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Eta gainera…
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Rosa Ontoria, ikastetxeko
atezaina.
Korrika Gasteizen

Ane Alvarez: “Aldageletan elkartzen gara eta han
dantzatzen eta abesten dugu partidura pozik joateko.”

Erredakzio taldea

Erredaktoreak: Jon Xabier Basogain, Mikel Martin, Adrian Ruiz, Claudia Simon,
Ander Alonso, Marian Delgado, Ekaitz Lopez, Idoia Ocio, Mikel Pajaro, Maria
Redondo, Ane Rubio, Iker Azurmendi, Oihane Biain, Ainhoa Garcia de Cortazar, Irati Gomez, Amaia Marin, Jon Mikel Martinez, Endika Vitoria.
Koordinatzailea: Patxi Aizpurua
AGURRA:
Kurtsoa bukatu dugu iada, eta aurtengo azterketak eta klaseak amaitu ditugu. Hemen duzue azkeneko hiruhilabeteko materiala.
Ondo pasa oporretan eta hurrengo ikasturtera arte!

INMA ARROYO: “Nire bizitzako momenturik onenak entsegu
geletan egon dira”
Inma Arroyo Crescendo abesbatzaren zuzendaria da. Talde hau haur eta gazteentzako abesbatza da eta bidaia eta kontzertu ugari egin dituzte Europan zehar. Inma oso sartuta dago
musika munduan eta hona hemen bere esperientziak.

Mendeberri: Zenbat urte daramatzazu abesbatzako zuzendari iza- ten?
I.A.: Ba aurten 25 urte betetzen di
tugu.
M: Zer ikasketa egin dituzu musikaren munduan sartzeko?
I.A.:Kontserbatorioan goi mailako
ikasketak edo guk esaten dugun
bezala “titulo superior de repenta
ción, transporte y acompañami
ento”. Pianoa eta pedagogía ikastaroak ere egin ditut.
M: Noiz eta non entsaiatzen du- zue?
I.A.: Ostiralero ordu eta hiru laur
den eta larunbatero, lau ordu eta
erdi. Luis Dorao ikastetxeko areto
nagusian entsaiatzen dugu 12 urte
tik, 17 urte bitarteko gazteak .
Baina txikiek ordu bat entsaiatzen
dute bakoitzak bere ikastolan.
4. M: Zer sentitzen duzu abesbatza
zuzentzean?
I.A.: Oso berezia da; nik uste dut
nire bizitzako momenturik onenak
entsegu geletan egon direla.

Zer da zure lanetik garrantzitsuena
zuretzat?
I.A.: Nik uste garrantzitsuena asko
gustatzen zaidala dela. Aukeratzen
baduzu horrelako bizitza bat, beti
zaude pozik. Hori da garrantzitsuena, nahiz eta kanpoan arazoak eta
kontu txarrak atera, lan honek jarrera baikorra izatera bultzatzen
nau.
M: Nola hartzen du zure familiak
hainbeste ordu abesbatzari eskaintzea?
I.A.: Oso pozik daude. Nire bizitzan musika oso berezia da eta aurkitu nuen gizon bat musika asko
gustatzen zaiona, bera ados zegoen
nik eraman nahi nuen bizitzarekin..
Denak gaude oso sartuta, ez dugu
ezberdintzen etxean egon edo abesbatzan egon.
M: Zer motatako musika lantzen
duzue abesbatzan?
I.A.: Musika garaikidea lantzen
dugu, bai eta gure folkloreko mu
sika eta Euskal konposatzaileek
egiten duten musika ere.
M: Crescendo abesbatzaz aparte,
ikastoletan abesbatzak ere zuzentzen dituzu. Nola antolatzen
zarete leku guztietara iristeko?
I.A.: Talde bat gara, hiru lagun
tzaile ditugu eta bakoitza ikastola
batera joaten da klaseak ematera.

M: Zein izan da kontzerturik be- reziena?
I.A.: Austrian egon zen bat oso berezia, kanta batekin bereziki. Eliza
betean izan zen eta arraroa da, guk
normalean ez baitugu musika erligiosorik abesten hainbeste indarrekin, eta Xabier Sarasolaren Pater
Noster batekin izan zen.
M: Zein da gehien gustatzen zaizun abestia?
I.A.: Niretzat oso berezia da
“Aglepta” garaikidea izateagatik
betez ere. Konjuro magiko bat da;
orduan badauka magia berezi bat.

M: Zein lehiaketatan hartu du
zue parte?
I.A.: Urte asko daramatzagunez,
lehiaketa askotan hartu dugu parte;
baina garrantzitsuenak Tolosakoa,
Belgikakoak eta Austriakoak dira.

M: Nolako harremana dago abes
larien artean? Eta beste abesbatzekin?
I.A.: Oso onak dira; ondo abesteko
beharrezkoa da. Beraien artean
harreman onak lortzen ez badira,
ezinezkoa da ondo abestea. Beraz,
hori ikasgai bat bezalakoa da; alde
batetik, musika hizkuntza jakitea
da, ahots teknika hobetzea, eta,
bestetik, harremanak sendotzea.
Oso polita da abestea beste talde
batzuekin. Pentsatzen duzu nahiz
eta Errusiakoak izan edo edozein
lekutako jendea izan, elkartzen garenean, ikusten duzu musika berezia dela jendearekin elkartzeko.

M: Duela gutxi Belgikan egon
zineten, nola bizi izan zenuten
esperientzia?
I.A.: Primeran. Ni harrituta geratu nintzen bidaia horrekin. Oso
talde berria eta gaztea zen eta batbatean familia bat bilakatu zen.
Heldutasun handia lortu zuten bai
ahotsaren aldetik eta bai jarreraren
aldetik.

M: Nolakoa izan zen Austriarako
bidaia?
I.A.: Oso polita, bira bat izan zen
eta ikusi genituen tokiak, Suitza,
Italia, Frantzia… ikaragarriak izan
ziren. Gainera, olinpiadak zirenez,
beste abesbatzekiko harremana eta
giroa berezi-bereziak izan ziren.

M: Zer ari zarete prestatzen
etorkizunerako?
I.A.: Baditugu gauza batzuk; alde
batetik, hemen Araban zehar egiten
ditugun kontzertu batzuk, aurten
Guardian egingo dugu. Beste aldetik Benito Lertxundiren monografikoa Printzipal Antzokian. Baina
bereziena 2014-ko abesbatzen arteko olinpiadak Rigan dira.

ROSA ONTORIA: “ Oso ondo nago hemen, arazorik gabe eta pozik”
Rosa Ontoriari, printzipioz ordezkapen bat egitera etorri zen eta orain luzerako geratuko
den atezainari elkarrizketa bat egitea pentsatu dugu ea zer moduz egon den jakiteko.

Mendeberri: Noiz eta non jaio zinen?
1962. urtean jaio nintzen, Barakaldon .
M: Seme-alabarik baduzu?
R.O: Bi seme dauzkat, bat 20 urtekoa
eta beste bat 11 urtekoa.
M: Zein lan ordutegi daukazu?
R.O: Astean bi egunetan zortzietatik
hiruretara eta beste hiru egunetan, txandaka, zortzietatik bostetara.
M:Azaldu mesedez zure lan egun
bat, goizetik hasita.
R.O: Oso goiz esnatzen naiz, bostak eta
laurdenetan, gero seiak eta laurdenetan
metroa hartzeko eta Bilboko termibusera joateko, han Gasteizerako autobusa
hartzeko. Hona etorri, lan egin, eta gero
amaitzen dudanean, seme txikiaren bila
joaten naiz, eta gero arratsaldea berarekin eta familiarekin pasatzen dut.
M: Noiz etorri zinen Mendebaldeara?
R.O: Orain dela urte bete etorri nintzen.
Aste bat lehenago amaitu nuen ordezkapen
bat Elorrioko institutuan eta handik deitu
ninduten hona etortzeko ordezkapen bat
egitera.
M: Zaila egin zaizu bizi zaren lekutik
egunero etortzea?
R.O: Ez, hasieran pixka bat kostatzen da,
baina gero ohitzen zara.
M: Zure lanak jende askorekin egoteak
eskatzen du. Zer moduz moldatu zara
hemengo jendearekin?
R.O: Printzipioz oso ondo moldatu naiz,
arazorik gabe eta oso pozik.

M: Nola heldu zinen hemen lan egitera?
RO: Funtzio publikoko lan zerrendetan nengoen, eta handik deitu ninduten ordezkapen
bat egiteko.
M: Nonbait ari zinen lanean hona etorri
aurretik?
RO: Ez, ez nenbilen lanean, baina leku gehiagotan egon izan naiz.
M: Zer ikasi zenuen? Non?
RO: Psikologia ikasi nuen, Donostiako unibertsitatean.
M: Inoiz eskatu al dizute gauza arrorik
hemen? Zein izan da eskatu dizuten gauzarik arraroena?
RO: Bai, Velazquezen biografia interneten
bilatzeko.

M: Ba al duzu orain beste lan aukerarik?
RO: Bai, Susanak lan jardunaldi erdia
hartu duenez, niri beste plaza bat eman
didate hemen eta nahiko lan dagoenez,
luzerako geratuko naiz zuen artean.
M: Gainera, bi atezain egon zarete
(zu eta Gorka), nolakoa izan da zure
harremana berarekin?
RO: Oso ona izan da harremana, oso
jatorra da, denetarik daki eta asko laguntzen dit.
M: Inoiz izan duzu beste lanik?
RO: Bai, ikasten nenbilenean umeak
zaintzen, denda batean saltzaile lanetan
eta gero psikologia arloan. Baina orain
atezaina naiz, eta oso pozik nago.

DI-DA BATEAN
Liburu bat? Milenium trilogia.
Film bat? Agora
Edari bat? Kafea
Gaua ala eguna? Eguna
Mendia ala hondartza? Hondartza
Uda ala negua? Uda
Kolore bat? Teila kolorea
Abesti bat? Have you ever seen the
rain

Whats App aplikazioa Jan Koronadok asmatu zuen. WhatsAppWhatsApp-a berehalako mezularitzaren bidez komunikatzeko bide bat da.Testuak, irudiak, bideoak eta audioak, bidali daitezke. Aplikazioak, mugikorraren datudatu-sarea erabiltzen du; beraz,
Internetera konektatuta erbili behar da.
Gaur egungo mugikor gehienak, “smartphonak” dira eta horrek eragin izugarria
izan du gure artean komunikatzeko eran.

WHATSAPPWHATSAPP-AREN ERAGINA GURE ARTEAN
Duela gutxira arte, jendeak ez zuen behar mugikorra ezertarako. Baina gaur egun whats
appapp-a eta beste hainbat aplikazioren erruz ezinbestekoa bilakatu da biztanleriaren gehiengoarentzat.

Whats AppApp-aren ziurtasun neurriak zalantzan jarri zituzten eta “LINE” aplikazioa hasi zen
jendea erabiltzen.
LINE aplikazioa WHATS APPAPP-aren antzekoa da baina jendearen ustez askoz ere seguruagoa da.

HOCKEY- A
HANDI BIHURTZEN ARI DEN KIROL HAU, PIXKANAKA JENDEAREN GUSTUKOA IZATERA
PASATU DA. DUELA URTE GUTXI EZ ZEN FAMATUA, BAINA EGUN KIROL HANDI BAT
ARI DA BIHURTZEN ESPAINIAN.
Betidanik Estatu Batuetan jolastu izan da eta han kirol famatua da.
Hockeya bi ekiporen artean egiten den kirola da, stick izeneko makila erabiliz pilota (edo
diskoa) bata bestearen atean sartzean datzana. Tanto gehien sartzen dituen taldeak irabazten du.
Jockey-ak hiru aldaera ditu: patin hockeya, izotz
hockeya eta belar hockeya. Izotz hockeya patin
hockeyaren aldaera bat besterik ez da, hau da,
zoru arruntean praktikatu beharrean izotz gainean
jokatzen dute jokalariek.
Hockeyaren izaera arriskutsu edo segura
Makilaz jokatzen den kirola izan arren, hockeya ez
da kirol arriskutsua. Izan ere, duen araudi zorrotzak izugarri murrizten du lesio arriskua. Adibidez,
makila ezin da sorbalda baino gorago altxatu, eta
jokalarien arteko kontaktua ez dago baimenduta. Bestalde, futbolean ez bezala, pilota makilaz edo gorputzaz babestea eta beste jokalari bati hura hartzeko aukera ukatzea ere debekaturik dago. Oro har, arbitroek zorrotz zigortzen dituzte arrisku-iturri izan daitezkeen
jokaldi zein portaerak. Hamazortzi jokalariko taldea daukate.
Hockeya Euskal Herrian
Euskal Herrian Belar hockeyko talde dezente aurki ditzakegu: Araban Laudioko Ganbegi
taldea, Bizkaian Getxoko Real Club Jolaseta eta Gipuzkoan Donostiko Real Sociedad ezagunen artean izanik.
Izotz hockeyz aritzen duen taldeak ere badaude, nagusienak Donostiko CHTxuri Urdin eta Anegeluko Hormadi Elite izanik. Bestetik Gasteizen Club Hielo de Gasteiz dago eta,
nahiz eta orain desagertuak diren, Bilbon nogaro Bilbao eta Casco Viejo Bilabao eta Donostian Real Sociedad zeuden.
Aurten Espainiako liga Gasteizko Hielo Bipolo
taldeak irabazi du. Talde hau Gasteiztarra da.
Lehengo urtean finalera ailegatu ziren baina
ezin izan zuten irabazi.

Munduko pertsonarik altuena
Robert Pershing Wadlow (Alton gigant) munduko pertsonarik altuena izan zen.
2,72 metro eta 223 kilo izatera ailegatu zen. 8 urterekin
1,87metro zeukan eta 90 kilo pisatzen zuen, baina oso
gazte hil zen, 22 urte zituela.
Munduan piztuta dagoen bonbillarik zaharrena
Livermoren, Estatu Batuetan piztuta gehien irauten duen
bonbilla da, eta 1901etik funtzionatzen du.

Finlandiar batek bere emaztea salgai jartzen du
Helsinkiko gizon batek bere emaztea Finlandiako subasta webgune batean salgai jartzea erabaki zuen. Deskribapenean azaldu zuen bere emaztea jasanezina, ezertarako
balio ez zuela eta erraz haserretzen zela.
Subastako hasierako prezioa 5 eurokoa zen eta ordu gutxi batzuetan 100.000 euroko
preziora ailegatu zen.

Indian herri batek 50 elefanteren erasoa jasaten du alkohol bila zeudenean
Dumuerkotak, Indiako herrialde bat, elefante talde baten eraso jasan zuen 2012ko azaroan, eta gutxienez 3 etxebizitza suntsitu zituzten. Gorabehera hau hasieran animaliak
janari bila ari zirenean izan zen, te landaketa batera ailegatu ziren eta alkohol usain gogor bat sentitu zuten denda batetik zetorrena. Hauek dendara joan eta 18 barrika edan
zituzten, hau da, 500 litro.
Horren ondoren animaliak aztoratu ziren eta beste etxe batzuk suntsitu zituzten alkohol
gehiagoren bila.
Nola sailkatu animalia haragijale bat eta animalia belarjale bat
Animalia haragijaleek begiak aurpegiaren aurrealdean dituzte bere harrapakinak bilatzeko. Belarjaleenak, berriz, begiak aurpegiaren albo-aldean daude harrapakin bat etortzen dela ziurtatzeko.

Alba Fraga: ‘’Musika sentimenduak espresatzeko modu bat da’’

Alba Fraga 4. DC taldeko ikasle bat kultur astean abestu zuen eta horregatik elkarrizketa hau egin
genion. Irakurtzea asko gustatzen zaio.
Mendeberri: Noiz hasi zinen abesten?
Alba: 6. mailan Toki-Ederren, baina lehendik abesten nuen ‘’sing star’’
batean.
M.: Ez dizu lotsarik ematen jendearen aurrean kantatzeak?
A: Ez, zeren betaurrekoak
kentzen ditut eta ez dit lotsarik ematen, baina betaurrekoekin ere ez.
M.: Zergatik gustatzen
zaizu abestea?
A: Neure sentimenduak
adierazten dizkiodalako
beste pertsona bati minik
eman gabe.
M.: Badakigu kultur astean zure lagun batekin abestu zenuela,
Eguzki Ibañezekin, Zergatik aukeratu zenuen
berarekin abestea?
A: Entsaiatu nuen Eguzkirekin norbaiten iritzia
izateko eta horren ondorioz bururatu zitzaigun
biak elkarrekin abesteko ideia.
M.: Zer iruditu zitzaizun errazago, bakarrik
ala elkarrekin abestu zenutenean?
A: Biak errazak izan ziren, bakarrik nengoenean
txotxongilo batekin egiten nuen eta horrela
erreza zen, baina Eguzkirekin soltura gehiago
izan nuen.

MB: Noiz hasi zinen abestia entsaiatzen?
A: ‘’Hijo de la luna ‘’ Otsailean,
baina Mekanorena azaroan eta
‘’viva la vida’’ astea baino lehenago.
M.: Egon zen erronkaren bat
zuen artean entsaiatzeko orduan?
A: Ez, ez zen egon erronkarik.

M.: Nola sentitu zinen abestia
bukatzean?
A: Ondo sentitu nintzen, lasai
geratu eta pisu handi bat kendu
nuen.
M.: Zuretzat zer da musika?
A: Bizitzan falta ezin den gauza
bat da, sentimenduak islatzen
dituelako.
M.: Errepikatuko zenuke esperientzia ha?
A: Bai, zeren beste batzuetan egin izan nuen
eta ondo atera zitzaidan, baina hurrengo urtean beste institutu batean egongo naizenez,
egongo banintz ere berriro egingo nuke.
M.: Nagusitan kantari izan nahi zenuke?
A: Ez, zeren bakarrik abestuko nuke lagunekin dibertitzeko, baina aukera bat emango
balidate pentsatuko nuke.

Kultura, Gazteria eta kirol departamentuko haur eta gazteen zuzendaritza nagusiak
14-17 urte bitarteko gipuzkoar gazteentzat zuzenduta dauden udako ekintzen 334 plazak eskaini ditu 2013-an. Gipuzkoan gaztetxoei beren aisialdia-astialdiak modu aberasgarrian erabiltzea da aisia eta abenturako jarduerak dituen programa honen helburu nagusia.
Aldundiak 20 urte daramatza 7-13 urte bitarteko neska-mutilentzat udalekuak eskaintzen. Haurren nerabeen eta gazteen sustapenerako zerbitzuaren gizarte eta heziketa
jardueren udarako programa da hau. Aurtengo jarduerak uztailean era abuztuan egingo dira eta 7, 10 eta
12 eguneko oporraldiak dituzte.
110 plaza eskaintzen dira 5 taldetan estatuko autonomia erkidegoekin koordinatuta; Madril, Extremadura
eta Gaztela eta Leon txanda horiek gaztelaniaz
egingo dira erkidego horietako gazteekin nahastuta.
Beste 7 txanda, 210 plazekin euskaraz egingo dira,
toki hauetan Araba, Zuberoan, Menorka eta Gipuzkoan.
Ekintza asko eta era askotakoak eskaintzen dira.
Abenturako jarduerez gainera kultura eta ludikoak
ere egiten dira oporraldian esate baterako mendi ibilaldiak, eskalada, uretako jarduerak (piragua, bela,
uretako igeriketa, raftinga…), tailerrak
(malabarismoak, larrua lantzea …) eta kultura ibilaldiak.
Musikarekin zerikusia daukan Gazterock, Gasteizen egingo den egonaldia ere bada
eta Arabako gazteekin egingo dute gazte gipuzkoarrek. Dena den, txanda guztietan
mota ezberdineko ekintzaz osaturiko programazioa izango dute, hau da, ekintza hezitzaileak, aisialdikoak, kirolak, kultur bidaiak eta taldeko ekintzak ere bai harremanak
eta aberastasun pertsonala lantzeko asmoarekin prestatu direnak.
(www.goiena.net)

Baccharis Halimifolia:
Baccharis Halimifolia Euskal Autonomia Erkidegoko biodibertsitatearen landare inbaditzaile arriskutsua
da, eta ekosistema eraldatzaile gisa bezala agertzen da.
Zuhaizka hau Chicla edo Carqueja Ameriketako ipar-ekialdeko kostaldetik dator eta Europan sartu zuten XIX. mendearen erdialdean. Handik Frantziara eta Frantziatik geure kostara joan da ugaltzen atlantikoko kostaldetik zehar, gure eskualdean espezie exotiko inbasore bihurtzailea bezala jotzen da, eta bere alboan dauden espezieak hiltzen
ditu.
Bere arrakasta ugalkortasunean datza, landare bakoitzak 1,5 milioi ale
zabaltzen ditu, bere ugalkortasuna eta ale pisuak eragiten du ugalkortasun tasa handia haize asko dagoen lekuetan. Bere erresistentzia handia
da, gatz asko eta uholdeak jasan ahal ditu eta landare honen hostoak
toxikoak dira eta abereak ezin dute jan. Landare hau ibaialdean dauden
basoetako karrizaletan eta gatz asko dagoen junkaletan aurkitu daiteke.

Fallopia Japonica:
Espezie inbaditzaile bat da Nerbio eta Ibaizabal ibaien ertzetan hazten dena.
Landare hau oso arriskutsua da espezie autoktono eta ekosistemarako.
Bere hazkuntza azkarrarekin bi metrora ailegatu ahal da eta Espainiako espezie exotiko inbaditzaile katalogoan dago.

Kalte ekonomikoak fenomeno hauengatik oso zaila da kalkulatzea.
Kalte txikia denbora motz batean izan arren, denborarekin handitu
egiten da.
Hauek dira eragiten dituzten kalteak:
·
·
·
·
·
·
·

Sarrera asko, baina iraunkortasun gutxikoak.
Gaixotasunen difusioa.
Plaga asko.
Espezie askoren desagerpena.
Biodibertsitatearen galera.
Ahalmen zientifikoaren galera.
Oportunitate galera Etorkizuneko belaunaldietara.

Hauek dira landare inbasoreak erakartzeko faktoreak:
· Kultibo inportazioa batzuetan espezie batzuk erakartzen dituzte
nahi gabe.
· Ur geldia, ondo ez bada filtratzen uretan dauden esporak ugalduko
dira.
· Itsasontzi kaskoetan itsatsi egiten dira.
· Botanikan espezie berriak erakartzen dituzte beste ekosistema batera.
Hauek dira landare inbasoreen jatorriak:
· Asiako hego ekialdean, (Japon, Korea eta Txina).
· Australia eta Zelanda Berria.
· Hego Afrika.

Eskolako Agenda 21
Kaixo, Mendeberri aldizkariko irakurleok! Beste ikasturte bat bukatzear gaude eta hamar
hilabete hauetan egindakoaren berri emateko une aproposa da.
Dakizuen bezala aurtengo gaia biodibertsitatea izan da. Biodibertistatea, toki batean bizi
diren izaki bizidunen multzoa eta hauen artean dauden harremanen multzoa bezala defini daiteke. Harreman hauek izaki bizidunen arteko oreka mantentzen laguntzen dute eta izakien multzoarentzat aberasgarriak dira, horregatik da hain garrantzitsua biodibertsitatea. Baina gaur
egun, arrazoi ezberdinengatik biodibertsitatea arriskuan dago. Arrazoi hauen artean, klima aldaketa, bertakoak ez diren espezieak sartzea, habitat naturalen desagertzea eta baliabide naturalen gehiegizko ustiaketa aipa daitezke. Beraz, aurten lehendabizi biodibertsitatea zer den ezagutzera eman eta gero, hau arriskuan jartzen duten eragileak ezagutu eta bakoitzak egin dezakeguna arazoa gehiagora ez joateko izan dira landutako ildoak. Curriculum ekintzak maila guztietan
eta ikasgai ezberdinetan landu dira. Horretaz gain, DBH 1eko ikasleek Medicus Mundi GKE-ak
emandako kontsumo eta biodibertsitatearen inguruko tailerra izan zuten; DBH 2.ekoak, aldiz,
kontsumo gelak eskainitako tailerrera joan ziren; DBH 3.koek Mendigorritxuko ontzien tratamendurako planta bisitatu zuten eta DBH 4.eko Fisika eta Teknologia ikasleek Amurrion dagoen
energia berriztagarrien inguruko Aresketamendi parkea bisitatu zuten. Irteera eta tailer hauekin
ez da dena bukatu, asmakizun tailerreko ikasleek txorientzako etxetxoak eraiki dituzte eta hurrengo ikasturterako berdeguneko zuhaitzetan kokatuko ditugu ea txoriak beraietan bizitzera animatzen diren. Gure garraio
ohituren inguruko inkesta
Ikasleen garraio ohiturak
ere egin dugu eta esan
behar da ohitura onak ditugula (ikusi grafikoa) eta horrelako ohiturek ez dutela
7% 1% 3%
Oinez
biodibertsitatea
arriskuan
7%
jartzen, ea adinean hazten
Txirrindulan
goazen
neurrian
manAutobusez
tentzen ditugun. Urtero beTranbiaz
zala udal foroan parte hartu
58%
24%
Motorraz
dugu gure proposamenak
Kotxez
aurkeztuz eta alkateari zuzenean galderak egiteko
aukera izanez. Hemen dituzue aurten egindako proposamenak eta hartutako konpromisoak:
Ikasleek hartutako konpromisoak:
• Gure maskotak kanpoan ez uztea.
• Kanpoko espezieak ez sartzea ibai eta erreketan.
• Hondakinak etxean ondo bereiztu eta gehiago birziklatzea
• Garraio publikoa edo txirrindula erabiltzea.
• Produktu ekologiko gehiago erostea
• Ingurunea zaindu eta errespetatzea, mendian hondakinak ez uztea.
Udalari egindako proposamenak:
• Jendearentzako sentsibilizazio kanpainak egin eta zabaltzea eta espezie inbaditzaileak
kentzeko kanpainak antolatzea.
• Sentsibilizazio kanpainak jendearen artean kanpoko espezieak ez sartzeko
• Hondakinen kudeaketa hobetzea. Lantegiek beraien urak araztea ibairatu aurretik, eta hori
betetzen ez duenari neurri zuzentzaileak ezartzea

• Babestutako inguruneetan
espezie inbaditzaileen hedapena ahal den neurrian murriztea eta babestutako inguruneetan landaretza autoktonoa
landatzea
• Garraio publiko eta txirrindulentzako bideen sareak indartzen
jarraitzea eta hauek bultzatzeko kontzientziazio kanpainak egitea.
• Nekazaritza tradizionala eta
ekologikoa bultzatzea
• Inguruneari garrantzi handiagoa
ematea, Fracking-a bezalako
proiektuak ez onartzea eta
eraztun berdea handitzea
Herritarrei luzatutako proposamenak:
• Beraien maskotak libre ez uztea kalean/kanpoan.
• Kanpoko espezieak ez askatzea ibai eta erreketan.
• Hondakinak etxean ondo bereiztea eta dagozkien ontzietan botatzea
• Kanpotik ekarritako landareak ez landatzea udalerriko mendietan.
• Garraio publikoa edo
txirrindula gehiago erabiltzea, kotxea konpartitzea.
• Produktu ekologiko
gehiago erostea
• Ingurunea errespetatzea, baita babestu gabeko
zonalde naturalak ere.
Bukatzeko, esan behar
dizuet sei urtez A21eko
koordinatzaile bezala aritu
ondoren oporralditxo bat
hartu behar dudala. Oraingoz badirudi ez dagoela
beste inor prest proiektua
aurrera eramateko eta datorren ikasturtean, beraz,
ez dugu A21 proiektua institutuan izango. Dena den,
asko izan dira proiektu honetan inplikatu direnak eta ziur beraien aldetik gaia jorratzen jarraituko dutela. Eskerrik asko A21
proiektuan aktiboki parte hartu duzuen guztioi eta ez ahaztu aldaketa handiak norberak bere eguneroko bizimoduan sartzen dituen aldaketa txiki horiei esker lortzen direla.
Hurrengora arte,
Aitor Fernández, A21eko koordinatzailea.
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A KATEGORIA:

TIMUREN LAGUNA
Timu nafarroako herrixka batean bizi zen, hamar urte zituen, eta nahiko lodia zen. Ikastolan nahiko
gaizki zebilen, ez zuen lagunik, eta gelakideek iseka egiten zioten. Etxeko giroa ere ez zen hobea. Seme bakarra zen, eta bere gurasoak beti zebiltzan lanean etxetik kanpo. Bere bizitza ez zen batere atsegina. Triste
eta negarrez oheratzen zen gehienetan.
Ohituta zegoen klasean arazoak izaten baina egun hartakoa gehiegi izan zen. Gimnasia ordua bukatu
ondoren, dutxatzera joan zen eta ateratzerakoan ez zituen bere arropak aurkitu. Eskuoihalarekin atera zen,
eta komun zuloan zikin zikin aurkitu zituen arropak. Amets gaiztoa bezalakoa izan zen, batez ere bere gelako guztiak barrez ikustea. Azkenean, tutoreak zerbait bilatu zion janzteko eta etxera joateko esan zion.
Izugarrizko ekaitza hasi zen eta blai-blai sartu zen etxean. Ez zegoen inor. Ez zitzaion axola, ez zuen
gehiago etxetik irten nahi.
Arropak aldatu eta leihotik begira geratu zen. Trumoiak gero eta gehiago entzuten ziren. Halako batean, izugarrizko tximista ikusi zuen leiho
parean, eta lorategira jausi zen. Lorategi guztia argitu zuen eta argi txiki
bat geratu zen lorategiaren erdian.
Timuk txamarra ipini eta korrika atera zen. Argirantz abiatu zen, eta zerbait mugitzen ikusi zuen. Sagu bat zen, sagu erraldoi bat. Sagu baten
itxura zuen, baina sagu oso arraroa. Timu begira geratu zitzaion. Zer
zen? … Atsegina zirudien eta Timuren oinetara hurbildu zen. Timuk
atzerantz egin zuen, baina orduan saguak bere burua aurkeztu zuen. Timuk ezin zuen sinetsi begi aurrean zuena, hitz egiten zuen sagu bat. Sagu
estraluratarra zen, eta Timuri laguntzeko bidaiatu zuen Lur planetara.
Xiu zen bere izena eta beste mundu aurreratu batetik zetorren.
Biak sartu ziren etxera eta Timuren logelara abiatu ziren. Timu oso
pozik zeogen. Aspaldian, bere lehenengo laguna zen. Egun horretan
bien artean egin zituzten etxeko lanak eta Timuk dena ulertu zuen. Asko Isasi zuten bien artean.
Gurasoak heldu zirenean, Xiu txikitu egin zen eta Timuren poltsikoan sartu zen. Bakarrik Timuk jakin behar
zuen Xiu hemen zegoela. Norbaiti esaten bazion Xiu desagertuko zen.
Timu beste mutil bat zirudien. Berak desiratzen zuen guztia gertatzen zen. Gainera klasean irakasleak
galdetzen zuen guztia zekien. Denak harrituta zeuden. Gelakide batzuk berarekin hizketan hasi ziren. Eta
goiz horretan, istripuren bat ere gertatu zen, baina, oraingoan ez Timuri, Timurekin sartzen zirenei bai-

zik.
Timu berengan konfiantza hartzen hasi zen, eta denbora gutxian bere bizitza aldatu zen eta
baita bere familiarena ere. Gurasoek lan hobeagoa bilatu zuten, eta denbora gehiago egoten ziren
Timurekin. Dena Xiuri esker.
Aurrerantzean, lagun asko egin zituen baina bere lagunik hoberena beti izando zen Xiu.

B KATEGORIA:

PASEOTXO BAT ESPAZIOTIK
2016ko irailaren 14ean, “Inperius” izeneko espaziontzia, zerura bota zuten <<three, two,
one, zero, zuuum>>. Baina 24 ordu lehenago, Estatu Batuetako presidenteak eta NASAko buruak
eztabaida gogorra izan zuten, izan ere, Inperiusa, makina inteligente bat zen, teknologia barriarekin egina eta ez zegoena prest espazio beltzean jaurtitua izateko.
-Baina, presidente, hau ezin da hala nola hortik bota, tekonologia berri gehiegi dauka-zioen
Nick Brown-ek, NASAko presidenteak-. Oraindik ez dugu inon frogatu!
-Zu NASAren jaun eta jabe zara, nahi duzun guztia egin dezakezu! Eta hau geure bizitzen unea da. Gainera, makina inteligentea da,
programatuz gero, sekulakoak lortuko genituzke.
Azkenean, Estatu Batuetako presidenteak
irabazi, eta Inperius-a espazioan zehar zabaldu
zen. Makina hau, bi urtez egon zen zeruan
bueltaka, irudiak eta informazioa pilatzen, eta,
NASAren basearekiko distantzia handitzerakoan, hau ere Inperiusak berak ere zekien,
seinale gutxiago egongo ziren. Bi urte betetzen
zituen egunean bertan, zulo beltz batek harrapatu eta jan egin zuen 2 segundu eta 44 milesima geroago, Inperiusak beste galaxia batean
zegoela ulertu zuen, hau da, lurrarekiko ia konexio eza.
Lurrera bueltatu, NASAren jabea belarrietatik kea zeriola zebilen, Estatu Batuetako presidenteak berari leporatu zioalako Inperiusaren
porrotaren kulpa guztia. Baina presidente koldar horrek ez zuen ezta imajinatzen ere nor zen eta zer zekien Nick Broxn, azken honi, Inperiusaren mezu bat iritsi zitzaiolako, eta ideia berri bat Piztu zelako bere buruan. Ideia berri eta kolonizatzaile bat.

OLATZ ARRIETA 4.C

C KATEGORIA:

BEGIRATU ATZERA
Ontzi txiki honetan arnas egiteko zailtasunak sortzen zaizkit, baina ezin diot amari ezer esan,
orain nahiko urduri dago eta. Gainera, inoiz aitortu ez dudan arren uraren beldur naiz eta olatuek
irentsiko didaten ikaragarrizko izua daukat. Ezin dut lorik egin, eta horretaz aparte, ez dut lo egiteko gogorik, amets gaiztoak edukiko ditudala baitakit. Nebak eskua estutzen didan bitartean nire
Afrika kutuna oroitzen dut: lurraren lehortasunaren babesa, jirafek zuhaitzen hostoak jaten, elefanteak taldeka ibilian eta nire aitaren begi marroi bizietan ikusi ohi nuen xarama. Ahaztu nahi dudan
oriotzapen bakarra krudelkeriaren aurpegia da, baina aurpegi zatar hura ez zait burutik urruntzen
nire aitaren argia itzali zenetik; diamante ziztrin bat lortzeko bizitza ematean argi hura galdu zuen
une beretik, hain zuzen ere.
Diamanteei ematen zaion garrantziagatik nago orain olatuz olatu Espainia deituriko herrialde batera ihesean, eta nirekin betera beste hogei afrikar daude egoera berean.
Buruan dut txiki-txikia nintzenean nire amona Aku-nna-k kontatutako diamantei buruzko istorioa, bere amonak berak txikia zenean kontaturiko istorio bat, alegia. Antzina, lehenengo dia-

mantea aurkitu zutenean Afrikan, ez zioten garrantzia eman bere balioagatik, baizik eta uste zutelako ortzadar zati bat bertan giltzapetuta zegoela, eta soilik izpiren bat ematean ikus zezaketen
diamantean ortzadarraren islada. Afrikar guztiek amesten zuten ortzadar zati giltzapetu horrekin
baina ez ziren borrokatzen eskuratzearren, anaitasunez bizi ziren diamanteen edertasuna konpartituz. Afrikar ororen begietan Portu zen argi berezi bat edertasuna baloratzearen ondorioz, baina
orain argi hori desagertu da edo desagerrarazi dute.
Ilargiak gu agurtu gaitu eta euriaren artean eguzkia irten da. Bat-batean, atzera begiratzeko
bulkada bat sortzen zait, eta hala egiten dut. Nire neba Nandi-ren eskua oraingoan nik estutzen
dudalarik, ortzadar bizi batek aurpegia koloreztatzen dit. Bertan, Afrikarren argitasuna ikustea iruditzen zait eta orduan konturatzen naiz ortzadar honek bihotza ere koloreztatu didala, esperantza
hitzarekin.
NEFER OLAIZOLA 2.BATX. B

CATEGORÍA A

EL VAGABUNDO
Era un día frío de invierno. Estaba lloviendo y los
montones de nieve que quedaban en las calles se deshacían poco a poco. No había gente por las calles excepto el vagabundo. Era ese vagabundo. El que tenía
siempre la botella en la mano. El mismo vagabundo
de todos los días recorriendo las calles sin ningún objetivo. Haciendo una ruta sin destino alguno. Todos los
días hacía el mismo itinerario con la misma botella en
la misma mano. La vida no existía para él, como tampoco existía la alegría. Siempre me lo encontraba en la
calle pero nunca desviaba la mirada de su camino. Él
seguía andando. Le daba exactamente igual lo que
ocurriera a su alrededor.
Un día abrieron una zanja en medio de su recorrido para meter una tubería, y desde
entonces no volví a verlo.

JOSU PEREZ 1.D
CATEGORÍA B:

BONITA SILUETA
“Bonita silueta” pensé. Sonreí ,”una sonrisa
perfecta” me dije. Me acaricié el pelo “suave y
tan liso como a mi me gusta”. Abrí los ojos
tanto como fui capaz, “tan azules como el
mar, tan profundos como un pozo sin fondo”.
Moví la nariz intentando imitar a un ratoncito,
“qué tierna puede llegar a ser”. Saqué la lengua,”así nadie se me resiste”. Aparté la mirada
del espejo, me dispuse a mirar a la derecha:
nadie. Esta vez, a la izquierda: nadie. No tenia
con quien compartirlo.

ILARGI ZABALETA 4.D

CATEGORÍA C

HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ
Siempre he sido consciente de que la vida de un astronauta es realmente complicada. Aun así, desde pequeña ya soñaba con volar por el espacio, y al fin, sé lo que es
sentirle un “astronauta a medias”.
Infinidad de veces sientes que tu cuerpo pesa toneladas y te dejas caer sobre la
nada mientras esta te sujeta pacientemente como si de una pluma se tratase. A menudo, algo te oprime el pecho, no sabría decir si se debe a la presión atmosférica o a
la angustia, pero desconectas observando el inmenso universo, ya que solo te inunda
una interminable noche. A medida que avanzas en tu viaje, tus movimientos se realizan sin remedio. Y finalmente, en el tema alimenticio no me puedo extender mucho,
todo se resume a pastillas y más pastillas que digerir.
También soy consciente de que descrito de este modo no parece una pasión
muy inspiradora, pero la esencia de ser astronauta se basa en hallar algo nuevo y para ello una se llena de esperanza y valor. En esa búsqueda, esperanza y valentía se
encuentra nuestro símil, aunque como ya he dicho antes, no soy un astronauta al
completo. Al fin y al cabo, a lo más alto que he subido es a la sexta planta de este
hospital: neurología, tratamiento de la enfermedad de Parkinson.

NEFER OLAIZOLA 2. BATX. B

Gasteizko gudua Espainiako independentzia gerra garaian gertatu zen gudua izan zen, 1813ko ekainaren
21ean izan zen, bertan Wellington dukeak zuzendutako armada aliatuaren garapenak Iberiar Penintsulatik
bota zuen armada Frantziarra.
Porrotaren ondorioz, Napoleón Bonapartek Fernando VII .a Espainiakoari koroa itzuli zion.
Gudua ekainaren 21eko 8: 30 -ean Hillen gudalozteak Argantzungo muinoak eraso zituen. Erasotzen lehendabizikoak Murillo jeneralak zuzendutako espainiar 1. dibisioa izan zen, Murillo bera zauritu zutelarik.
Anglo-portugaldar 2.dibisiok espainiarrarekin bat
egin zutenean, frantziarrak mendean hartu zituzten.
Aurrera egin eta britainiarrek Subila Gasteiz hartu
zuten. Hala ere, ezin aurrerago joan Conrrouxek zuzendutako Armèe du Midiren 4. dibisioaren defentsa
gogorra zelako. Grahamen zutabeak Reillek zuzendutako eskuinaldeko napoleondar armadaren hegala,
non Armèe du Portugal armada zegoen, Longak zuzendutako espainiar 6. dibisioa Gamarra Nagusia
hartu eta Duranarantz jo zuen, bertan errege-bidea
mozteko. Anglo portugaldarren 5. dibisioak Gamarra
nagusia konkistatu zuen. Gogor borrokatu ondoren,
Tomas Pictonek zuzendutako 3. dibisioak arma inperialaren berbigunea eraso eta mendean hartu zuen.
Frantziarrek errenditu eta iparralderantz jo zuten 8.000 erori eta zauritu, eta 2000 preso utziz; gainera, zituzten 152 kainonetatik 152 galdu zituzten. Aliatuek, berriz, 4500 baja izan zituzten.
Joseph Bonapartek, britainiar husar erregimentu batek berlina
eraso zuenean, zaldi bat hartu eta
ihes egin behar izan zuen lapurtutako altxorrak atzera utziz. Behin
garapena lortuta, Alaba jeneralak,
britainiar zalditeriaren militarrak
hartu eta Gasteizen sartu zen. Horrela, garaileen arpilatzea saihestu
zuen beste hainbat lekutan egin ez
zena. San Martzialgo gudua eta
gero, inork ez zuen horrelakorik
egin eta garaileek Donostia erre
zuten.
Milaka soldadu aliatuek frantziarrek ihesean utzitako ospilaren bila
lortzeari ekin zioten: urrea, zilarra
bitxiak, zetak, jantziak etab. Horretarako frantziarrek jasapena
bertan behera utzi zuten Wellingtonen atsekaberako. Honek horrela idatzi zuen: Britaniar soldadua lurreko
zaborra da, zurrutada baten truke izena ematen du.

Zer da?
AEK-k amtolatutako lasterketa erraldoi bat, Euskal Herriam zehar doa, urte honetan, hau da,
korrika 18 Andoanetik Baionara doa, bere helburua gure hizkuntzaaren aldeko kontzientzia
suspertzea eta gau eskola zein euskaltegien eguneroko lana indartzeko dirua biltzea da.
Historia
1980an Euskal Herria Oñatitik Bilbora zeharkatu zuen 1. Korrika antolatu zenetik, euskararen alde antolatzen den ekitaldirik jendetsuena eta garrantzitsuenetakoa da. Ordudanik 17
Korrika eta 32 urte igaro dira. 2013ko martxoaren 14an hasita, 11 egunez eta gelditu gabe,
Euskal Herria zeharkatuko du hamazortzigarrenez Korrikak. Bi mila kilometro baino gehiago euskararen alde, adin eta mota guztietako milaka korrikalarirekin, gau eta egun gelditu
gabe.
Korrika hasi eta amaitu arte, lekukoa pasatzen da eskuz esku eta kilometroz kilometro korrikalarien artean; lekuko horren barruan Korrika helmugara iristean, euskaldun ezagun batek
irakurriko duen mezua doa, ordura arte sekretupean gordetzen dena.
Ehunka mila lagun izan dira parte-hartzaileak aurreko Korrika edizioetan. Korrikaren inguruan sortzen den mugimenduak Euskal Herriko jendarteak bere hizkuntza berreskuratzearen
alde egindako hautua erakusten du. Korrika Euskal Herriko jendartea astintzen duen gertakari bilakatu da. Bi urterik behin egiten den lasterketan parte hartzen duen jende kopuruak gora
egiten du etengabe, Korrikaren antolaketan milaka lagun aritzen dira herriz herri eta auzoz
auzo eratutako batzordeetan, eta kanpainak irauten duen bitartean ehunka jaialdi, kultur ekitaldi eta abar antolatu ohi dira.
Korrika 18
Andoanetik Baionara joan da urte honetan, (2013). Gure herrian, Gasteiz, 18.30ean sartu zen
Arzubiaga bidegurutzea bus geltokitik eta 22:45ean joan zen Ivef errotondatik. Gure institutuan kilometro bat dauka Wellington/Baiona da eta bere zenbakia 1238B da.

Lomce edo Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, Wert hezkuntza ministroak proposatutako lege berria da, krisi ekonomikoa dela eta gastu publikoa murriztu nahi dutenez, hezkuntza arloan murrizketak egitea erabaki dute.
Lege honek dakartzan aldaketak honetan datzate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikasleria sexuaren arabera bereizten dituzten ikastetxeak diru publikoz finantzatuko dituzte.
Eskola kontseiluak eta AMPA-k duten erabakitzeko ahalmena murriztu edo deuseztatu egingo
dute.
Zuzendariaren eta zuzendaritzaren eskuduntzak handitzen ditu.
Ikasleen adimenaren araberako bereizketa bultzatzen du.
Hezkuntza sistema enpresen zerbitzura jartzen da ikasleen beharretatik aldenduz.
Espaniar konstituzioaren balioak inposatzen ditu eta euren ikaskuntza derrigorrezkoa izando da.
Ikastetxeen kanpo ebaluazio nazionalak egingo dira konpetibitatea eta presio soziala bultzatuz.
Errebalidak
Hizkuntza koofizialak, aukerako ikasgai moduan jarrito ditu hirugarren maila batean.
Zigorrak ezarriko zaizkie eskatutako errendimendu akademikoa betetzen ez duten ikastetxeei.

Orokorrean lege hau bereizkerian oinarritzen da, ez bakarrik sexu aldetik, baizik eta adimen aldetik ere eta
hainbeste urtetan zehar defendatu dugun hizkuntza, euskara, gutxiesten du.

Espanian eta bereiziki Katalunian eta Euskadin, manifestazioak egin dira,
LOMCE-aren kontra, desadostasuna adierazteko.

Informazio iturriak: LOMCE
formakuntza liburuxka.

Ostebi Acebo: “Atletismoan jarraitzea gustatuko litzaidake”.
Gaurkoan Ostebi Acebo 3.B-ko ikaslea elkarrizketatu dugu, bere zaletasunari buruz
hitz egin diezagun, atletismoari buruz hain zuzen ere.
Mendeberri: Noiz hasi zinen atletismoa egiten? Zergatik?
Ostebi Acebo: Betidanik egin izan dut atletismoa, ahizpa nagusia
5 urterekin hasi baitzen eta betidanik ikusi baitut nire familian,
lehengusinak ere horretan aritu zirelako.
M: Non praktikatzen duzu? Zenbat denbora?
O. A: Mendizorrotzako atletismo pistan. Egunero,
6etatik 8.30-9.00 aldera.
M: Zergatik duzu gustuko? Zer duzu gustukoen atletismotik?
O. A: Betidanik ikusi dudalako nire familian eta beste kirol batzuetan aritu naizen arren, beti nahiago izan dut atletismoa; nire
taldean giro ona dagoelako, familia baten parekoa. Hesiak edo
hesi-proba.
M: Norbait gehiagok egiten du atletismoa zure familian?
O. A: Nire bi ahizpek
M: Zertan datza atletismoa? Zaila iruditzen zaizu?
O. A:Txikitan ondo pasatzea da kontua, baina nagusi egin ahala
zure helmugak finkatzean eta betetzean datza. Psikologikoki zaila
iruditzen zait, bakarka aritzen zarenez amorrua zuk pairatzen

duzu-eta.
M: Zer pentsatzen dute zure gurasoek zaletasun honi buruz?
O. A: Nik gozatzen dudan bitartean ados daude, baina sufritzen
dudala ikusten badute, uztea dela hoberena uste dute.
M: Bakarrik ala taldeka egiten duzu atletismoa?
O. A: Normalean bakarrik egiten da, baina beroketa taldean egiten da.
M: Beroketa bereziren bat egiten al duzu? Zein?
O. A: Bai, lehiatu baino ordu bat lehenago hasten naiz hesi teknika egiten.

M: Zer arropa mota behar duzu?
O. A: Taldeak ematen dizun arropa, hau da, mallak, top-a eta
txandala. Zapatila bereziak ere behar dituzu, espezialitatearen
araberakoak eta takodunak.
M: Asko nekatzen zara atletismoa egiten? Zer da gutxien
gustatzen zaizuna?
O. A:Frogaren arabera. Jaurtiketak.
M: Nor da zure atletarik gogokoena?
O. A: Jessica Ennis (britainiarra)
M: Lesiorik izan al duzu atletismoa egiten? Nolakoa?
O. A: Bai, asko; batez ere orkatiletan eta belaunetan. Orain
dela gutxi tendinitisa izan nuen belaunetan
M: Zergatik gomendatuko zenuke?
O. A: Zu zure buruaren aurka ari zarelako; lehen aipatu dudan bezala, zuk
ezartzen dituzu zure helburuak eta giro
aparta dagoelako.
M: Irabazi al duzu txapelketa garrantzitsurik? Nola sentitu zinen?
O. A: Arabako zenbait txapelketa irabazi ditut, behin Euskadi mailan hirugarren gelditu nintzen eta ia-ia Espainiako
txapelketan sartu nintzen. Euskadikoan
hirugarren geratu nintzenean primeran
sentitu nintzen txikienetarikoa nintzelako eta nagusiei irabazi
nielako; baina Espainiakoaren kasuan amorrua sentitu nuen
oso aukera polita zelako, gutxitan azaltzen denetakoa.
M: Zer asmo duzu etorkizunari begira?
O. A: Atletismoan jarraitzea gustatuko litzaidake eta posible
balitz entrenatzaile gisa aritzea nire taldean.

DI-DA
Hondartza ala
mendia? Mendia
Eguna ala gaua? Eguna
Musika talde bat? Denetarik entzuten dut.
Janari bat?Arroza tomatearekin
Kolore bat? Gorria
Ikasgai bat? Gorputz hezkuntza
Amets bat? Nik finkatutako helburuak betetzea, nahi
ditudan ikasketak egitea eta atletismoan ezaguna izatera heltzea.

2013ko saskibaloiko errege kopan 8 taldek parte hartu dute: Asefa Estudiantes,Valencia Basket, Cai
Zaragoza, F.C. Barcelona Regal, Real Madrid, Uxue Bilbao Basket, Herbalife Gran Canaria eta Caja
Laboral.
Baskonia. Lehenengo errondako partiduen emaitzak honako hauek izan dira: Asefa Estudiantes 59–
77 Valencia Basket; Cai Zaragoza 64–88 Caja Laboral Baskonia; Real Madrid 108-111 F.C. Barcelona Regal eta Uxue Bilbao Basket 62-74 Herbalife Gran Canaria. Horrek esan nahi du pasatu diren lau
taldeak: F.C. Barcelona Regal, Caja Laboral Baskonia, Valencia Basket eta Herbalife Gran Canaria.
Bi partiduak hauek izan dira: F.C. Barcalona Regal-Caja Laboral Baskonia eta Valencia BasketHerbalife Gran Canaria. Lehenego partidua F.C. Barcelona Rigalek irabazi du: F.C. Barcelona Regal
80-69 Caja Laboral Baskonia. Bigarren partiduan Valencia Basketek irabazi du: Valencia Basket 8372 Herbalife Gran Canaria. Finaleko bi partaideak F.C. Barcelona Regal eta Valencia Basket izan
dira eta Regal Barcelonak irabazi du: Regal Barcelona 85-69 Valencia Basket.
Partiduaren erdian minikoparen sariak banatu dira eta irabazlea Real Madrid izan da eta beste
finalista Regal Barcelona izan da. Real Madrilek 71-47 F.C. Barcelona Regal.
Beste 8 taldek parte hartu dute mini kopan: F.C.Barcelona Regal, Real Madrid, Cai Zaragoza, Caja
Laboral 5+11 Baskonia, Asefa Estudiantes, Valencia Basket Club, Uxue Bilbao Basket eta CB Gran
Canaria. Hirugarrena eta laugarrena nor den erabakitzen den partiduan Asefa Estudiantes eta CB
Gran Canariak hartu dute parte. Partidu horren irabazlea Asefa Estuiantes izan da: Asefa Estudiantes
87-75 CB Gran Canaria. Gero finalean Real Madrilek eta F.C. Barcelona Regalek parte hartu dute.
Irabazlea Real Madrid izan da F.C. Barcelonari 24 punturengatik irabazi diote. Real Madrid 71-47
F.C. Barcelona Regal.

← F.C. Barcelona
Regal
Koparen irabazlea

Mini koparen irabazlea
Real Madrid →

PAULA DÍEZ: “Gimnasia estetikoa egin aurretik erritmikoan aritu nintzen.”
Mendebaldeko lehenengo mailako ikaslea da eta bere denbora librean gimnasia estetikoa
praktikatzen du.

Mendeberri: Esan digutenez gimnasia estetikoa berria da,
azalduko al diguzu zer den?
Paula Díez: Bai, gimnasia estetikoa berria da gure artean,
aurten hasi da Gasteizen, oraindik talde bakar batek praktikatzen du. Gimnasia estetikoa gimnasia erritmikoa bezalakoa
da, baina modalitate hau aparaturik (uztaia, soka…) gabe
egiten da.
M: Zegatik aukeratu zenuen kirol
hau praktikatzea?
P.D.: Lehen gimnasia erritmikoa praktikatzen nuen, baina gimnasia estetikoa
ezagutu nuenean gehiago gustatu zitzaidan eta erabaki nuen kirolez aldatzea.
M: Non entrenatzen zara eta nolakoak dira entrenamenduak?
P.D.: Ibaiondo gizarte etxean entrenatzen naiz. Jantzi bereziekin entrenatzen
naiz
M: Zenbat ordu entrenatzen zara?
P.D.:Bi ordu astero
M: Zein taldetakoa zara?
P.D.: Rítmica Vitoria taldetakoa naiz.
M: Noizbait lesioren bat izan duzu?
Nolakoa? Nola osatu zinen?
P.D.:Bai, orkatila bihurritu nuen. Fisio
batengana joan nintzen eta berak tira
batzuk jarri zizkidan orkatila mugitu
ahal izateko.
M: Zer esaten dizute zure ikaskideek?
P.D.: Nik gimnasia egitea asko gustatzen zaie eta ikasgelan
egiten dugunean beti harrituta geratzen dira.
M: Zer sentitzen duzu gimnasia estetikoa egiten duzunean?
P.D.: Gimnasia egiten dudanean pozik eta gustura egoten
naiz.
M: Nola antolatzen duzu eguna ikasketak eta gimnasia
estetikoa egiteko?
P.D.: Azterketak ditudan astean oso urduri egoten naiz, ikasteko denbora gutxi dudalako; baina azkenean dena egiteko
denbora izaten dut eta ikasgai guztiak gainditzen ditut.
M: Noizbait lehiaketaren batean parte hartu duzu?
P.D.: Ez dut lehiaketarik egin, oraindik oso goiz delako,
baina erakustaldiak bai .

M: Zein da zure gimnastarik gustukoena?
P.D.: Kirol berria denez, oraindik ez du jende askok praktikatzen eta ez dago gimnasta eredurik.
M: Zer egiten zenuen gimnasia estetikoa egin aurretik?
P.D.: Gimnasia estetikoa egin aurretik gimnasia erritmikoa
praktikatzen nuen.
M: Zein kategoriatan zaude?
P.D.: Gimnasia estetikoan ez dago kategoriarik.
M: Gimnasia estetikoan denbora asko jarraitzeko asmoa duzu?
P.D.: Denbora gutxi daramat praktikatzen,
baina asko gustatzen zaidanez, uste dut jarraituko dudala.
M: Joko olinpikoetara iristea gustatuko
litzaizuke?
P.D.:Gustatuko litzaidake baina oso berandu
hasi naizenez, ez dut uste iritsiko naizenik.
M:Gimnasia estetikoan gertatu zaizun
gauza bitxiren bat kontatuko al diguzu,
mesedez?
P.D.:Lehengo egunean soineko bitxi batzuk
ekarri zizkiguten, guztiak berdinak, erakustaldirako.

Gaua ala eguna? Eguna
Film bat? Avatar
Edari bat? Coca Cola
Kolore bat? Larrosa
Hondartza ala mendia? Hondartza
Janari bat? Pasta
Uda ala negua? Uda
Mugikorra ala ordenagailua? Ordenagailua
Leku bat? Paris
Elurra ala eguzkia? Eguzkia

ANE ALVAREZ: “ Partidu bat hasi aurretik aldageletan dantzatzen eta
abesten dugu ”
Ane Alvarez 15 urteko Mendebaldeko ikaslea da. Bere aisialdian boleibolean
aritzen da eta bere lagunekin partiduak jokatzen ditu.
M:Nolako arropak erabiltzen dituzu?
A.A.: Kamiseta urdina daukagu guztiak
bakoitza zenbaki desberdin batekin, gero
praka motzak eramaten ditugu eta belaunetan belaunekoak erabiltzen ditugu belaunak
ez erretzeko.
M:Noizbait lesioren bat izan duzu? Nolakoa? Nola errekuperatu zinen?
A.A.: Bai, duela gutxi eskuko ligamenduak
apurtu nituen tontoarena eginez, baina azkenean hilabete bat egon nintzen eskaiolarekin eta errekuperatu nintzen.
M:Zer esaten dizute zure ikaskideek?
A.A.: Ezer ez, baina soinketa dugunean
nirekin jolasten dute eta primeran pasatzen
Mendeberri:Zenbat urterekin hasi zinen boleibolean eta zerk bultzatu zintuen boleibola egitera?
Ane Alvarez: Aurten hasi naiz, bizkarreko mina
nuelako eta gimnasia utzi izan behar nuelako. Nire
lagun guztiak apuntatuko zirenez, beraiekin apuntatzea erabaki nuen.
M:Zenbat lehiaketa egin dituzu?
A.A.:Momentuz ez dugu lehiaketarik egin, baina
larunbatero partiduak jokatzen ditugu.
M:Non entrenatzen zara eta nolakoak dira entrenamenduak?
A.A.: Asteazkenetan eta ostiraletan Hegoalderaino
joaten naiz eta entrenamenduak oso onak dira, elkar
ezagutzen dugulako eta gure artean oso giro ona dagoelako.
M:Zenbat ordu entrenatzen zara?
A.A.: Astero hiru ordu eta egun bakoitzean ordu eta
erdi egoten naiz.
M:Zein taldetakoa zara?
A.A: Denak Mendebaldekoak garenez, erabaki genuen taldeari Mendebaldea deitzea, nahiz eta Urkide
eskolako bi neska egon.
M:Zein kategoriatan zaude orain?
A.A.: Kadete kategorian nago.

dugu.
M:Zer sentitzen duzu boleibolean jokatzen duzunean?
A.A.: Nekagarria dela uste dut, baina lagunekin nagoenez oso ondo pasatzen dut.
M:Eguna nola antolatzen duzu ikasketak eta boleibola ondo eramateko?
A.A.: Saiatzen naiz egunero ikasten eta entrenamenduak dauzkadanean bakarrik birpasatzeko denbora
geratzen zait.
M:Boleibolean denbora asko jarraitzeko asmo
duzu?
A.A.: Bai, oso gustuko dudalako, lagunekin denbora
pasatzeko aukera ematen didalako eta, gainera, denbora gutxi daramat kirol honetan.
M:Zein da zure boleibol jokalari gustukoena?
A.A.: Ez daukat, baina nire entrenatzailea miresten
dut. Orain nahiko zaharra da, baina bera gaztea zenean oso jokalari ona izan zen, profesionala izatera
iritsi zen.

M:Joku olinpikoetara iristea gustatuko litzaizuke?
A.A.: Noski gustatuko litzaidakeela!!!!! Baina ez dut uste iritsiko naizenik.
M:Boleibolean gertatu zaizun bitxikeriaren bat kontatu, mesedez!
A.A.: Guztiak partidu bat hasi aurretik aldageletan elkartzen gara eta han dantzatzen eta abesten dugu partidura pozik joateko.

Gaua ala eguna? Gaua
Hondartza ala mendia? Hondartza
Elurra ala eguzkia? Eguzkia
Janari bat? Pasta
Leku bat? Nire herria
Ordenagailua ala mugikorra? Mugikorra
Liburu bat? El ultimo caso del señor Luna
Film bat? La vida es bella
Futbola ala saskibaloia? Futbola
Kolore bat? Berdea

