Zuk bakarrik egin zenuen korrika edo
beste pertsona batekin?
M.E.Beste bi lagunekin egin nuen korrika.
M: Zer gomendio emango zenioke maratoiren bat egin nahi duenari?
M.E. Ondo prestatuta joateko eta bere gorputza entzuten jakitea, batez ere lesioak eta mareoak saihesteko.
M: Zein da zure esperientzia maratoiarekiko?
M.E. Oso ona, gainera horri esker Donostian
egiten den beste lasterketa bat egin nahi dut
Behobia Donostia, normalean Gasteizen
baino animazio gehiago dagoelako.
M; Maratoi gehiagotan parte hartu duzu?
M.E. Ez, nire maratoia izan da.
M: Aurrera begira korrika egiten garraiatzeko esperantza duzu?
M.E. Kirola oso gustuko dudalako.

DI- DA BATEAN:
Korrika egiteko gaua ala eguna?
Eguna
Neguan ala uda? Uda
Janari gogokoena? Makarroiak
Pelikulak ala Dokumentalak? Biak
Geografia edo Historia? Historia

INKESTA: BIDAIAK
Ikasleontzako oporrak urtearen garai inportanteena da, eta guztioi bidaiatzea eta leku berriak bisitatzea asko gustatzen zaigu eta horregatik mendebaldeko DBHko ikasle batzuei
beraien bidaei buruz inkesta bat egin diegu.
1.Bidaiatzea gustatzen zaizu?
2.Ze lekutan egon zara?
3.Nola bidaiatu duzu?
4.Egon zaren lekuetatik zein da zure gustukoena?
5.Ze lekutara joango zinateke?

ALAZNE BRAVO DBH-1.G
1.Bai
2.Torrevieja, Salou, Bilbo…
3.Autobusez,kotxez
4.torrevieja
5.New York

IBAI BERGANTIÑO DBH-1.G
1.Bai
2.Bartzelona,Galizia...
3.Autobusez,kotxez
4.Madrid
5.Hawaii

MAITE RIVAS DBH- 2.B
1.Bai
2.Madril,Salou
3.kotxez
4.Nanklares
5.Jamaika

GORKA ARIAS DBH-2.B
1.Bai
2.San Roman Del Valle eta Barcelona
3.Kotxez
4.San Roman Del Valle
5. New York

MAIDER MARTINEZ DBH-3.H
1.Bai
2.Madrid, Deleitosa
3.Kotxes
4.Deleitosa
5.Kuba

ANDONI PEREZ DBH-3.H
1.Bai
2.Briones
3.Kotxez
4.Briones
5.Los Angeles

LUCIA REDONDO DBH4.A
1.Bai
2.Guadalajara, Logroño, Madrid…
3.Kotxez, hegazkinez eta trenez
4.Bartzelona
5.Mallorca

IBON ZUBIZARRETA DBH-4.B
1.Bai
2.Maroco, Bretaina Handia, Portugal…
3.Hegazkinez eta kotxez.
4.Maroco
5.AEB

ONDORIOAK
Erantzunak aztertu ondoren ateratzen ditugun ondorioak hauek dira:

Jende guztiari bidaiatzea gustatzen zaio.

Gehienetan kotxez edo hegazkinez bidaiatzen dute.

Ikasle gehienei Ameriketara bidaiatzea gustatuko litzaieke.

MARIA ELUSTONDO “Nire korrika egiteko modua onak ekarri
ninduen gimnasia erritmikora”
Maria Elustondo 2003an jaio zen, ekainaren 5ean. Mendebaldeako DBH 3.
mailan dago. Elkarrizketa honen motiboa ikastetxeko gimnastarik hoberena izatea da.
Mendeberri: Zergatik hasi zinen gimnasia
erritmikoa egiten? Gustuko duzu?
Maria Elustondo:Eskolako lagun baten amak
gomendatu zidan gimnasia erritmikoa egiteko
korrika egiten ikusi zidalako .Noski baietz.

M:Nola deitzen da zure gimnasta gogokoena ?
M.E:Saioa Agirre.

M:Zer esaten dizute zure lagunek gimnasia erritmikoari buruz?
M:Zenbat urterekin hasi zinen?
M.E:Hirugarren mailan 8 urterekin hasi nintzen. M.E:Oso ondo egiten dudala.
M:Gimnasia aparte zein kirol egiten
M:Non entrenatzen duzu?Zenbat egunetan? duzu?
M.E:Hasieran ibai-ondoko gizarte etxean eta
M.E:Ezer ez didalako denbora ematen .
orain Salburuako orube pribatu batean .Hastean
bost egunetan .
M:Nola batzen dituzu entrenamenduak
eta ikasketak?
M:Nolako ariketak egiten dituzu txapelkete- M.E:Oso ondo antolatzen nahiz.
tan?
M.E:Minutu eta erdiko ariketak izaten dira mal- M:Hemendik urte batzuetara gimnasia
gutasuna,dantza eta aparatuko maneiua.
egiten garaituko duzu duzula uste duzu?
M.E:Espero dut gimnasia egiten jarraitzea.
M:Lehiaketa garrantzitsuren batean parte
hartu duzu?
DI-DA BATEKOAK:
M.E:Lau aldiz Espainiako txapelketan eta beste
lau Euskadikoan
Barsa edo Madril?
Barsa
M:Zenbat lehiatze irabazi dituzu zure kaFutbola edo saskibaloia?
rrera osoan?
Saskibaloia
M.E:Bost lehiaketa irabazi ditut.
Hondartza edo mendia?
Hondartza
M: Zein maiztasunekin egiten dituzu txapel- Hotza edo beroa?
ketak?
Beroa
M.E: Urte hasieran banakako txapelketak,bost Makarroiak edo espagetiak?
edo sei, egiten dira urte amaieran taldekakoak. Makarroiak
Bizikletaz edo oinez?
M: Zer sentitzen duzu txapelketan zaudeOinez
nean?
M.E:Nerbioak egoten dira eta egin ondoren ariketa ondo badago pozik, bestela tristura.
M:Zein lesio dira txarrenak ?
M.E;Ez dakit, baina nik bakarrik bizkarrekoa
izan dut.

INKESTA: ESKOLAKO ORDUTEGIA
1– Gustuko duzue ikastetxeko ordutegia? Zergatik?
2-Nahiago zenuke aldatzea?
3-Arratsaldean etortzea gustatuko litzaizuke?
4-Hauspora etortzea nahiago duzu ala arratsaldeko ordutegia? Zergatik?

Irati Domingo 1.A
1-Bai, goiz ateratzen garelako
2-Ez
3-Ez
4-Hauspoa

Obed Kisoka 1.A
1-Bai, ordu asko gaude eta ikasten.
2– Berdin zait.
3– Ez.
4– Hauspoa.

Hodei Alutiz 2.B
1-Ez, ez zaidalako gustatzen
2– Bai
3– Ez
4–-Hauspoa

Uxue Etxabe 2.B
1-Bai, arratsaldean klaserik ez
dagoelako
2– Berdin zait
3-Ez
4-Hauspoa

Oier Musitu 3.B
1-Bai, arratsaldean gauzak egin daitezkeelako
2-Ez
3-Ez
4-Hauspoa

Badr Jebari 3.G
1-Ez, ordu gehiegi direlako jarraian
2-Bai
3-Ez
4-Hauspoa

Alba Zamora 3.G
1-Ez, goiz etorri behar dugulako
2-Bai
3-Ez
4-Hauspoa

Eneko Casas 4.C
1-Bai,oso goiz delako
2-Bai
3-Ez
4-Hauspoa

Edurne Gómez: “Kontzertu batean partiturak ahaztu zitzaizkidan
eta azkenean buruz jo nuen”
Edurne Gomezi elkarrizketa bat egingo diogu. Berak txeloa jotzen du eta berari buruz zerbait
gehiago jakin nahi genuen.
Mendeberri: Noiz eta nola
hasi zinen musikaren munduan?
Edurne Gomez: 8 urterekin
hasi nintzen. Nire gurasoei eta
niri asko gustatzen zitzaigulako.
M: Zergatik aukeratu zenuen
txeloa?
E.G: Txeloaren soinua gustukoa nuelako.

E.G: Kontzertu batean partiturak
ahaztu zitzaizkidan, eta azkenean buruz jo nuen.
M:Zer sentitzen duzu estenatokian mukika emanaldi batean?
E.G: Lotsa.
M:Planteatzen duzu etorkizunean musikatik bizitzea?
E.G: Bai.

M: Non iksten duzu musika?
E.G: Kontserbatorioan
M: Nolako entsaioak egiten
dituzu?
E.G: Orkesta, lenguaia musikala eta pianoa jotzen
dut.
M: Musikan noren eragina duzu? Zergatik?
E.G: Nire irakaslearena. Oso ona delako.
M: Nola batzen dituzu ikasketak eta musika?
E.G: Arratsaldea ondo antolatuta.
M: Zenbat musika ordu dituzu astean?
E.G: Hiru egun astean, 6 ordu guztira
M: Konpozizioak erakartzen zaitu? Zerbait sortu
duzu?
E.G: Bai. Oraindik ez dut ezer konposatu.
M: Artistaren batekin identifikatzen zara?
E.G: Ez.
M: Txeloaz gainera zer musika tresna jotzen du- Hondartza edo igerilekua? Uda edo nezu?
gua?
Igerilekua.
Uda.
E.G: Pianoa jotzen dut.
M:Zure gurasoek zer pentsatzen dute musikari
buruz? Gustatzen zaie egiten duzuna?

E.G: Asko gustatzen zaie nik egiten dudana.
M:Anekdotaren bat zure karrera musikalean?

Futbola edo saskibaloia?
edo familia?
Saskibaloia.

Lagunak
Familia.

INKESTA: ETORKIZUNEKO LANA
Mendebaldeko ikasleei galdetuko diegu zenbait gauza lanari buruz:
1-Zer izan nahi duzu etorkizunean ?
2-Txikitan zer izan nahi zenuen ?
3-Zure gurasoek zertan egiten dute lan?
4-Uste duzu diru asko irabaziko duzula etorkizunean ?
5-Zer ikasketa mota egin nahi duzu, letrak ala zientziak
Maider Martinez 3.F
1- Psikologoa..
2- Irakaslea..
3- Fabrika batean nire aitak eta nire amak arrandegi
batean..
4- Bai.
5- Zientziak.

Unai Villamor 3.F
1- Astronauta..
2- Suhitzailea..
3– Nire amak banku batean eta aitak nekazaritzan..
4– Ez zalantzarik egin..
5– Zientziak..

Asier Ruiz 3.H
1– Irakaslea..
2– Astronauta..
3– Nire ama medikua da eta aita autobus gidaria..
4– Ez..
5- Letrak..

Gaizka Diaz 2.B
1– Futbolari .
2– Futbolari.
3- Amak etxean lan egiten du eta nire aita kamioi gidaria da..
4- Uste dut baietz..
5- Ez bata ez bestea.

Aingeru Garcia 1.E
1- Parkoorlaria..
2- Futbolaria.
3- Amak zahar-etxean lan egiten du eta aitak
ez du lanik egiten..
4- Ez asko.
5- Letrak.
5-Letrak

Maria Parrales 1.E
1- Medikua.
2- Albaitaria
3- Amak ez du lanik egiten eta aitak fruteria batean..
4- Bai.
5- Zientziak aukeratuko ditut.

IBON URIZAR: “Lagunak dira aukeratzen dugun familia”
Aurten etorritako irakaslea da eta 3.A ko tutorea. Gimnasiako irakaslea da.
Mendeberri:Noz jaio zinen?Non jaio zinen?
Ibon Urizar :Bilbon jaio nintzen 1972 ko martxoaren 21ean.
M:Seme-alabarik duzu?
I.U: Bi alaba dauzkat.
M: Zein ikasketa egin zenituen ?Zergatik
aukeratu zenuen hori ikastea?
I.U:Oinarrizko hezkuntza eta gero zientzia
geologikoak eta entrenatzen I.E.F . Beti gustatu zaidalako kalean eta mendian egotea.
M:Zein izan zen zure lehenengo lana ?
I.U:Postari eta tabernari.
M: Zein ikastetxetan egin duzu lan hona
etorri aurretik?
I.U: 15 ikastetxetik gora ez delako finkoa.
M:Badakigu alkate izan zarela zergatik?
I.U: Herriarekiko konpromisoagatik eta aukeratu zidatelako.
M:Noiz iritsi zinen Gasteizera?
I.U: 1992an
M:Zein zaletasun duzu?
I.U: Lagunekin egotea.
M:Zer da Mendebaldebaldeatik gehien
gustatzen zaizuena ?
I.U:Ikasleak,oso jende jatorra dira.
M:Eta gutxien?
I.U:Ikasleak ikustea hainbeste denbora aulkietan eserita.
M:Pozik al zaude hemengo irakasle eta
ikasleekin?
I.U: Bai orokorrean
M:Zer gauza on eta txar ditu irakaskuntza
sistema honek?
I.U: Zerrenda amaigabea da 3 ordu egon naiteke honetaz hitz egiten, gauza txarrena da
pertsonen garapen erritmoa errespetatzea.
M:Nola ikusten duzu euskararen egoera

ikastetxean?
I.U:Ez dago egoerarik, egoera da hutsaren
hurrengoa. D eredu bat denez, irakasgaiak
euskaraz ematen dira.
M:Zenbat urterekin pentsatu duzu jubilatzea?
I.U: Ahal badut bihar.
DI-DA BATEAN
-Gaua edo eguna? Gaua
-Mendia edo hondartza? Mendia
-Itsasoa edo igerilekua? Itsasoa
-Bizikletaz edo oinez?Oinez
-Barsa edo Madrid?Athletic
-Beroa edo hotza? hotza

HAIZEA HERNANDEZ: “ Ez dut ezertan pentsatsen eta erlaxatu egiten nau atletismoak”
Haizea Hernández DBH 3.Iko ikasle bat da. Atletismoa eta saskibaloia Mendebaldeako taldeetan egiten ditu. Hori dela eta elkarrizketa egin diogu.
Mendeberri:- Zenbat urte daramatzazu atletismoa egiten?
Haizea:- Urte bat gutxi gorabehera.
M:- Zergatik erabaki zenuen egitea?
H:- Gurasoek gustuko dutelako eta nik egitea
nahi zutelako
M:- Nork animatu zintuen hau egitera?
H:- Gurasoek eta lagunek
M:- Nola sentitzen zara atletismoa egiten
duzunean?
H:- Ez dut ezertan pentsatzen eta erlaxatzen
nau.
M:- Nolako entrenamenduak egiten dituzue?
H:-Egunero zenbait ariketa fisiko
(abdominalak, flexioak…) egiten ditugu, bakoitzaren gustuen arabera .
M:- Zer da gehien gustatzen zaizuna egitea
bertan?
H:- 1000 edo 2000 metroko probak.
M:- Noizbait parte hartu duzu lehiaketa
batean?
H:- Bai
M:- Ze postutan geratu zinen?
H:- Probaren arabera. Batzuetan postu onetan
eta besteetan txarretan.
M:- Zer edo zer oparitu zizuten?
H:- Kopa bat oparitu zidaten.
M:- Gustatuko litzaizuke hortaz bizitzea?
H:- Ez , nahiago dut saskibaloia.
M:- Beste kirolik egiten duzu? Zein?
H:- Saskibaloia egiten dut.

M:- Zenbat zarete taldean?
H:- 12 jokalari gara.
M:- Zer gustatzen zaizu gehiago, saskibaloia edo
atletismoa?
H:- Saskibaloia gustatzen zait gehiago.
M:- Nola moldatzen zara ikasketak eta atletismoa egiteko?
H:- Lagunekin bakarrik asteburuetan geratzen naiz,
eta beste egunak ikasketak eta atletismoa egiteko.
M:- Beste kirolaren bat egitea gustatuko lizaizuke?
H:- Denbora izango banu, egingo nuke.
M:- Beste kirolaren bat egitea gustatuko lizaizuke?
H:- Denbora izango banu egingo nuke

DI-DA BATEAN
M:- Mendia ala hondartza?
H:-Hondartza
M:- Gaua ala eguna?
H:-Biak
M:- Arroza edo makarroiak?
H:- Makarroiak
M:- Abesti bat:
H:- La cintura

MAIDER CASTELLANO: “GUSTURA NAGO SASKIBALOIAN”
Maiderrek Araski taldean jolasten du, saskibaloian. Araski Gasteizko talde famatuetako bat da. Txapelketa garrantzitsuetara joan da eta txapelketa nola joan
zen galdetuko diogu.
Mendeberri- Zer kirol praktikatzen duzu? M– Joan zara txapelketa batera? Nolakoa
zen? Irabazi zenuten? Noren kontra jolasZergatik?
Maider Castellano- Saskibaloia. Gustatzen ten zenuten?
M.C- Bai. Txapelketa interesgarria eta
zaidalako.
ikusgarria izan zen. Galdu genuen.Espainako
hainbat talderekin.
M- Zer taldetan jolasten duzu?
M– Gustatuko litzaizuke beste talderen baM.C- Araski taldean.
tean jokatzea? Zergatik?
M.C- Momentuz ez. Ondo nago, gustura
M– Nolako entrenamenduak dira?
nago.
M.C- Gogorrak dira. Beroketa ariketak
egiten ditugu eta gero gure artean partiduak M- Beske kirol bat praktikatzea gustatuko
litzaizute? Zein?
egiten ditugu.
M.C- Denbora badaukat bai, baina zoritxarrez,
orain 3.mailan ez daukat denborarik.
M– Zenbat urte daramazu jolasten? Nola
hasi zinen?
DI-DA BATEKO GALDERAK:
M.C- 5 urte gutxi gorabehera. Ikastolan
hasi nintzen,kirol bat praktikatzeagatik.
Gaua edo eguna? Gaua
Etxea edo kalea? Kalea
M– Harreman ona duzu zure taldekidee- Whatsapps edo Instagramma? Instagrama
kin? Eta entrenatzaileekin?
Ilbiltzen edo bizikletaz? Bizikletaz
M.C- Bai, oso ona.
Hondartza edo Igerilekua? Hondartza
M– Zenbat ordu entrenatzen duzu asOrdenagailua edo telebista? Ordenagailua
tean?
M.C- Astean 4 ordu guztira.
M– Nola antolatzen zara saskibaloian eta
ikasketetan?
M.C- Ondo, ez dudalako
arratsalde guztia entrenatzen.
M– Nolako lesioak edukitzen
dira saskibaloian? Eduki duzu noizbehika?
M.C- Orkatila bihurrituak
edo apuketak. Ez dut izan
inoiz.
M– Zenbat zarete zure taldean? Denak urte berekoak
zarete? Zergatik?
M.C- 10 pertsona guztira.
Taldean hiru pertsona
2003koak eta zazpì 2002koak.

BLACK FRIDAY
Ostiral Beltza esker emate egunaren ondorengo eguna da eta Eguberriei hasiera ematen dion eguntzat
hartzen da.
JATORRIA
Terminoa Filadelfian sortu zen 1960ko hamarkadaren hasieran. Herritar asko, esker emate eguna,
familiarekin pasa astean, etxera itzultzen ziren ostiralean. Denbora pasa eta gero, AEB osoan ospatzen zen.
NOIZ ZABALDU ZEN?
2000ko hamarkadan zabaldu zen. 248 milioi eroste izan ziren eta guztira 57.400milioi dolar lortu
zuten.
OSTIRAL BELTZA EUROPAN
Ohitura estatu batuetara Europa iristen ari da. Hainbat saltoki beherapen eta ordutegi bereziak eskaini
zituzten, baita interneteko hainbat salgunek ere; adibidez: Media Markt, El Corte Ingles, Amazon…
GALDERAK:
1-Badakizu zer den Black Friday?
2-Joaten zara erostera?
3-Gustuko al duzu?
4-Ondo iruditzen zaizu?
5-Normalean zer erosten duzu?
6-Eta zer dendatan erosten duzu?

Adrian Garcia 1.F
1– Bai
2– Bai
3– Bai
4– Bai
5– Play jolasak
6– Game-n

Lucia Ropero 1H
1-Bai
2-Bai
3-Bueno, bai
4-Batzuetan
5-Arropa
6-JD, Pull and Bear, Stradivariusen

Itxaso Loizaga 2A
1-Bai
2-Ez
3-Ez
4-Ez
5-Inon ez

Aingeru Frias 2E
1– Bai
2-Ez
3-Bai
4-Bai
5-Mugikorra
6-Media Markt-en

Chenoa Ringtoumda 3F
1-Bai
2-Bai
3-Bai
4-Bai
5-Arropa
6-Stradivarius-en

Martin Antepara
1– Bai
2– Ez
3– Berdin zait
4– Arropa
5– Denetan

Mireia Benito
1– Bai
2– Ez
3– Bai
4– Bai
5– Arropa
6– Boulevarden

Irati Perez: “Musika txikitatik gustatzen zitzaidan”

Irati Pérez, DBHko 3.Cko ikaslea da, euskal dantzak egiten ditu, eta gitarra ere jotzen du.
Hori dela eta galdera batzuk egingo dizkiogu. Hona hemen erantzunak.
Mendeberri:- Zer gustatzen zaizu gehiago dantza ala gitarra? Zergatik?
Irati Perez: Dantza. Lagun talde batekin nagoelako eta dantzatzea eta mugimenduan egotea gustatzen zaidalako.
M:-Noiz hasi zinen dantza egiten?Zergatik?
I:-5 Urterekin. Gustatzen zitzaidalako.
M:-Dantzatik zer da gehien gustatzen zaizuna?
I:- Lagunekin egotea eta beti mugimenduan egotea.
M:-Emanaldi garrantzitsuak egin dituzu, zeintzuk? Zer edo zer eman zizuten?
I:-Bai, ezkontza batean eta Alavesen. Alaves
ikusteko sarrera bat.
M:-Zure familiako norbaitek instrumenturik
jotzen du? Zein? Nork?
I:- Nire birraitonak saxofoia jotzen du.
M:- Zer dantza egiten duzu? Zenbat zarete
taldean?
I:-Euskal dantzak.16 neska eta mutil bat.
M:- Noizbait bakarrik dantza egin
duzu jendearen aurrean? Lotsa eman
zizun?
I:- Bai, ezkontza batean dantza egin
nuen eta lotsa eman zidan.
M:- Noiz hasi zinen gitarra jotzen?
Zergatik?
I:- Duela 4 urte. Gitarra gustatzen zitzaidalako.
M:- Nora joaten zara gitarra ikastera?
I:- Musika Amets-era
M:- Gitarratik zer da gehien gustatzen zaizuna?
I:- Ezagutzen ditudan abestiak jotzea.
M:- Zer zailtasun dituzu gitarra jotzean?
I:- Akorde eta nota batzuk oso zailak
direla, eta desafinatzen direla.
M:- Zein da jo duzun abestirik gogokokoena?
I:- Pasa den urteko azken jaialdian jo
nuen abestia.
M:- Emanaldirik izan duzu? Zein?
Zer edo zer eman zizuten?
I:- Bai, urtero. Ez.
M:- Gustatuko litzaizuke beste instru-

menturik jotzea?
I:- Bai, txistua
M:- Aurrerantzean musikari edo
dantzari profesionala izan nahiko zenuke?
I:- Bai, baina oso zaila da.
DI-DA BATEAN:
M:- Gaua edo eguna?
I:- Gaua.
M:- Media edo hondartza?
I:- Hondartza
M:- Telebista edo mugikorra?
I:- Mugikorra
M:- Uda ala negua?
I:- Uda
M:- Zinema ala antzerkia?
I:- Zinema

INKESTA: HONDARTZA
Jolasteko,lasai egoteko,asialdirako… gunea da hondartza, eta udako egun
eguzkitsuetan joatea oso ohikoa da. Horregatik, ikasle batzuei galdera
hauek proposatu dizkiegu.

1.-Udan,zenbatero joaten zara hontzara?
2.-Ze hondartzatara joaten zara?
3.-Nola joaten zara?
4.-Norekin?
5.-Zer egiten duzu bertan?

Uxue Ruiz 1.H
1–Astero bost egun
2-Cantabriara
3-kotxez
4-familiarekin
5-bainatu eta paseo bat eman

Aimar Rodríguez 1.D
1-Bi astean behin
2-Mundakara
3-Kotxez
4-Familiarekin,lagunekin
5-bainatu, kartetan jolastu

Goizane Barragan 2.D

1-Astero
2-Debara
3-Autobusez
4-Ahizparekin eta gurasoekin
5-bainatu

Jon Ander Peregrina 2.E
1-Hamabostero
2-Zarautzera
3-Kotxez
4-Amarekin
5-Igeri egin, tontoarena egin arean

Alvaro Valdeiras 3.A
1-Astero
2-Malagara
3-Kotxez
4-Familiarekin eta lagunekin
5-Igeri egineta baloiarekin jolastu

Maria Elustondo 3.D
1– Urtean behin
2-Santanderrera
3-kotxez
4-Gurasoekin
5-Bainatu

Eneko Casas 4.D
1-Egunero
2-Oropesa de Mar-era
3-Oinez
4-Bakarrik
5-Partsisean jolastu

Mireia Benito 4.D
1-Astero
2-Donostiara
3-Kotxez
4-Familiarekin
5-Bainatu, paseo bat eman,musika
entzun ...

Estibaliz Gómez: “Orekaren kontrolpean oso ondo sentitzen zara “
Lehorrekoa da Esti, baina oso gustuko du itsasoa eta bertan surfa egitea.
Mendeberri: Nola hasi zinen surfean?
Estibaliz Gomez: Nire osabak surfeatzen
zuen eta niri asko gustatzen zitzaidanez,
irakatsi zidan.
M.:Zerk erakarri zintuen surfa praktikatzen hasteko?
E.G:Nire osaba ikusteak,eta oso ondo aritzen zenez, nik ere nahi nuen horrelako kirol
bat egitea.
M: Non hasi zinen surfa egiten? Norbaiten laguntza izan zenuen?
E.G:Bai,nire aitaren eta nire osabaren laguntza izan nuen eta txikia nintzenean,nire
herrian,Ajon,Kantabrian.
M;Euskadiko ze hondartzatan gogoko
duzu surf egitea?
E.G.:Nik ez nuke aldatuko,nire herrian oso
ondo nago.
M.:Zer beste kirol gustuko duzu surfaz
aparte?
E.G:Orain boleibola egiten dut eta gustuko
dut dantza egitea ere.
M.:Zein izan da surfak eman dizun momenturik politena?
E.G:Orain dauzkadan lagunak.
M.:Zer material erabiltzen dituzu kirol hau praktikatzeko?
E.G:Zuntzezko taula bat eta neopreno luzea
erabiltzen ditut,bai udan eta bai neguan.
M.:Lehiaketaren batean parte hartu
duzu?
E.G:Ez,oraindik oso gaztea naiz.Baina asko
gustatuko litzaidake.
M.:Zein surflarietan fijatzen zara?
E.G: Jay Moriarity surflaria gustatzen zait,
baina jada hilda dago eta horregatik,orain
asko fijatzen naiz Tyler Wright-en.

E.G: Egiten dituzun lagunak eta beste kirol
desberdin bat dela.
M.: Neguan ere entrenamenduak dituzu?
E.G: Bakarrik asteburuetan herrira joaten
banaiz.
M.: Zer pentsatzen dute zure gurasoek
surfari buruz?
E.G: Oso pozik daude nik kirol hau egiteaz;
oso originala,desberdina eta ona da osasunerako .
M.:Arazoren bat ekarri dizu surfak?
Zein?
E.G: Bai, hainbat zauri egin ditut erortzean
edo beste pertsona batekin talka egitean.
M.: Bukatzeko,zer sentitzen duzu taula
gainean?
E.G: Orekaren kontrolpean oso ondo sentitzen zara azken finean.

M.:Noiz entrenatzen duzu?Norekin?

E.G:Gehienetan,udan entrenatzen dut, herrian nagoenean.Baina neguan ere bai, entrenatzeko beharra dut,eta bi astebururo
aritzen naiz. Nire lagunekin sartzen naiz
itsasora.
M.:Nola ikusten duzu emakumearen papera surfean?
E.G:Oso ondo, ze hainbat emakume oso
surflari oso onak direlako.
M.:Zer da surfaren hoberena?

DI-DA BATEAN
Eguna edo gaua? Eguna
Platanoa edo melokotoia? Melokotoia
Urdina edo arrosa? Urdina
Urduria edo lasaia? Urduria
Negua edo uda? Uda
Bizikleta edo oinez? Bizikletaz

Libe Askasibar: “Motibazioa eta poza sentitzen dut pistan”
Gaur Libe Askasibarri ( 3H ) egingo diogu atletismoari buruzko elkarrizketa .

Mendeberri: Noiz eta zergatik hasi zinen
atletismoan?
Libe Askasibar: 6 urte nituenean hasi nintzen
nire nebak animatu ninduelako.
M.: Non eta astean zenbat ordu entrenatzen
duzu?
L.A.: Mendizorrotzan eta astean 3 egun entrenatzen dut.
M.: Zer entrenamendu mota egiten dituzue?
L.A.:Espezializazioaren araberakoa da. Nik,
adibidez, abiaduran espezializatuta nago.
M.: Zer taldetan egiten duzu?
L.A.: Barrutia taldean egiten dut.
M.: Hasieran zaila iruditu zitzaizun?
L.A.:Ez, nahiko azkar moldatu nintzen.
M.: Lehiaketetan parte hartzen duzu? Non?
L.A.: Bai, tokatzen den lekuaren arabera.
M.: Zeintzuk dira ohiko lesioak?
L.A.: Orkatilekoak, belaunekoak eta giharretakoak dira ohikoenak.
M.: Zer beroketa mota egiten dituzu?
L.A.: Entrenamenduaren hasieran, pare bat buelta ematen ditugu eta gero espezializazioaren
araberako beroketak egiten dira.

DI-DA BATEAN
Barazkiak ala fruta? Fruta
Hondartza edo igerilekua? Biak
Uda ala negua? Uda
Gaua ala eguna? Biak
Liburu gogokoena? Ezta bat ere
Eta filma? Tres metros sobre el cielo

M.: Zapatuan edo domeketan ere entrenatzen duzu?
L.A.: Zapatutan bai, baina domeketan ez.
M.: Zama handikoak iruditzen zaizkizu zure entrenamenduak?
L.A.: Denboraldia baino lehen egiten
ditudan entrenamenduak baldin badira,
oso gogorrak dira, uda luze bat pasa delako, baina egunerokotasunekoak ez.
M.: Beste kirolen bat praktikatzen
duzu?
L.A.:Bai, saskibaloian aritzen naiz.
M.: Iltzedun zapatilek mina egiten
dute normalean?
L.A.: Oso subjektiboa da hori, baina normalean erositako markak ere determinatzen du hori. Nik Nike zapatilak erabiltzen
ditut eta ez didate min handirik egiten.
M.: Zer arropa mota erabiltzen duzu
edo zein gomendatuko zenuke?
L.A.: Erosoena erabiltzen dut entrenamenduetan, normalean praka motzak eta
kamiseta eroso bat erabiltzen dut, eta lehiaketetarako dauzkagun aukeren arabera
erosoena erailtzen dut.
M.: Zer korrika mota egiten duzu?
L.A.: Abiadura egiten dut.
M.: Zer sentitzen duzu lehiatzen ari
zarenean?
L.A.: Motibazioa eta poza sentitzen dut.
M.: Nola moldatzen zara ikasteko eta
kirola egiteko?
L.A.: Nahiko ondo moldatzen naiz,
baina institutuan azterketa astea denean
entrenamenduetan huts egiten dut ikasteko,
M.: Leku ospetsuren batean lehiaketaren bat egin duzu?
L.A.: Ez.
M.: Etorkizunean jarraitzeko asmoa
duzu?
L.A.: Bai, oso gustuko dudan kirol bat
delako.

Green Valley
Green Valley espainiar estatuko musika talde bat da. Talde honek reggae-a eta
dancehall-a lantzen du bereziki. Bost musikagile katalan eta arabarrek osatzen dute
eta haien berezitasuna apaltasuna, umiltasuna eta indarra dira.
Reggae jamaikar jatorriko musika generoa da, Skaren eta rockstadyaren hurrengokoa. Rastafari mugimenduari oso lotuta dagoen musika da.
Dancehall jamaikar jatorriko musika generoa da, 1970. urtean sortu zena. Dancehall-a reaggae-ren bertsio bat da.


Ander Valverde (abeslaria eta Konpositorea)



Egoitz Uriarte (bajoa)



Ander Larrea (gitarra)



Juantxi Fernández (bajoa)



Jonathan Sanchez (teklatua)



Pau Checa (bateria)

Normalean Green Valley-ren abestiak euskaraz, gazteleraz, katalanez dira eta
instrumentu hauek erabiltzen dira: baxua, gitarra, teklatua eta bateria.
Albumak:


2010: En tus manos.



2012: La voz del pueblo.



2013: Mírame a los ojos.



2014: Hijos de la tierra.



2016: Ahora

Maketak


2002: El sueño perdido (Ander Valverde en solitario).



2007: Inmigrantes

http://www.greenvalleyband.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Green_Valley

Elba Alvarez “ Bost urterekin hasi nintzen abesbatzan”
Elba Alvarez DBH 2ko ikaslea da. Abesbatzan aritzen da eta ondorengo elkarrizketa egin
diogu.
M: Abesbatzan bertan, zein motatako ariketak egiten dituzue?
E.A: Gorputz beroketak, yoga, dantza eta ahots ariketak
Mendeberri: Zenbat urterekin hasi zinen abesbatzan? Eta nola?
Elba Alvarez: Bost urterekin hasi nintzen, abesbatza batean
M: Zergatik erabaki zenuen abesbatzan sartzea?
E.A: Nire amak proposatu
zidalako eta konbentzitu
ninduen
M: Zenbat ordu egiten
dituzu saio batean?Eta
astero?
E.A: Ostiralean bi ordu
eta larunbatetan lau eta
erdi, eta astean zehar sei
ordu eta erdi guztira
M: Zer abesbatzatan
abesten duzu? Zer kategoriatan?
E.A: Crescendo abesbatzan, infantil kategorian
M: Gogorra da?
E.A: Batzuetan
M: Kontzertuak egiten dituzu? Horrela
bada, taldeka ala bakarka?
E.A: Bai, kontzertuetan aritzen gara eta taldeka abesten dut ez ditudalako bakarkakoak
nahi
M: Noizbait pentsatu duzu abesbatza uztea?
E.A: Bai pentsatu dut uztea, gustukoa dut
baina gehiegizko orduak dira
M: Bertan, lagun taldea daukazu?
E.A: Bai, asko gara eta batzuetan abesbatzaren
ordutik kanpo gelditzen gara
M: Zer zailtasun ditu abesteak?
E.A: Nota oso altuak eta oso baxuak egiten
ditugula eta gehiago praktikatu behar da heldu
ahal izateko

M: Zer sentitzen duzu
abesterakoan?
E.A: Askatu egiten naizela
M: Noizbait atera zara
Euskal Herritik kanpo
abesbatzarekin?
E.A: Bai, Kroaziara,
Belgikara eta Rigara
M:Lehiaketa batean
parte hartu duzue?
E.A: Bai, Europako
abesbatza hoberenean
eta munduko abesbatza
hoberenetan
M: Nolako janzkera
erabiltzen duzue kontzertuetan?
E.A: Soineko beltza eta
zapi gorria
M: Abeslari profesionala izatea gustatuko
litzaizuke?
E.A: Bai, baina beste
gauzetan oinarrituko
naiz gehiago, niretzat
garrantzitsuagoak direlako
DI-DA BATEAN:
Beroa ala hotza? Beroa
Gustuko abestia? Tu no metes cabra
Zure talderik/abeslari gogokoena? Bad
Bunny
Janari gustokoena? Pizza
Trap edo rap? Trap
Liburu bat? Batere ez

Inkesta: Inauteriak
Inauteriak heldu dira eta, bi egun festa ditugu eta mozorratzeko ordua da
1-Inauterietan aterako zara?
2– Mozorrotuko zara? Zertaz?
3-Kabalgatetan aterako zara ?
4-Norekin aterako zara?
5-Zer ordura arte egongo zarete?
Enara Herran 1.C
1-Bai
2-Bai. Unikornioz
3-Ez
4-Lagunekin
5-Ez dakit

Oier Llano 1C
1-Bai
2- Bai. Ez dakit
3-Ez
4-Lagunekin
5-22:00 arte

Uxue Barragan 2C
1-Bai
2-Bai Molly
3-Ez
4-Lagunekin
5- 3:00 arte

Egoitz Irazabal 2C
1-Bai
2-Ez
3-Ez
4-Lagunekin
5-2:00-3:00

Yoel Flores 3D
1-Bai
2-Polizia eta lapurrak
3-Ez
4-Lagunekin
5-5:00

Naiara Baquerin 4.B
1-Bai
2-Bai.Rockera
3-Ez
4-Lagunekin
5-Ez daukat ordurik

Martin Pardo 4.B
1-Bai

2-Ez dakit
3-Ez
4-Lagunekin
5-Ez dakit

GATIBU

Gatibu euskal rocka jotzen duen euskal talde bat da. 2000. urteko udan sortu zen
Gernikan. Hasieran bi kiderekin bakarrik hasi ziren (Alex eta Haimar); aurrerago,
beste bi sartu ziren (Gaizka eta Mikel).
Hauek dira gaur egungo partaideak:
-Alex Sardui: Muxikan, Bizkaian, jaio zen. Taldeko abeslaria da.
-Haimar Arejita: Gernikan, Bizkaian, jaio zen. Taldeko gitarra-jolea da.
-Gaizka Salazar: Bilbon, Bizkaian, jaio zen. Taldeko bateria-jolea da.
-Mikel Caballero: Basaurin, Bizkaian, jaio
zen. Taldeko baxu jotzailea da.
Taldearen izenaren arrazoia Alex Sarduik
azaldu zuen hitz hauekin:
"Gatibuak garelako. Denaren gatibu. Maitasunaren gatibu, erregelen gatibu Eta gero,
bestalde, gatibu, presoak gara, esklaboak,
beste gauza askorena, hau da, bizi garen
dinamikena, diziplina politikoarena”.
Diskografia:








Zoramena (2002. urtean).
Disko infernu (2005. urtean).
Laino guztien gainetik sasi guztien azpitik (2008. urtean).
Zuzenean Bizitzeko Gogoa (2010.urtean).
Zazpi Kantoitan (2012. urtean).
Euritan Dantzan (2014.urtean).
Aske Maitte, Aske Bizi (2016.urtean).

Hauek izaten dira abestien gai nagusiak:
 Amodioaz, hala nola: “Zeu, Zeu, Zeu!”.
 Lagunetaz, adibidez: “Gora Kopak!”.
 Askatasunaz, hala nola: “Ez naizu epaitu”.

INKESTA: NERABEZAROA
Nerabezaroa haurtzaroaren eta heldutasunaren artean dagoen aroa da. Aro honen aurretik neska
eta mutilen arteko ezberdintasuna genitalak baino ez dira. Alderdi fisikoez gainera, gustuak,
emozioak… ere desberdinak dira. Gorabehera handiko garaia da. Aldaketa hauei buruz bost galdera
hauek egin dizkiegu Mendebaldeko ikasle batzuei.

1.-Zerekin ezingo zenuke bizi?
A) Internet gabe.
B) Lagun eta familia kide gabe.
C) Diru gabe.

2.-Ze amets nahiko zenuke egia bihurtzea?
A) Institutuan sartzeko ordurik ez izatea.
B) Klasean mugikorra erabiltzea.
C) Kurtsoa gaindituta izatea.

3.-Zer egiten duzu lagun bat gaizki dagoenean?

4.-Zer distraitzen ditu gazteak?
A) Mugikorrak.
B) Hainbeste irakurtzeak.
C) Ikaskideak.

5.-Zenbat denbora egon ahal zara klasean
adi?
A) Ordu osoa.
B) Klase erdia.
C) Ikasgaiaren arabera.

A) Berarekin batera gaizki egon.
B) Hobeto egotea saiatu.
C) Ez dut jakiten zer egin.

PAULA FUENTE 1.H
1.- Lagun eta familia kide gabe.
2.- Kurtsoa gaindituta izatea.
3.- Berarekin batera gaizki egon.
4.- Hainbeste irakurtzeak.
5.- Ordu osoa.

DIEGO GARCIA 1.H
1.-Lagun eta familia kide gabe.
2.-Kurtsoa gaindituta izatea.
3.-Hobeto egotea saiatu.
4.-Mugikorrak.
5.-Ikasgaiaren arabera.

GOIZANE BARRAGÁN 2.D
1.-Internet gabe.
2.- Kurtsoa gaindituta izatea.
3.- Hobeto egotea saiatu.
4.- Mugikorrak.
5.- Ikasgaiaren arabera.
.

ANDER MARTINEZ DE ZUAZO 2.D
1.-Diru gabe.
2.- Institutuan sartzeko ordurik ez izatea.
3.- Hobeto egotea saiatu.
4.- Mugikorrak.
5.- Ikasgaiaren arabera.

MAIDER MARTINEZ 3.H
1.- Lagun eta familia kide gabe.
2.- Institutuan sartzeko ordurik ez izatea.
3.- Hobeto egotea saiatu.
4.- Mugikorrak.
5.- Ikasgaiaren arabera.

ANDONI PERÉZ 3.H
1.- Internet gabe.
2.-Kurtsoa gaindituta izatea.
3.- Hobeto egotea saiatu.
4.- Mugikorrak.
5.- Ikasgaiaren arabera.

Zuriñe Navarro “Emakumeok feminismoa beharrezkoa dugu bizitzeko”
4.mailako ikaslea da, 15 urte dituena. LGTB komunitatearen parte eta feminista amorratua
dena. Berarengana joan gara feminismoari buruzko galdera batzuk egiteko.
Mendeberri: Zer da feminismoa zuretzat?
Zuriñe N.: Niretzat feminismo emakumeen kolektiboa da, betidanik jasan duten opresioaz jabetzea eta
horien kontra borrokatzea bere askatasuna lortzeko
M: Nork edo zerk sartu zintuen feminismoan?
Z: Instagramen neska batekin hitz egiten hasi nintzen eta berak
feminismoaren
oinarriak
azaldu zizkidan
eta gero neure
burua informatu nuen.
M: Noiztik
zara feminista?
Z: Nire burua hasi nintzen feminista deitzen 2016ko
urriaren amaieran.
M: Beharrezkoa da feminismoa zuretzat? Zergatik?
Z: Bai, emakumeak libre bizitzeko behar dugulako
M: Zure ustez grebek zerbait egiten dute? Zergatik?
Z: Bai, kalera ateratzen eta zarata eginez, zerbait
lortu dezakegu; ez, ordea, ezer egin gabe.
M: Zure ustez mutilak feministak izan ahal dira?
Arrazoitu
Z: Nire ustez etiketa ez da garrantzitsuena, mugimendu feministaren barruan problema asko daude
gizonei aliatu edo feministak deitzearekin. Nik pentsatzen dut gizon langileok emakumeei lagundu behar digutela, batez ere burgesiarekin akabatzeko,
denaren problema baita.
M: Zure ustez emakumeak matxistak izan ahal
dira?
Z: Ez, badaude emakume batzuk jarrera matxistak
dituztenak, baina ez dira matxistak, emakume alienatuak baizik.
M: Zure ustez legea ondo dago emakumeen aldetik? Zergatik?
Z: Ez, adibidez emakume batek bortxaketa jasaten
duenean, bere arropetan, zer edan zuen etb… fijatzen dira gehiago. Eta, bestalde, gizonek baino diru
gutxiago lortzen dute lanean.
M: Zure ustez matxismoa noizbait bukatuko da?
Z: Bai, horrela borrokatzen jarraituz bukatuko da.
M: Zenbat feminismo klase daude?
Z: Hainbat daude, baina nagusienak hauek dira: Fe-

minismo liberala (liberalismoarekin lotuta
dagoena, baina bakarrik emakume burgesarena borrokatzen du). Feminismo erradikala
(uste duena opresioa generotik datorrela eta
haien abolizioa bilatzen du). Transfenismoa
(trans-emakumeetan zentratzen da). Feminismo postkoloniala edo beltza (emakume
beltza eta razializatuetan zentratzen da) eta
azkena Klasfem feminismoa
(komunismoarekin lotutako feminismoa da
eta opresioa propietate pribatuetatik etortzen
da eta haren abolizioa bilatzen du).
M: Zer da sororitatea eta zertarako da?
Z: Sororitatea emakumeen arteko aliantza da,
matxismoaren aurrean ahizpak garela, alegia.
M: Zergatik gertatzen dira emakumeen
kontra dauden agresioak?
Z: Betidanik gizonak emakumearen gainetik
dagoela agertu eta mantendu nahi duelako
egoera hori
M: Zure ustez emakumea jotzen duen senarrak beraien seme-alabak ikusteko eskubideak izan ahal du?
Z: Ez, bere emakumea jotzen badu ez die
bere seme-alabei balore onak erakutsiko,
baizik eta matxistak.
M: Matxista den pertsona baten laguna
izan ahalko zinateke?
Z: Ez, azken finean matxista bada neure askatasunaren kontra egongo da eta ez nintzateke ondo moldatuko berarekin.
M: Ze pertsonaia historiko miresten
duzu? Zergatik?
Z: Angela Davis, emakume razializatua eta
homosexuala delako eta hiru opresioa haietatik libratzeko borrokatu duelako bere bizitza
osoan.
DI-DA BATEAN:
M: Gaua edo eguna?
Z: Gaua
M: Mendia edo hondartza?
Z: Hondartza
M: Mobila edo Telebista?
Z: Mobila
M: Uda edo Negua?
Z: Uda
M: Film bat:

INKESTA: SEXU ORIENTAZIO DESBERDINAK
Mendebaldeko ikasleei sexu orientazio desberdinen onarpenari buruz eta horren ondorioz dauden aurreiritziei buruz galdera batzuk egin dizkiegu beraien
iritzia jakiteko, oraindik aurreiritzi asko daudelako gure XXI. mendeko gizartean. Hona hemen galderak eta erantzunak:
1-Sexu orientazio desberdinak onartzen dituzu?
2-Onartu al zenuke hurbileko pertsona batek heterosexuala ez den orientazioa izatea?
3-Zure ustez sexu orientazio desberdineko pertsonen familia eta lagunek
onartzen dituzte?
4-Uste duzu bikote homosexualen seme-alabek joera homosexuala izan dezaketela?
5-Zure ustez hobeto ikusten da bi emakumezko bikotea bi gizonezkoena
baino?

Maialen Etxabe. 1.H
1-Bai
2-Bai
3-Ez
4-Ez
5-Bai

Erlantz 1.H
1-Bai
2-Bai
3-Ez
4-Ez
5-Bai

Gorka Jiménez 2.B
1 -Bai
2-Bai
3-Ez dakit
4-Ez
5-Ez dakit

Uxue Etxabe 2.B
1-Bai
2-Bai
3-Ez dakit
4-Ez
5-Bai

Daniel Atero 3.F
1-Bai
2-Bai
3-Ez
4-Ez
5-Bai

Goizeder Vicente 3.G
1 -Bai
2-Bai
3-Bai
4-Ez
5-Ez dakit

Lidia Gómez 4.B
1-Bai
2-Bai
3-Ez
4-Ez
5-Ez

Ander Sáez 4.B
1-Bai
2-Bai
3-Bai
4-Ez
5-Bai

Ikus dezake.gunez, guztiek sexu orientazio desberdinak onartzen dituzte. Beraien ustez heterosexualak diren pertsonen familiek ez dute onartzen beraien sexu orientazio desberdina izatea. Beste aldetik, ez dute uste bikote homosexual baten seme-alabek joera homosexualak
izatea beraien gurasoen eraginagatik jasoko dituztenik. Bukatzeko, hobeto ikusten da nesken
bikotea mutilena baino.

KIROLETAKO GENERO DESBERDINTASUNAK
Gaur egungo gizartean, kiroletan genero desberdintasun handiak daude: soldata, kirol motetan, bakoitzari jarritako gaitasun minimoak... Hori dela eta, emakumeek, gero eta gehiago,
erakutsi nahi dute zer desberdintasun dauden. Hau, kirol gehienetan gertatzen den arazo bat
da.

Normalean, bi taldetan banatzen dira, emakumeak alde
batetik eta gizonak bestetik. Baldintza penagarrietan
jokatzen dute emakumeek, gizonezkoekin alderatuta,
honen adibide adierazgarriena futbolean eta saskibaloian gertatzen da.
Saskibaloia Gasteizen, Baskoniak Buesa Arenan jokatzen du eta emakumeek, berriz, Mendizorrotzako polikiroldegian. Zelaiak alderatuz gero, haien edukiera oso desberdina dela hauteman dezakegu:
Mendizorrotzan 2.000 eserleku daude eta Buesa Arenan aldiz, 15.716 lagunentzako lekua
dago.
Futbolean arazo hau ez da bakarra, beste asko ere badaude. Gizonezkoek milioi euro irabazten dituzte eta
emakumeak, aldiz, ez dira urtean milioi batera iristen.
Gainera, zelaiak askoz txarragoak dira, ez dituzte hainbeste zaintzen. Adibidez, Athletic Club-eko emakumeak, Lezaman jolasten dute eta gizonezkoak berriz
Bilboko San Mames Barrian eta beraien entrenamenduak Lezaman egiten dituzte.
Gehienetan telebistan ageri direnak gizonak izan ohi dira; beraz, esan dezakegu gizonek jokatzen duten kirolak askoz ere zabalduagoak daudela.Gizonezkoak orduro ateratzen dira telebistan neskak berriz, oso noizbehinka eta gehienetan ez dituzte beraien lorpenak ere adierazten.
Askoz jota emakumeak futbolean, saskibaloian eta badmintonean jokatzen dutenean, bakarrik
agertzen dira, baina gizonezkoak partiduren bat badago, ordu horretan gizonezkoena agertzen
da eta emakumeena, nahiz eta lorpen garrantzitsu bat jokoan egon, ez da agertzen.
Fama aldetik ere garrantzi gehiago dute mutilek neskek baino. Galdetu pertsona bati ea nor
den Leo Messi eta erantzungo dizu, baina galdetzen badiozu nor den Ona Batlle edo Laure
Boulleau ez du jakingo zer kiroletan aritzen den edo nor den ere ez du jakingo. Baina hori ez
da bakarrik kirol ospetsuetan gertatzen, Euskal Herriko kiroletan ere gertatzen da adibidez,
mendizaleetan gizonezkoenak Korta eta Juanito daude garrantzitsuenetarikoen artean eta emakumeen artean Edurne Pasaban. Edurne lehenengo emakumea izan zen zortzi mila guztiak
igotzen eta gizonezko mendizaleak, “Mendiko erregina” deitzen dute. Gainera, espedizio batean Juanito eta Kortaren bizia salbatu izan zituen. Eta horrek Juanito asko molestatzen du.

IKESTA: KATALUNIAKO ERREFERENDUM ILEGALA.
PLANTEATUTAKO GALDERAK:
1– Zer iruditzen zaizu Katalunian gertatutakoa?
2– Ados zaude poliziak izandako jarrerarekin?
3– Zergatik?
4– Kataluniak txarto jokatu duela uste duzu?

Unai García:
1- Gaizki
2– Batere ez
3– Ez zutelako eskubiderik jendea
jotzeko.
4– Ez, eskubidea zutelako.

Ane Novoa:
1- Boterearen gehiegikeria
dela.
2-Ez
3– Gehiegikeria delako
4– Ez, egin behar zutena egin zutelako

Maria Cuellar:
1– Besterik gabe
2- Ez
3– Biolentzia delako
4– Sin mas

Maider Castellano:
1– Oso gaizki
2– Ez
3-Biolentziarekin ez delako
ezer konpontzen
4– Ez ondo ezta gaizki ere

Xabier Chabarri :
1– Ondo
2– Depende
3– Biolentzia ez delako erabili
behar.
4-ikuspuntuaren arabera.

Pablo:

1– Ondo, bozketaren aldetik
2– Gaizki
3– Biolentzia ez delako erabili behar
4– Ez

June Basterra: “4 urterekin hasi nintzen pianoa jotzen”
Batxilergoko ikaslea eta musikaria gure elkarrizketatua. Hona hemen zer esandigun
Mendeberri: Elkarrizketarekin hasteko,
zerk motibatu zintuen pianoa jotzera?
June Basterra.: Nire aita ere musikaria da
M.: Zenbat urterekin hasi zinen? Non?
J.B.: 4 urterekin hasi nintzen, akademia batean.
M.: Zenbat denbora daramazu jotzen? Uztea pentsatu duzu?
J.B.: 13 urte daramatzat. Ez, oso gustuko dut
eta ondo pasatzen dut jotzen.
M.: Zenbat ordu jotzen duzu astean?
J.B.: Gutxi gorabehera ordu bat astean.
M.:Kontzertuak egiten dituzu edo eszenatoki batean igo zara noizbait? Zer sentitzen
duzu?
J.B.: Bai, urtero Denderaban ospatzen den
ekitaldi batean jotzen dut eta urduritasuna
sentitzen dut.

M: Zenbat kategoria daude? Eta nola
sailkatzen dira? Ze mailatan zaude?
J.B.: Nagoen akademian ez dago kategoriarik, baina oso ondo ikusten dut nire burua.
M: Zure denbora librean pianoa jotzen
duzu?
J.B.: Bai, gehienetan etxerako lanak eta
azterketak prestatu ondoren.
M: Lesioak egon ohi dira? Baten bat
sufritu duzu?
J.B.: Bai, ohikoenak eskuetan dira eta ez
dut inoiz ere bat sufritu.
M.:Bukatzeko, etorkizunean ze espero
duzu musikatik?
J.B.: Pianoarekin jarraitzea eta gero eta
hobeto jotzea.

M: Zer da musikatik gehien gustatzen
zaizuna?
J.B.: Sorrarazten didan sentimendua jotzen
ari naizen bitartean.
M.: Zer da musikatik gehien gorroto duzuna?
J.B.: Emanaldiak egitea, oso urduri jartzen
naiz.
M.: Erreferentzizko konpositorerik daukazu?
J.B.: Bai, Bach, pianista alemana
M.: Zer material erabiltzen dituzu? Garestiak dira?
J.B.: Pianoa eta partiturak. Bai, pianoa nahiko
garestia da.
M.: Beste instrumentu bat jotzea pentsatu
duzu?
J.B.: Bai, gitarra jotzea gustatuko litzaidake

DI-DA BATEAN

-Uda edo negua? Uda
-Hondartza edo mendia? Hondartza
-Eguna edo gaua? Eguna
-Ordenagailua edo mugikorra?
Ordenagailua
-Saskibalioa jolastu edo saskibaloia
ikusi ? Jolastu

ZEZENKETA - TAUROMAKIA

Mendebaldeako zortzi ikasleri zezenketei buruzko zenbait galdera egin
dizkiegu.
1. Tauromakia arte bat dela iruditzen zaizu?
2. Zezenak jende artean sufritzen du?
3. Zezenaren helburua plazan hiltzea da?
4. Tratu ona jasotzen du hazterakoan?
5. Ados zaude tradizio honekin?
6. Amaitu beharreko tortura bat da?
1.B EIDER LOIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ezta pentsatu ere
Bai
Ez
Ez
Ez
Bai

1.B AIMAR MATEOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ez, ez, ez
Bai
Ez
Ez
Ez
Bai

2.G EKAIN LOPEZ

1.Ez, eta inoiz ez dut pentsatuko
2. Bai
3. Ez
4. Ez
5. Ez
6. Bai

2.G NAROA GARCIA
1. Ezta pentsatu ere
2. Bai eta asko
3. Ez
4. Ez
5. Ez
6. Bai

2.G AINHIZE SANDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ez
Bai
Ez
Ez
Ez
Bai

3.F CHENOA RINGTOUNDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ezta pentstu ere
Bai
Ez
Ez
Ez
Bai

3.F ANTTON BARRENA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ez
Bai
Ez
Ez
Ez
Bai bai bai

4. CD SHANNA CAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ez
Bai
Ez
Ez
Ez
Bai

Horoskopoa
ARIES:


Dirua: Krisia zure poltsikorako, baina pixkanaka aterako zara.



Ikasketak: Zorte ona izango duzu, ondo ibiliko zara ikasketetan.



Maitasuna: Egun onak izango dira zuretzat gaurtik aurrera.

TAURO:


Dirua: Ez da izango ez txarrik ez onik zuretzat, berdin segituko duzulako.



Ikasketak: Lan gehiago egin beharko duzu bestela gauzak gaizki aterako zaiz-

kizu.


Maitasuna: kontuz ibil zaitez zure neska-mutil lagunarekin, zuri adarrak jartzeko arris-

kua daukazulako.

GEMINIS:


Dirua: Zortea izango duzu, baina ez da betirako izango, aprobetxatu duzun
bitartean.



Ikasketak: Ondo joango zaizu baina ez erlaxatu, bestela ez duzu gaindituko.



Maitasuna: Ez galdu denbora ligatzen zeren zorte oso txarra izango duzu.

CANCER:


Dirua: Zure poltsikoak gaizki pasatuko du, dirua galduko duzulako.



Ikasketak: Asko ikasiko duzu baina zure notak txarrak izango dira.



Maitasuna: Zure mutil-neska lagunak ez dizu sinetsiko, eta zuk bera ere ez.

LEO:


Dirua: Kalean dirua aurkituko duzu.



Ikasketak: Ondo joango zaizu, baina ez erlaxatu eta gainditu ahal izango
duzu.



Maitasuna: Egun normalak izango dituzu ez baduzu tontakeriarik egiten.

LIBRA:


Dirua: Diru asko izango duzu zekena zarelako.



Ikasketak:Telebista gehiegi ikusi arren nota onak izango dituzu.



Maitasuna: Ligoi bat izango zara ez bazara harroputz bat bezala portatzen.

SCORPIO:


Dirua: Lagunekin dirua gastatuko duzu eta zentimorik gabe geldituko
zara.



Ikasketak: Horrenbeste telebista ikusten duzu, ez duzu gaindituko;
telebista ikusteari!



Maitasuna: Norbait nahi baduzu zutaz maitemintzea, izan zaitez
atsegina, ez du zure itxurarekin zerikusirik.

SAGITARIO:


Dirua: Ez duzu diru askorik izango, baina horrekin konformatuko beharko
duzu.



Ikasketak: Gainditzeko gehiegizko ahalegina egin beharko duzu.



Maitasuna: Utzi polita zarela pentsatzeari eta ireki begiak munduari.

CAPRICORNIO:


Dirua: Diru asko lortuko duzu modu arraro batez, ez galdetu nola.



Ikasketak: Nota onekin gaindituko duzu (lausenguka ibiltzeagatik).



Maitasuna: Nahi duzun pertsonaren amodioa lor dezakezu.

ACUARIO:


Dirua: Jolasten baduzu dirua galduko duzu, ez egin apusturik.



Ikasketak: Ez izan alferra eta ikasi asko ez baduzu errepikatu nahi.



Maitasuna: Ligatzeko trikimailuak ikasi, ondo joango zaizu eta.

PISCIS:


Dirua: Zortea izango duzu, horregatik eskuzabala izan zure lagunekin.



Ikasketak: Ez duzu ezer egingo eta nota txarrak aterako dituzu; hasi
ikasten.



Maitasuna: Ondo joango zaizu baina kontua izan, bestela mutil/neska
batek dirua kenduko dizu.

utzi

INKESTA: OT
Mendebaldea institutuan inkesta bat egin diegu hainbat ikasleei, OTri (¨operación triunfo¨) buruzko galderekin.

1.-Ikusten duzu OT?
Bai, beti.
Pixka bat.
Inoiz ez.
2.-Gustuko zenuen ikustea?
Asko.
Pixka bat.
Ezer ez.
3.-Zein da zure pertsona gogokoena?
Amaia.
Aitana.
Besteren bat.

4.-Ondo iruditzen zaizu Eurobision
lehiaketara Amaia eta Alfred joatea?
Bai.
Gustuko ditut beste batzuk.
Berdin zait.
5.-Nahi zenuke OT-ra joatea etorkizunean?
Amets bat da.
Berdin zait.
Ezta pentsatu ere.

Andrea Ramírez 1.G
1.- Bai, beti.
2.- Asko.
3.- Aitana.
4.- Bai.
5.- Amets bat da.

Igor Varela 1.G
1.-Inoiz ez.
2.-Ezer ez.
3.-Besteren bat.
4.-Berdin zait.
5.- Ezta pentsatu ere.

Aimar Gartzia 2.A
1.-Inoiz ez.
2.-Ezer ez.
3.-Besteren bat.
4.-Berdin zait.
5.- Ezta pentsatu ere.

Ixone Apodaka 2.A
1.-Inoiz ez.
2.-Ezer ez.
3.-Amaia.
4.-Berdin zait.
5.-Berdin zait.

Jon Alviz 3.C
1.-Inoiz ez.
2.-Ezer ez.
3.-Aitana.
4.-Berdin zait.
5.- Ezta pentsatu ere.

Judith Rodriguez 3.C
1.- Bai, beti.
2.- Asko.
3.- Aitana.
4.-Berdin zait.
5.- Ezta pentsatu ere.

Ibon Zubizarreta 4.A
1.-Inoiz ez.
2.-Ezer ez.
3.-Aitana.
4.- Bai.
5.- Ezta pentsatu ere.

Naiara Rendo 4.A
1.- Bai, beti.
2.- Asko.
3.-Amaia.
4.- Bai.
5.- Ezta pentsatu ere.

TAILANDIAN BORTXATZEA MERKE ATERATZEN DA
Nong Kaem-en,13 urteko neskaren bortxaketak eta hilketak, uztailaren 6an Bangkok helmuga zuen trena leporaino beteta zihoanean, Tailandia hunkitu du.
Hainbat protesta mugimenduk sexu erasotzaileentzako kartzela-zigorra eskatzen dute, heriotza-zigorra barne.
Wanchai Saengkhao-k, erasotzaileak, aitortu zuen Kaem alkohola eta drogen menpe zegoela
egun horretan.
22 urteko gazteak, treneko oheak egiteko ardura zuena, poliziari azaldu zion bagoiaren argia itzali zuela,
neska jipoitzeko, konortea galdu arte lo egiten zuen
bitartean eta jarraian bortxatzeko.
Neska bere onera bueltatu zenean, berriz erasotu
zuen eta bere gorpua lehiatilatik bota zuen, bere odolez betetako oheko izarekin batera. Erasotzaileak trenean eserita jarraitu zuen Bangkokera iritsi arte, lapurtu zituen ondasunak (Tableta bat eta poliziak arakatu zuen mugikor bat) saldu zituen lekuan.
Wanchaik ere aitortu zuen, beste lankide batzuk ere bortxatu zituela urte hasieran; baina
hauek, oso beldurtuta zeuden poliziarengana joateko eta gertatutakoa salatzeko.
Nong Kaemen kasua ez da salbuespen bat izan: Tailandiako gobernuaren 2012-ko txostenaren arabera, 3431 salaketa jaso zituzten herrialdean urte honetan, eta agintariek 1721 erasotzaile susmagarri atxilotu zituzten. Espainiarekin konparatzen badugu, adibidez, tasa ez da
hain handia (100.000 biztanleetatik 5,1 dira, 100.000 biztanleetatik 3,6ren aurka). Bertako
eguneroko baten ikerketak, aldiz, uste du, 31.000 emakume eta neska baino gehiago bortxatu
zituztela pasa den urtean, horietatik %60 ikasleak ziren.
Biktimengan jasotako estigma eta errepresaliengatik Tailandian gertatzen diren bortxaketak
gutxitan salatzen dira.
Tailandian, heriotza zigorraz zigortzen da droga salerosketarekin eta hilketekin harremanetan dabiltzan pertsonei, baina ez sexu erasoak egiten dituztenak. Hauek zigortuak izaten dira
4 eta 20 urteko tarteko kartzela-zigorrarekin eta 187 eurotatik 935rainoko isunarekin.
Baina, hala ere, gutxitan ezartzen dira lege hauek eta zigorrak 3-4 urtera mugatzen dira.
Askotan, atxilotutako erasotzaileek aitortzen dute ez dela lehenengo aldia neska bat bortxatzen dutela.
Azken urteetan gertatzen ari diren kasuen ondorioz, gobernuak, estatuko trenbidearen nagusia kanporatu du eta poliziek trenen zaintza handitu dute eta abuztutik aurrera, emakumeentzako eta 10 urte baino gutxiagoko haurrentzako bagoiak egingo dira.
Amaitzeko, tailandiar asko ez daude ados honekin, eta segurtasun gehiago nahi dute etorkizunean bere alabentzat eta honetarako sinadura jaso dituzte (47.000 orain arte), orain arte
hartu diren erabakiak gutxi direla pentsatzen dutelako.
https://elpais.com/elpais/2014/07/25/planeta_futuro/1406299675_832482.html (itzulpena
eta moldatua)

Carolina Palmero: “Nahiago dut futbolean jokatzea ikustea
baino”
Mendeberri: Noiz eta nola hasi zinen futbolean?
Carolina Palmero: Duela hiru urte.
M: Zergatik hasi zinen?
C.P: Gustuko nuelako.
M: Zein da zure jokalari gustukoena?
C.P: Marco Asensio.
M: Zein da zure talde gogokoena?
C.P: Real Madril.
M: Talde batean jokatzen duzu? Zeinetan?
C.P: Bai. Lakuan.
M: Zenbat ordu entrenatzen dituzu?
C.P: Hiru ordu astero.
M: Non entrenatzen duzu?
C.P: Lakuako futbol zelaietan.
M: Zerk bultzatuz zintuen futbola jokatzea?
C.P: Lagunekin egoteak.

M: Ze lekutan jolasten duzu? Zein da zure
lana?
C.P: Aurrelari postuan. Golak sartzea.

M: Zer gustatzen zaizu gehien, jokatzea
edo ikustea?
C.P: Jokatzea.
M: Noiztik zara kirol horretan aditua?
C.P: Txikitatik.
M: Zure talde gogokoenak galtzen badu,
nola erreakzionatzen duzu?
C.P: Ondo.
M: Zenbat txapelketatan egon zara? Zenbat sari irabazi dituzu?
C.P: 3 eta lehenengo postuetan geratu nintzen.
M: Zeintzuk dira ohiko lesioak?
C.P: Belaunekoak.
M: Badaukazu denbora ikasteko?
C.P: Bai. Baina ez dut ikasten.

DI-DA BATEAN:
M: Eguna edo gaua?
C.P: Gaua.
M: Hondartza edo igerilekua?
C.P: Hondartza.
M: Herria edo hiria?
C.P: Hiria.
M: Beroa edo hotza?
C.P: Beroa.
M: Txuria edo beltza?
C.P: Txuria.

EROSKETAK INTERNETEN
Gaur egun jende askok erosketak interneten egiten ditu eta erabaki dugu Mendebaldeako ikasleei inkesta bat egitea.
1- Egiten duzu erosketarik interneten?
2- Zer erosten duzu normalean?
3– Zer lekutan erosten duzu ?
4– Non nahiago duzu erosi, denda arrunt batean ala interneten
bidez?
5–Erosi duzunean ondo iritsi zaizu edo arazoak izan dituzu?

Ander López, 1B
1– Bai
2-Arropa
3-Amazonen
4-Interneten bidez
5-Ondo

Aimar De Castro, 1B
1-Bai
2-Arropa eta janaria
3-Amazonen
4-Internetetik
5-Ondo

Oier Torralbo, 1H
1–Bai
2-Bideojokoak
3-Amazonen
4– Denda arrunt batean
5-Ondo

Lucia Ropero, 1H
1-Bai
2-Arropa
3-Amazon
4-Denda arrunt batetik
5– Ondo

Maite Rivas, 2B
1-Bai
2-Arropa
3-Shein-en
4-Denda
5-Arazoekin

Unai Blanco 2B
1-Bai
2– Arropa
3– Amazonen
4– Denda arrunt batean
5-Ondo

Iratxe López de Juan Abad 2E
1-Bai
2-Mugikor funda
3-Amazonen
4- Ez zaio inporta
5-Ondo

Irati Quintana, 3G
1-Bai
2-Arropa
3-Shein-en
4-Denda
5-Ondo

Lidia Gómez 4B
1-Bai
2-Arropa
3– Leku askotatik
4-Denda arruntetan
5-Ondo

Jon Ibarra, 4C
1-Oso gutxitan
2-Kirolerako produktua
3-Amazonen
4-Ondo

Asier Montiel: “Etorkizunean Baskonia profesionalean
jolastu nahiko nuke”
Baskonian jolasten duen ikasle bati elkarrizketa egin diogu saskibaloiari buruzko galdera batzuekin.
Mendeberri: Noiz eta nola hasi zinen?
Asier Montiel: Hirugarren mailan eta nire ikastetxean
hasi nintzen saskibaloian jolasten.
M.: Zein taldetan jolastu duzu?
A.M.: Lehen Toki Ederren, eta orain Baskonian jolasten
dut.
M.: Zein posiziotan jolasten duzu?
A.M.: Hegal eta joko-antolatzaile posizioetan jolastu
dut.
M.: Zenbat ordu entrenatzen duzu astean? Eta nolakoak izaten dira entrenamenduak?
A.M.: Sei ordu entrenatzen dut astean eta entrenamenduak oso gogorrak izaten dira.
M.: Txapelketaren bat irabazi duzu noizbait?
A.M.: Ez.
M.: Zein dira ohiko lesioak saskibaloian?
A.M.: Orkatila eta belaun bihurrituak izaten dira ohiko
lesioak.
M.: Noizbait lesio garrantzitsuren bat izan duzu?
A.M.: Ez.
M.: Zein da zure batez besteko saskiratzea partiduko?
A.M.: Sei eta zortzi puntu artean sartzen ditut partiduko.
M.: Zein talde duzu gustukoen? Eta jokalaria?
A.M.: Baskonia taldea eta Lebron James jokalaria.
M.: Zein taldetan nahiko zenuen jolastea?
A.M.: Baskonia profesionalean nahiko nuke jolastea.
M.: Familiako norbaitek saskibaloia praktikatzen
du?
A.M.:Ez.
M.: Zer izan nahiko zenuke etorkizunean?
A.M.: Saskibaloiko jokalari profesionala edo gorputz
hezkuntzako irakaslea.
M.: Aurrera begira ze asmo duzu saskibaloian?
Noizbait utziko duzula pentsatzen duzu?
A.M.: Ez dut uste utziko dudanik.
M.: Zer da gehien gustatzen zaizuna saskibaloitik?
Eta gutxien?
A.M.: Talde-kirola gehien gustatzen zaidana da, eta ez
dut ezer gorroto.
M.: Saskibaloian izan duzun pasadizoren bat kontatu.
A.M.: Partidu garrantzitsu batean, nire taldea irabazten
zihoala, azken momentuan beraien saskian saskiratu
nuen. Ondorioz, nire erruz partidua berdinduta geratu
zen luzapenera helduz.

DI-DA BATEAN
M.: Hondartza ala igerilekua?
A.M.: Igerilekua.
M.:NBA ala ACB?
A.M.: ACB.
M.: Beroa edo hotza?
A.M.: Beroa.
M.: Arraina edo haragia?
A.M.: Haragia.
M.:Matematika ala gaztelania?
A.M.: Matematika.
M.:Zure kolore ?
A.M.: Urdina.
M.:Rap edo rocka?
A.M.: Rocka.
M.: Liburua ala filma?
A.M.: Filma.

SERIEAK
Gaur egun nerabe guztiek serieak ikusten dituzte haien denbora librean eta batzuk oso famatuak bihurtu dira. Hori dela eta, Mendebaldeko DBHko ikasle batzuei galdera batzuk egin
dizkiegu. Hona hemen erantzunak:
1. Gustatzen zaizu serieak ikustea?
2. Zer nahiago dituzu serieak edo filmak?
3. Momentu honetan zer serie ikusten ari zara?
4. Non ikusten duzu? HBO, Netflix, telebistan …?
5. Gustatuko litzaizuke aktorea izatea eta serieak eta filmak egitea?

Mikel Nevado DBH-1.D
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Maialen Imaz DBH-1.F
Bai.
Serieak.
Stranger Things.
Netflix-en
Ez dakit.

Bueno, bai.
Serieak.
Los Simpson.
Telebistan.
Bai.

Ixone Apodaka DBH-2.C
1.
2.
3.
4.
5.

Bai.
Filmak.
Friends.
Telebistan.
Bai

Unai Martinez DBH-2.D
1.
2.
3.
4.
5.

Bai.
Filmak.
Ez.
Netflix-en
Ez.

Maitane Ortiz de Zarate DBH-3.E
1.
2.
3.
4.
5.

Bai
Serieak
Vis a Vis eta Riverdale
Plusdede-n
Ez

Sean McQuaid DBH-3.B
1.
2.
3.
4.
5.

Ez
Filmak
Ez
Telebistan
Ez

Naiara Rendo DBH- 4.A
1.
2.
3.
4.
5.

Bai
Filmak
Vis a Vis
Netflix-en
Bai

Ibon Zubizarreta 4.A
1.
2.
3.
4.
5.

Bai
Serieak
Merli
Telebistan
Ez

Ondorioak

Inkesta honen emaitzen ondoren, ondorio hauek atera ditugu:
1– Nerabezare guztiei serieak gustatzen zaizkie.
2-Telebista eta Netflix dira gehien erabiltzen diren plataformak.
3-Serieak ikusteko barietate handia dago.

Uxue Etxabe:¨Bost urterekin hasi nintzen pianoa jotzen¨
Hau Uxue Etxabe da, Mendebaldean ikasten du eta bigarren mailakoa da, musikari oso trebea, pianoa eta zeharkako txirula jotzen du.
Mendeberri.:Noiz eta
nola hasi zinen
pianoa jotzen?
Uxue.: Bost urterekin eta gustatzen zitzaidalako.
M.:Zerk motibatu zintuen pianoa jotzeko?
U.:Nire amak jotzen ikusita.

M.:Egiten dituzu
emanaldiak, nolakoak?
U.:Hiru hilabetean
behin, ordu batekoa
baina ez dut nik bakarrik jotzen.
M.:Zein da zure
musika mota gustukoena? Zergatik?
U.:Modernoa, gehien
entzuten dudalako.

M.: Zenbat ordu
egiten dituzu astean?
U.:Bi edo hiru ordu astean eta gero kontserbatoriora joaten nahiz astelehenetik ostiralera.
M.:Zer beste musika tresna gustatuko
litzaizuke jotzea? Zergatik?
U.:Gitarra, nire ahizpak jotzen duelako.

M.:Etorkizunean
gustatuko litzaizuke
musikatik bizitzea? Zergatik?
U.:Ez, ez dudalako nahi.
M.:Utziko zenioke pianoa edo txirula
jotzeari beste gauza bat egiteko? Zergatik?
U.:Ez dakit, gauzaren arabera.

M.:Zergatik aukeratu zenuen pianoa eta
ez beste tresna bat?
U.:Gustatzen zitzaidalako.
M.:Ze instrumentu ez zaizu gustatzen?
Zergatik?
U.:Tronpeta, soinu gogorra duelako.

Mendia ala hondartza? Mendia
Adidas edo Nike? Adidas
Tranbia ala autobusa? Tranbia
Futbola ala saskibaloia? Saskibaloia
Etxean ala kalean egon? Kalean

M.:Noiz eta nola hasi zinen zeharkako
txirula jotzen?
U.:Duela hiru urte .
M.:Zergatik aukeratu zenuen txirula eta
ez haizezko beste instrumentu bat?
U.:Nire izebak jotzen zuelako eta gustatzen
zitzaidalako.
M.:Zer gustatzen zaizu gehiago txirula
ala pianoa?
U.:Pianoa, urte gehiago daramadalako.
M.:Ze kanta mota jotzen duzu normalean?
U.:Ez dakit, nire irakasleak jartzen dizkidanak.

DI-DA BATEAN

INKESTA: Munduaren amaierako konkistatzailea.
Mendebaldeko ikasleei ETBko programa bati buruzko galderak egin dizkiegu.
1– Zer iruditzen zaizu programa?
2– Gogorra iruditzen zaizu?
3– Joatea gustatuko litzaizuke?
4– Nork gustatuko litzaizuke edizio berri hau irabaztea?
5-Zer kapitain gustatuko litzaizuke izatea?

Oier Doradon 1.H
1– Oso ona
2– Gutxi gorabehera
3– Bai
4– Seleta
5– David Seco.

Oier Torralbo 1.H
1– Polita
2– Ez
3– Bai
4-Andrea
5– Telmo

Hiart Nevado 1.C
1– Oso gustuko dut
2– Bai
3– Bai, baina nagusia naizenean
4– Aiora
5– David Seco

Uxue Venezuela 1.C
1– Asko gustatzen zait
2– Bai
3– Ez, oso gogorra delako
4– Aiora
5– Telmo

Ixone Ruiz 2.C
1– Asko gustatzen
zait
2– Bai
3– Ez
4– Aiora
5– Erku

Gorka Blázquez 2.C
1– Interesgarria
2- Bai
3– Ez
4– Seleta
5– David Seco.

Eneritz Jimenez 2.F
1– Gogorra
2– Bai
3– Ez
4– Ana
5– Isma

Unax Manso 2.F
1– Gogorra oso
2– Bai
3– Ez
4– Seleta
5– Isma

Telmo Egaña 3.H
1– Interesgarria
2– Bai
3– Ez
4– Kraisi
5- Juanito

Asier Ruiz 3.H
1– Interesgarria
2– Bai
3– Bai
4-Kraisi
5– David Seco

Pablo Estibliz
4.C
1– Entretenigarria
2– Bai
3– Bai
4– Seleta
5– David Seco

Yeray Cid 4.D
1– Gogorra
2– Bai
3– Bai
4– Seleta
5– Isma

Asier Samaniego 3.E
1– Luzea eta interesgarria
2– Ez
3– Ez
4– Gotxon
5– Telmo

Aitor Rodríguez 3. E
1-Interesgarria
2-Bai
3– Ez
4– Izaskun
5– Telmo

Adrian Buenavida 4.C
1– Oso ona
2– Bai
3– Bai
4– Kraisi
5– Eneko

Ander Sanz 4.D
1– Gogorra
2– Bai
3– Ez
4– Seleta
5– Gorrotxa

Inkesta hau ikusi ondoren, ondorioztatu dezakegu Euskal herriko jendea biltzen duen
programa hau ongi etorria dela Euskal herriko gazteen artean. Gainera, gehienen arabera, programan parte hartzea gustatuko litzaioke; beraz, bizitza luzea izango duela
esan dezakegu.

HAIZEA RODRIGUEZ: “Hobetu ahala hasi zitzaidan gustatzen”
Haizeak, DBH 4.Dko ikasleak, bere zaletasunari, Hip-Hopari buruzko elkarrizketa polit eta interesgarri bat eskaini digu.
MENDEBERRI: Noiz hasi zinen? Zergatik?
HAIZEA RODRIGUEZ: Sei urterekin hasi
nintzen, nire gurasoek nahi zutelako nik lotsa
kentzea.
M.: Nola hasi zen zure gustukoa izaten?
H.R.: Ba, txikitatik gustuko izan dudalako
dantza eta hobetu ahala gehiago gustatzen
hasi zitzaidan.

tzen dizu.
M.: Zer daukazu pentsatuta hurrengo urteetarako?
H.R.: Dantzan jarraitzea.
M.: Kontatu anekdotaren bat.
H.R.: Lehenengo aldiz lehiaketa batean parte
hartu nuela, gizon batek esan zidan oso ongi
egingo nuela eta azkenean, gaizki atera zitzaidan.

M.: Non entrenatzen duzu? Betidanik?
H.R : Tariman entrenatzen dut. Bai.
M.: Leku gehiago daude hori egiteko?
Non?
H.R.: Bai, Gasteizen leku gehiago daude,
Lakuako zentroan, oreka eta zenbait gehiago.
M.:Lagunen batekin apuntatu zinen?
H.R: Ez.
M: Zure familiako norbaitek dantza
egiten du?
H.R: Bai, nire lehengusinak euskal dantzak egiten ditu.
M.: Zer musika estilo dantzatzen duzu?
H.R.: Hip-hop dantzatzen dut.
M.: Zenbat ordu astean entrenatzen duzu?
H.R.: Astean ordu bat eta erdi entrenatzen
dut.

DI-DA BATEAN
M.: Berdea edo urdina?
H.R.: Berdea.
M.: Txokolate zuria edo beltza?
H.R.: Beltza.
M.: Futbola edo saskibaloia?
M.: Lehiaketak egoten dira?
H.R.: Saskibaloia.
H.R.: Bai, batzuetan.
M.: Zapatilak edo botak?
M.: Zu horietako batean parte hartu
H.R: Zapatilak.
duzu?
M.: Negua ala uda?
H.R.: Bai, baina taldearekin.
H.R.: Negua.
M.:Iphone edo android?
M.: Sariren bat irabazi duzu noizbait?
H.R.: Android.
H.R.: Bai, bost sari 7 lehiaketatan.
M.: Zenbat pertsona zarete taldean? Gus- M.: Igerilekua edo hondartza?
H.R.: Igerilekua.
tuko duzu beraiekin dantzatzea?
H.R.: 22 gara eta denon artean oso ongi kon- M.: Pelikula edo liburua?
H.R.: Liburua
pontzen gara.
M.: Tenedorea edo koilara?
H.R.. Koilara
M.: Zer nolako irakaslea duzu?
H.R.: Oso atsegina da eta denetarako lagun- M.: Pizza edo hamburguesa?
H.R.: Pizza.

2018KO KULTUR ASTEKO LITERATUR SARIKETAKO LANAK
UN DESPERTAR HUMEDO
Parece mentira que un día tan diferente y decisivo empezara de una manera tan
normal.
Os preguntaréis porque. Pues bien, ese día no era mi cumpleaños ni nada de eso. Me daban
las notas finales de la tercera evaluación en las que decidiría si disfrutaría de unas largas
vacaciones de verano o las arruinaría teniendo que estudiar para las recuperaciones. Me
imagino que pensaréis que pasa lo primero (como en todos los libros), pero en mi caso no es
así.
El 20 de junio, al contrario que otros días, no me dio tanta pereza levantarme. Me duche,
desayune… y casi sin darme cuenta ya estaba sentada en mi sitio del aula (delante de la profesora) esperando que me dieran el típico sobre blanco con las notas.
Sonó la alarma de incendios, se activaron los sensores. Empezó a llover muy fuerte y todos
empezamos a correr. De pronto sonó un golpe fuerte y la luz se fue. De repente me desperté!!! Me había orinado encima, toda la cama estaba mojada. Pero no olía mal… que raro…
Me pregunté ¿Qué podía ser? Me costó mi tiempo entender que había sido mi hermano, con
su típica broma de sábado por la mañana.
Ane Loyo DBH 2.A, 1. saria A kategorian

SIN NOMBRE
DODECAEDRICA

Muchos me dicen lo aburrido que debe ser estudiar música. Yo les contesto con la
escala musical.

REFLEXIVA
MISTICA
FANTASTICA
SOLEMNE
LABERINTICA
Y hasta un poco
SINFONICA

AZUL
Me acordé de meter los calcetines de lana que me hizo la abuela, la odiada chaqueta que me
terminó gustando, las botas que me niego a tirar pese a que no les quede suela, el collar que
me compré cuando viajé a Murcia e incluso la tortilla que mi tío me mandó meter para que
no pasara hambre; pero, cuando parecía que tenía todo, se me olvidó marcharme.
Olaia Urrutia BATX. 1.D, C kategorian irabazlea

CADA DÍA

Cada día miro arriba, cada día esta oscuro, cada día me levanto, cada día me preparo, cada
día miro atreves de la rendija a la gente que camina, cada día a la misma hora salgo, cada día
bailo, cada día veo como la gente me mira, cada día salto, salto y salto.
Cada día miro a través de la rendija del camino de casa, cada día me acuesto, cada día me
resigno, cada día miro los hilos que me mueven, cada día es oscuro.
Maider Trebiño, DBH 2.B

EL BESO DEFINITIVO
Wendy corrió a saludar a Mike. El le proporcionó un beso en los labios mientras la chica lo
rodeaba para darle un abrazo.
-Estas preciosa esta noche -le dijo Mike , y tomó su mano para acariciarla.
Al sentir el calor de la mano del chico, un escalofrió recorrió la espalda de Wendy.
-Tú también– La chica le rodeó el cuello con sus delicados brazos mientras el sujetaba su cintura, y se fundieron en un dulce y largo beso de amor.
Tomados de la mano, caminaron por el sendero hasta llegar a un pequeño claro a unos pocos
metros del rio. En el centro una vieja secuoya presidía el bosque y sus habitantes.
Se acurrucaron bajo el gran árbol y permanecieron en silencio .
De pronto la chica que estaba apoyada en el pecho de Mike, dio un respingo al ver una silueta
que cruzaba en su dirección. Al tiempo que la sombra se iba acercando, pudo reconocer a una
preciosa joven de cabellos blancos como la nieve y piel albina. Sus ojos se lucían como cristales a la luz del sol y no tenían un color determinado. Sus trajes vestían sucios y rotos.
A pesar de su belleza Wendy no estaba segura de que aquella muchacha fuera lo que parecía
ser. Hacía mucho tiempo que sus padres y cuidadores del pueblo le habían advertido de lo
peligrosa que era esa zona, y es que rondaban multitud de leyendas a sus alrededores. La mas
popular contaba la historia de una joven muy hermosa que había sido asesinada a manos de
su marido de una manera letal y cruel. La vieja historia añade también que el fantasma de la
chica acude todas las noches a esa zona para matar con un buzo a cualquier hombre que se
encuentre cerca de ella.
Wendy, ensimismada con sus pensamientos, no se dio cuenta de que la muchacha encontraba
a su lado besando en la boca a Mike. Tras pocos segundos de confusión, una ligera brisa sacudió la secuoya y la chica de bello rostro desapareció como si de aire se tratase.

Wendy miró a su novio que permanecía sin emitir ningún estimulo que afirmara que seguía
con vida. La joven le tomó las pulsaciones y comprobó que la criatura que había estado a su
lado hacia tan solo un instante había matado a su novio. Aterrada por la situación, la chica
tomó el cadáver en brazos y junto con él se arrojó al rio, cuya corriente fluía fuertemente.
Las orillas del rio se pudo ver un rastro de sangre que fue eliminado por una melodiosa brisa
de primavera.
Sonrió. Otra muerte mas, otra vida mas para su corazón…Hiart Nevado, DBH 1.C

EL POEMA DE REGALO
Entonces es cuando él le dijo:
Te regalo este poema.
Lo llamaremos nuestro primer tema.
Sera nuestro futuro en esquema.
No tengas problema
De guardarlo como una gema
Siéntelo, guárdalo
Dulce como la yema
Anímalo, siéntelo
tan ardiente que quema.
Lishu Varona DBH 3

MAMIA
Duela bizpahiru ehun urte, Gorbeiatik gertuko herrixka batean bizi zen baserritar bat. Indartsua eta itxia zen, eta ardiak maite zituen. Artzain paregabea zen.
Egun batean, beste asko bezala, ardiak belardira atera eta jaten utzi zituen. Gero,
esnea atera zien, eta ukuiluen alboan utzi zituen esne kaikuak, gero etxera eramateko.
Konturatu zenerako, eguna iluntzen hasi zen, eta ardiak zenbatzen aritu zen.
Bat falta zitzaion, eta oinatz batzuk aurkitu zituen. Beste ardi guztiak ukuiluan sartu
ondoren, mendirantz abiatu zen, arrastoa jarraituz. Gau itxia zen, eta baserritarrak
ez zuen oraindik ardia aurkitu. Minutu batzuk pasa ondoren, kobazulo baten ondoan
aurkitu zuen ardia. Lotan zegoen. Ardia esnatu eta gero, euria hasi zuen:
-Kaben zotz! Blaitu egingo gea!- pentsatu zuen baserritarrak.
Orduan, ardia hitz egiten hasi zen:
-Gaua gauekoentzat eta eguna egunekoentzat!
-Aiba la letxe, Patxi! Ardia hitz egiten eta ni, blaitua!-oihukatu zuen baserritarrak.

Ardia ez zen ardia, baizik eta Gaueko, gauaren jainko maltzurra. Baserritarra eta
bere artaldea jan nahi zituen. Bere kobazulora eraman zituen, eta bertan artalde
guztia zegoen. Dena galduta zegoela pentsatzen zuenean, okerrera joan zen. Gaueko ardiak irensten hasi zen eta lau jan zituenean, basotik zetorren garrasi bat entzun zuen.
Orduan, Basajaun sartu zen kobazulora makil batekin eta plisti-plasta Gaueko jotzen hasi zen. Konorterik gabe utzi zuenean, baserritarra eta ardiak aske utzi
zituen, eta eskerrak eman ondoren, hauek baserrira bueltatu ziren. Ailegatu zirenerako eguna argitzen hasi zen. Ukuiluen kontra utzitako esnea gatzatu egin zen, eta
baserritarrak ez zekienez zer zen, bota egingo zuen. Kasualitatez, dastatzea bururatu zitzaion, eta gozo-gozo zegoela konturatu zen eta botatako guztia jan zuen.
Mamia deitzea erabaki zuen, eta horrela deitu izan da gaur egun arte. Egia bada,
sinets, eta gezurra bada, ez sinets.
Eder Goikolea, 1.C 1. saria

Ibon Zubizarreta: “Niretzat musika bizitzeko modu bat da”
Ibon Zubizarretari galdera batzuk egin dizkiogu musikarekin zerikusia dutenak.
4B mailan dago eta txikitatik praktikatzen du musika.
Mendeberri- Zenbat musika tresna jotzen dituzu?
Ibon Zubizarreta- Orain alboka baina gazteagoa nintzenean trikitixa
pianoa eta txistua.
M- Noiz eta zergatik
hasi zinen musika jotzen?
I.Z- Hasieran nire gurasoak esan zidatelako jo
behar nuela eta gero gustua hartu nion eta beste
instrumentu batzuk jotzen
hasi nintzen.
M- Zein da zure musika
tresnarik gogokoena?
I.Z- Orain jotzen dudana
alboka da.
M- Zenbat urte daramatzazu musika ikasten eta
non?
I.Z- 8 urte lehenengo
Luis Aranburun eta gero
Musika eskolan.
M- Nondik datorkizu
musikaren zaletasuna?
I.Z- Ez dakit, musika betidanik gustatu zait entzutea.
M- Zer egiten duzu musika eskolan?
I.Z- Klaseak jaso, kontzertuak eman eta hainbat
kalejira.
M- Zer musika mota gustatzen zaizu?
I.Z- Nire gehien bat Ska eta reggae-a.
M- Zenbat musika tresna dituzu? Zeintzuk ?
Zenbat kostatu zaizu bakoitza?
I.Z- Daukat pianoa, txistua eta alboka. Alboka
120 €, txistua nire aitonarena zen eta pianoa 500
€.
M- Zenbat aldiz praktikatzen duzu egunero
eta zein musika tresna?
I.Z-Alboka ordu erdi egunero.
M- Zer pentsatzen dute zure gurasoek zuk
musika praktikatzeaz?
I.Z-Gustatzen zaie baina alboka oso zaratatsua
denez batzuetan kexatzen dira.

M- Taktikaren daukazu jende aurrean jo
behar duzunean, adibidez urduri ez jartzeko?
I.Z-Bai bakarrik nagoela pentsatzen dut
eta horrela hobeto
ateratzen zait
M- Musikaz gain
zaletasun bat daukazu? Zein?
I.Z-Bai, futbola da
nire beste zaletasun
nagusia.
M- Heldua zarenean musika egiten
jarraituko duzu edo
utziko duzu?
I.Z-Nire asmoa jarraitzea da.Ikasten
jarraitzea, oso mundu
polita delako.
M– Zer etorkizun
ikusten duzu musikaren munduan?
I.Z-Niri gustatuko
litzaidake kontzertuak ematea eta irakaslea izatea.

DI-DA BATEAN
Eguna edo gaua?
Gaua
Uda edo negua?
Uda
Haragia edo arraina?
Haragia
Telebista edo mugikorra?
Mugikorra
Hondartza edo Igerilekua?
Hondartza

CALL OF DUTY WWII
2017ko azaroaren 3an Call of duty bere sagaren joku berri bat aterako du. ACTIVISIOaren kolaborazioarekin. Jokoa bigarren mundu gerran girotuta egongo da, aldaketa nabarmen bat izango da. Azken jokoa etorkizunean kokatuta zegoen.
Jolastu duten Youtuber
rek esan dute oso ondo dagoela eta irrikaz daude jolasa noiz aterako duten. Kontsola hauetan jolastu daiteke:XBOX ONE,
PS 4, PC. Eta jolasak 72,99 euro balioko ditu.
Activisionek nahi duena da Call of duty bere sorrerara bueltatzea. Lehen jokoak, naziren kontrako gerrak ziren. Ospe asko
eman zion jokoak. Argumentuak istorio bat kontatzen digu, bat Ronald red Dnaiels 19 urte dituen mutiko bat, lehenengo
infanteriako dibisioan eta honekin transmititu nahi digute soldadu askok sentitu
zuten esperientzia. Jokoan agertuko diren gertakizunak dira Normandiako desenbarkua , nazien Belgika eta Frantziaren okupazioa … multijugadorean arma berri
asko sartu dituzte aurkaria forma askotan hil ahal izateko. Modu berean sartu dituzte hobekuntza interesante asko. Adibidez aukerak lotoak irekitzeko partidetan,
pertsonaiek abilitate gehiago izango dituzte eta mapa gehiago eta handiagoak
izango dituzte. Joko modu berriak sartuko dituzte baina betiko moduak ere
egongo dira. Eta guda bakoitza 100 bajetara izango da, eta bataila gogorragoak eta
luzeagoak izango dira. Jokoa bideojokoen edozein dendatan erosi ahalko dira Adibidez game dendan edo mertokiyun erosi ahalko du. Internetetik ere erosi ahal da
adibidez Amazonetik.

IMANOL SALGADO: “Beti ematen dut dena tatamean”
Imanol Salgado Mendebaldeako ikasle bat da, eta pasaden urtean Jiu-Jitsun
hasi zen.
Mendeberri: Noiz hasi zinen kirol hau
egiten?
Imanol Salgado: Duela bi urte hasi nintzen.
M: Zertaz datza kirol hau? Azaldu mesedez.
I: Aurkaria nokeatzea brasildar teknikak
erabiliz.
M: Non praktikatzen duzu kirol hau?
I: K2 gimnasioan praktikatzen dut.

bat?
I:Bai, futbola Abendaño taldean.
M:Gomendatzen duzu Jiu-Jiutsu egitea?
I:Bai, oso kirol exotikoa eta interesgarria
M:Noiz arte arituko zara Jiu-Jitsun?
I:Ez dakit, ez dut pentsatu inoiz uztea
M:Lagunek zer esaten dizute’
I:Ez didate ezer esaten

M: Zer egunetan egiten duzu? Zenbat
aldiz?
I: Astelehenetan, asteazkenetan, eta
ostiraletan praktikatzen dut. 1h eta
30 min egiten ditut egunean.
M:Lagunekin egiten duzu?
I: Bakarrik hasi nintzen baina orain
lagunak egin ditut.
M: Lehiaketetan parte hartu
duzu edo bakarrik entrenatzen
duzu?
I: Bi aldiz parte hartu izan dut.
M: Badaukazu idoloren bat?
I: Iury Martins.
M:Lesio garrantzitzurik izan al dituzu?
I:Ez, zortea izan dut

DI-DA BATEAN

M:Zein izan da sentsazio hoberena jiu
-Jitsu?eta txarrena?
I:Hoberena irabaztea txapelketa bat eta
txarrena 100kg pisatzen zuen batekin borrokatzea

Cola-Cao edo Nesquick? - Cola-cao

M:Noizbait esan dizute zure gurasoek
Jiu-jiutsu uzteko?
I:Ez, nire aitak animatu ninduen praktikatzera

Hondartza edo igerilekua? Igerilekua

M:Noizbait egin duzu beste kirolen

Musika talde bat? Gatillazo
Janari bat? Berenjena

Abesti bat? Estilo faluya
Ikasgai gustokoena? Tekno

Jaione Garayalde: “Eibar taldearekin dudan lotura sentimentala
da”
Jaione Mendebaldeko musika irakaslea da, eibartarra da eta elkarrizketatu dugu
bere zaletasunak eta Eibar taldeari buruz hitz egiteko.

Mendeberri: Non jaio zinen?
Jaione: Eibarren
M: Nolakoa izan zen zure haurtzaroa?
J: Alaia eta oso lanpetua
M: Zer eta non ikasi zenuen?
J: Txikitan ikastolan eta gero unibertsitatera
joan nintzen musika eta Fisika eta Kimika ikastera. Baina nire zaletasuna musika eta piano
ikasketak.
M: Zelako eskola zen eta nolakoak ziren irakasleak?
J: Gaur egun bezala, oroitzapen onak ditut Eibarreko giroari buruz eta euskaldunagoa orain
Gasteiz ikusten dudana baino.
M: Zenbat instrumentu jotzen dakizu?
Zeintzuk?
J. Pianoa eta txirula
M: Seme-alabarik ba duzu? Zenbat?
J: Bai, bi mutil
M: Zein da zure musika mota gustukoena?
J: Denetarik entzuten dut, uste dudalako bakoitzak bere alde onak dauzkala
M: Noiz heldu zinen Mendebaldeara?
J: Hau da 13.urtea
M:Zergatik zara eibarzalea? Eta noiztik?
J:Egia da nire lotura sentimentala dela, nire
etxekoak betidanik izan direlako eibarzaleak
eta batez ere nire ama hil eta gero, bera zelako
zaleturik handiena eta bera ordezkatzeko asmoz.
M: Zure gurasoak eibarzaleak dira?
J:Bai
M:Zein da zure jokalari gustukoena?
J:Ezin dizut esan, niretzat oso garrantzitsua
delako talde lana, baina baten bat aipatzekotan
Ander Kapa
M:Derbi gehiagoetara joan zara? Nola gelditu dira?
J:Bai, Mendizorrotzan eta uste dut irabazi genuela.
M:Zein da oroitzapen hoberena Eibarrekin?
J:Ipuruako gola eta sirena entzutean, gola sartzean, zoragarria da.
M:Eta bukatzeko, ze taldek uste duzu iraba-

ziko duela igande honetan?
J:Ba dudarik ez dago, Eibarrek, Ipuruan
Eibarrek irabaziko du.

Irati Gutiérrez: “Zenbat eta gauza gehiago egin, orduan eta ho-

beto antolatzen dut denbora”

Irati Gutierrez , DBH-3.Iko ikasle bat da. Abesbatza, ingelesa, dantza, biola eta
euskal dantzak egiten ditu, eta hipika ere egiten du.
Mendeberri:- Nola moldatzen zara eskolaz kanpoko-ekintza horiek guztiak egiteko?
Irati Gutierrez:- Nik uste dut, gauza gehiago eginez gero, denbora hobeto aprobetxatzen dut.
M:- Zenbat urterekin hasi zinen hipika egiten?
I:-Orain dela hiru urte, animaliak gustatzen zitzaidalako.
M:- Zer da gehien gustatzen zaizuna hipikaz?
Zergatik?
I:- Salto egitea, askatasuna sentitzen dudalako.
M:- Norbaitekin egiten duzu? Zenbat pertsonekin?
I:- Bai, hiru pertsona gehiagorekin.

M:- Zenbat egunetan egiten duzu biola?
Zergatik erabaki zenuen biola egitea?
I:- Astean egun bat. Biolasko kontzertu bat
ikusi nuenean , biola jotzen ikastea erabakinuen.
M:- Bakarrik jotzen duzu biola? Edo persona gehiagorekin?
I:-Bakarrik jotzen dut.
M:-Nola moldatzen zara hainbeste jarduerekin ikasteko?
I:- Denbora ondo antolatzen, eta aurretik ikazten hasten.

M:- Beti zaldi berekin egiten duzu?
I:- Ez, baina denboraldi honetan bai.
M:- Zein da zure zaldiaren izena? Nolako itxura
dauka?
I:- Ron deitzen da. Marroia, handia eta oso polita
da.
M:- Zer nolako ariketak egiten dituzu hipika
klaseetan?
I:- Galopatu, hesiak saltatu eta beste gauza asko.
M:- Nola garbitzen duzu zaldia?
I:-Lehenengo, orraztu egiten dut. Ondoren kaskoak
garbitzen dizkiot, gero esponja batekin, muturra
garbitzen diot…
M:-Non egiten duzu abesbatza? Zein da zure
zuzendariaren izena?
I:- Luis Doradon egiten ditugu entsailoak, eta gurezuzendariaren izena Inma da.
M:-Astean zenbatetan zoaz euskaldantzak egitera?
I:- Astean bitan egiten ditut euskal dantzak.
M:- Nola sentitzen zara abesten duzunean?

I:- Lasaitasun handia sentitzen dut, eta gertatzen zaizkidan gausa txar gustiak ahastu egiten
ditut.

M:- Zenbat egunetan egiten duzu biola?Zergatik
erabaki zenuen biola egitea?
I:- Astean egun bat. Biolako kontzertu bat ikusi
nuenean , biola jotzen ikastea erabaki nuen.

Di-Da Batean
M:-Gaua ala eguna?
I:-Gaua
M:- Abesti bat
I:- Se preparo
M:-Pizza edo pasta?
I:-Pizza
M:- Mendia ala hondartza?
I:- Hondartza.

