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hainbeste urteren ondoren,
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Gurpil fotokopiak, Erro autobusak, Consumibles Tapia, Zafiro Tours.
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Bukatu da, bukatu da, bukatu da, akabo! Bada, ez! Inork aurtengo negu
gogorrak eta krisiak isilaraziko gintuztela uste bazuen ere, hemen gaude berriro eguraldi onak ematen duen alaitasunarekin batera. Gure bi erredakzio talde nekaezinek egindako hainbat eta hainbat lan ezin izan ditugu atera, baina
ez kezkatu, halako batean, agian, azalduko dira eta Webgunean. Udako ale honetan, ohikoa den bezala, elkarrizketak, erreportajeak etabarrez gain, talde argazkiak eskaintzen dizkizuegu. ONGI PASA OPORRETAN!



A









Aunque las malas lenguas especulaban con el cierre de la revista Mendeberri, vuelve a ver la luz tras el crudo invierno y la tan cacareada crisis. Nuestros dos equipos de redacció n se encontraban con los discos duros de los ordenadores llenos y deseosos de publicarlos. Que nadie se preocupe, pues los
trabajos que no hemos publicado podrí an aparecer en la pá gina web del instituto. Como acostumbramos, en este nú mero de junio, os ofrecemos el anuario con las fotos de todos los grupos del instituto junto a las habituales secciones. ¡ FELIZ VERANO!

3

4

agenda 21 • agenda 21 • agenda 21 • agenda 21 • agenda 21 • agenda 21 • agenda 21

AGENDA 21en TXOKOA
MUGIKORTASUNA ETA KLIMA ALDAKETA
Kaixo menbebaldetar guztioi!Urtero bezala, eta ia konturatu gabe, beste ikasturte baten amaierara iritsi gara. Aurten egindakoa gogoratzeko une egokia dela uste dugu eta
horretara goaz.

duetan jende asko biltzen da Mendebaldea eta S. Prudentzio ikastetxeetakoa, bereziki, eta kotxeek ez dute
semaforoa errespetatzen. Proposamena aipatutako orduetan udaltzainak egotea da.

Bigarren hiruhilabetean zehar gaiarekin erlazionatutako
hainbat ekintza kurrikular garatu dira hainbat ikasgaitan. Era
honetan, gaia ikuspuntu ezberdinetatik aztertu dugu ideia
sakonago eta zabalago bat izateko asmoz.

• Bidegorriak jartzea ikastetxera ailegatzeko Donostia kalean (institutuko ikasleen %24 txirrindulaz etortzen da)
eta institutu aurrean (Donostia 3) semaforoa jartzea

Egindako ekintzetako batzuk udal fororako proposamenak eta konpromezuak lortzea zuten helburu. Hauetako bat
tutoretzan landutako eskola bidearen azterketa izan da. Mapa batean klase bakoitzeko ikasleek beraien etxea kokatuz,
jende gehiena non bizi den eta institutura etortzeko erabilitako bide nagusiak atera ziren; bide hauetan puntu beltzak
identifikatu ondoren, udalari hobetzeko proposamenak egin
zaizkio. Ikasleen foroa maiatzaren 14an izan zen Aldabe gizarte etxean eta gure ordezkariak Alazne Fernández eta Joseba Otxoa izan ziren DBHko lehenengo ziklotik eta Urtun
Hoyos eta Ander Juan DBHko bigarren ziklotik. Maiatzaren
31n alkatearekin foroa burutu zen Villasuso jauregian eta
bertan alkateak ikasleek planteatutako proposamenei eta galderei erantzuna eman zien. Hauek izan dira udal forora eramandako proposamen eta konpromezuak:

• Autobus linea gehiago jartzea.
• Kotxe, txirrindula eta oinezkoen arteko errespetu gehiago izatea eta dauden arauak errespetatzea. Udalak arlo
honetan hiritarrei zuzendutako kanpainak diseinatu beharko lituzke.

Konpromisoak:
• Ahal izanez gero, hiritik mugitzeko oinez edo txirrindulaz ibiltzen saiatuko gara, bestela garraio publikoa erabiliko dugu.
• Arreta gehiago jarri tranbiaren bidea zeharkatzerakoan.
• Bidegorrietatik joatea.

• Euskal Herria boulevardak eta Donostia kaleak bat egiten duten gunean zebrabiderik ez dago, nahiz eta jende
asko bertatik gurutzatzen den. Proposamena zebrabidea
eta semaforoa tranbia jarri aurretik zeuden bezala jartzea
da.

Bestaldetik, institutura etortzen garenon mugikortasun
ohiturak aztertu dira eta emaitzak oso onak direla esan daiteke. Ikasleen artean %96k garraiobide jasangarriak erabiltzen ditu, oinez, txirrindulaz, autobusez eta tranbiaz etortzen baitira institutura. Irakasleen artean autoa gehiago erabiltzen den arren, Gasteizen bizi direnen ehuneko handi batek, %69k, garraiobide jasangarriak erabiltzen ditu, oinez,
tranbiaz, autobusez eta txirrindulaz mugitzen delarik. Hurrengo grafikoetan, jasotako emaitzak ikus daitezke.

• Duque de Wellington kaleko San Prudentzio ikastetxearen parean dagoen semaforoan, eskoletara sartzeko or-

Jakin badakizue, iaz bezala garbiketa lehiaketarekin jarraitzen dugula. Lerro hauek idazterakoan oraindik azken be-

Proposamenak:
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haketaren emaitzak falta badira ere, badirudi aurten 3.DC
eta 4.DC taldeak irabazteko aukera asko dituztela. Zorionak irabazlei! Mendeberri aldizkaritik eskerrak eman nahi
dizkizuegu saria lortzen saiatu zareten guztioi eta ez ahaztu azkenean institutua guztiona dela, eta dena aurkitzea
gustatuko litzaigukeen bezala uzten saiatu behar garela.
Bi hiruhilabete hauen barnean egindako beste ekintza
batzuk irteerak izan dira.
DBHko 3. mailako ikasleak Jundizko biometanizazio plantara joan ziren eta han, gure etxeetan kontenedore grisetan
botatako hondakinekin egiten dena ikusi ahal izan zuten. Laburki esanda, zakarrontzira botatzen den materia organikoari bi erabilpen ematen zaizkio planta honetan: metanoa lortu, geroago erreko dena energia ekoiztuz, eta konsposta
lortu, nekazaritzan edo antzeko erabilpenetan erabili daitekeen jatorri organikoa duen ongarria.
DBHko 4. mailako ikasle batzuk, aldiz, gure inguruan
dauden energia berriztagarrietan oinarritutako zentral batzuk ikusi zituzten. Irteeran, Araiako minizentral hidroelektrikoa eta 100 metroko altuerara iristen diren Badaiako mendizerran kokatutako aerosorgailuak ikusi ahal izan zituzten.
Askotan, taldeka gai baten inguruan lanean aritzen garenean gure ondoan daudenak zer egin duten ere ez dugu ezagutzen. Muga hau gainditzeko asmoz eta guztioi
gaiaren inguruan egindakoaren berri emateko, erakusketa bat antolatu zen aurtengo gaiaren inguruan kultur astean zehar eta geroago ere mantendu dena behe solairuko pasiloan.
Beno, ez dira ekintza gutxi izan aurtengoak! Baina amaitu aurretik aipamen pare bat egin nahiko genituzke. Alde batetik, gure burua Eskola Jasangarriaren Errekonozimendua lortzeko aurkeztu dugu. Errekonozimendu hau
A21aren barruan hartutako konpromezuak eta ingurugiro jarrera egokiak dituzten ikastetxei Eusko Jaurlaritzak
ematen dien saria da, eta gure institutuan gauzak nahiko
ondo egiten ditugula uste dugunez, parte hartzea pentsastu dugu. Emaitza zein izan den hurrengo ikasturtean

kontatuko dizuegu
Bestalde, 350 ekimen aipatu nahi dizkizuegu. Dakizuenez aurtengo gaia mugikortasuna eta klima aldaketa
da. Klima aldaketaren arrazoi nagusienetako bat erregaien
errekuntzan askatutako karbono dioxidoa da, CO2. Adituen ustetan, gas honen kontzentrazioa atmosferan 350
zati milioiko-tik igoko balitz, klimak jasango lukeen aldaketak ez luke atzera bueltarik izango, eta horregatik kopuru hau izango litzateke CO2-aren muga gehienez. Sarrera tekniko labur honen ondoren, 350 ekimen azalduko
ditugu. Ekimen hauek klima aldaketaren arazoa ezagutzera eman nahi dute eta, bide batez, jendeak bere mugitzeko ohiturak aztertu eta ahal den neurrian aldatzea
bultzatzen du. Horretarako Salburuan dagoen Ataria zentroan kutxa bat jarri zen gomazko pilotekin, hauek CO2
molekulak adieraziko zituztelarik. Alkatearekin egindako
foroan, ikastetxe bakoitzeko ordezkari batek kutxatik hamar bola atera ditu ikastetxeek CO2 igorpenak ez igotzeko hartuta dugun konpromezua irudikatuz. Dena den
ekimen hau ez da ikastetxeetara mugatzen, guztiok lagun
dezakegulako gure igorpen tasak murrizten.
Azken parrafoan aipatutakoaren harira, hona hemen
gure igorpenak murrizteko aholku batzuk:
• Hirian, oinez edo txirrindulaz ibili.
• Aurrekoa ezin badugu bete, garraio publikoa erabili:
autobusa edo tranbia.
• Aurreko bietako bat ere ezin badugu bete eta autoa
hartzea beste erremediorik izan ezean, barruan ahalik
eta jende gehien joaten saiatuko gara.
• Kotxearen gurpilen presioa zaindu.
• Oporretara joatean, ahal den neurrian ez eraman ekipajerik ibilgailuaren gainean.
Bukatzeko, opor on batzuk pasa eta hurrengo ikasturtera arte!
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Gasteizko garraioak

Antzina, duela 30 urte gutxi gorabehera, Gasteizko garraioak
oso pobreak ziren. Denbora pasatu ahala, beste hainbat garraio
eskuragarriago egin ziren. Oraingo honetan, autoa, autobusa eta
trena izan ziren garraiorik erabilienak.
Duela gutxi, tranbia egitea pentsatu zuten Gasteizko hiri osoan zehar, baina arazoa zen hemengo hainbat pertsona ez zeudela ados. Eztabaida asko egon ziren, baina azkenean tranbia eraikitzeko erabakia hartu zen.

autobus bat galtzen baduzu, hurrengora arte ez da beharrezkoa
hainbeste denbora itxarotea. Baina hori ez da izan aldaketa bakarra tranbia dagoenetik, beste hainbat autobus geltoki jarri dira.
Etorkizunari begira, tranbiarekin zerikusia duten aldaketa berri batzuk egitea pentsatu dute. Adibidez, Abetxuko osotik pasatzea pentsatu zuten eta haren kontra borrokatzen egon da herri
osoa; azkenean, herritar batzuk Legebiltzarrera joan ziren haien
iritzia ematera eta buelta hori ez ematea lortu dute.
Gaur egun, bi tranbia linea daude:
Abetxuko herritik Gasteizko erdialderaino eta Ibaiondotik Gasteizko erdialdera, bestea bezala.
Autobus lineak ere aldatu dituzte eta maiztasun handiagoa
dute, 10 minutukoa da eta. Honek abantaila asko ditu, adibidez,

Gure ustez, tranbia Gasteizen jartzeak aurrerapen handia suposatu du hiriarentzat. Adibidez, lehen, hiriaren erdialdetik urrun
zeuden lekuetatik pasatzen da orain. Horrela, gasteiztarrek ez dute autobus edo autorik hartu beharrik.Gainera, bere orduan ibiltzen da beti, autobusa baino hobeto. Tranbia autobusa baino garestiagoa da, baina azkarragoa eta erosoagoa denez, merezi du.

Erro
Autobusak
bidaia ona!!!

Foruak 18 ☎ 945 300 238
AGURAIN
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Miguel Angel:

“Zaldiak beste animalia batzuek
egiten ez dutena egiten du ”
Hipoterapia errehabilitazio jarduera da, mundu osoan ezaguna. Zaldiaren mugimenduak aprobetxatzean datza gihar eta
ukiguneak estimulatzeko.
Terapia hau, 1950-1960tik erabili izan da. Zaldiaren mugimendu multidimensionala erabiltzen duen tratamendua da,
entrenamendu fisiko berezia, gaixotasunak dituzten pertsonekin tratatzeko. Adibidez, Mendebaldeako ikasle bat, prentsa
tailerreko Angela Pradells. Gopegira joaten dira terapia hau
egitera. Hori dela eta Gopegiko zalditegian egon gara, eta
Miguel Angelekin hitz egin dugu. Hona hemen elkarrizketa.

medikuak onartu behar du, bestela arriskutsua izan daiteke
eta, gainera, medikazioa hartzen dutenek edo zorabiatzen
direnek eta krisialdian daudenek ezin dute, mingarria delako.
M: Modu berezi batean prestatu behar dira zaldiak?
M.A.: Bai, beraiek jakin behar dutelako hau ez dela zigorra, eta horrela lasai egongo dira; bai, lan handia egin behar da
beraiekin.
M: Noiz hasten da hobekuntza nabaritzen?

Mendeberri: Noiztik egiten duzu lan hau? Eta zergatik?
Miguel Angel: Zaldiekin ibiltzen orain dela hogei urte hasi
nintzen, baina hipoterapiarekin hamar urte.
M: Arropa berezia behar da zaldi gainean ibiltzeko?
M.A.: Ez da beharrezkoa, baina gomendagarria da maila
bereziak eramatea eta segurtasunagatik, kaskoa eraman behar
da, baina ez da beste gauza berezirik behar.
M: Zenbat zaldi daude zalditegian?
M.A.: Ez dakit zehatz-mehatz zenbat dauden, baina berrogei inguru egongo dira.
M: Jende asko joaten da astean zehar terapia hau egitera?
M.A.: Nahiko genukeena baino jende gutxiago etortzen
da; orain hamabi pertsona daude terapia hau egiten.
M: Zertan da onuragarria hipoterapia? Zer da zaldiak
egiten duena gaixoa sendatzeko?
M.A.: Zaldiak beste animalia batzuk egiten ez dutena egiten du, tenperatura eta mugimenduak gureak bezalakoak dira,
horiek dira zaldiaren bi ezaugarri nagusiak.
M: Edonork egin dezake?
M.A.: Ez, badaude batzuk egin ezin dutenak, lehenengo

M.A.: Gaixo bakoitzaren araberakoa da hobekuntza hori,
batzuetan lehen egunetan nabaritzen da; beste batzuek denbora gehiago behar dute, ez da berdina fisikoa denean, edo
psikikoa denean; Angela bezalakoek, adibidez, berehala nabaritzen dute.
M: Zein motatako jendea duzue?
M.A.: Hemen, gehienak autistak edo garun-paralisiak
dutenak dira, baina pertsona bakoitza ezberdina da.
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Gasteizko Gaztetxea
SORRERA
Gazteek zituzten beharrak zeintzuk ziren ikusita, 1986an
jendea mugitzen hasi zen Asociación Cultural de la Zapa
zelako elkartean kontzertuak, erakusketak eta abar antolatuz eta poliziaren errepresioaren eta etxebizitza arazoaren inguruan hausnarketa sakonak eginez, egoera horri
irtenbide bat bilatzeko.
1988ko apirilaren 28an, Arabako Prudentzio Deunaren egunean, 300 bat lagun manifestazioan abiatu ziren
apezpikuaren jabegoko “Lorazainaren Etxera ”, ateari ostikoa eman eta Gasteizko Gaztetxea jaio zen. Ondoren,
garbiketa lanak eta eszenatokiko, tabernako, ganbarako
eta liburutegiko obrak egiten hasi ziren.Aldaketa hauekin
guztiekin batera, orain ezagutzen dugun gaztetxea itxura hartzen joan zen. Barruan kontzertuak, antzerkian, hitzaldiak eta jai alternatiboak egiten zituzten.

ALONSOREN GOBERNUA
Alfonso Alonso alkate izendatu zutenean, gaztetxeko
garai lasaia amaitu zen, honek gaztetxea botatzeko nahia
berpiztu zuelako. Urteak pasa ostean, edozein aitzakia jartzeko prest zegoen gaztetxea botatzeko: gai politikoak,
aparkalekua, 5. dorrea...
Udaletxea konturatu zen Gaztetxea oso sendo errotuta zegoela Gasteizen, eta isiltasun aro bati hasiera eman
zitzaion. Gaztetxetik kanporatzearen inguruan aurrerapausorik eman ez zuen arren, PERI proiektuekin aurrera
egin zuen auzoaren zapalkuntzarekin jarraituz. Alonsoren
agintea amaitu zenean, ez zuen lortu Gaztetxearekiko zituen nahiak aurrera eramatea, eta Patxi Lazcozek alkatetza hartu zuen.

ORAINGO EGOERA

Denbora pasa ahala gaztetxeko kolektiboa zatitzen joan zen eta 30 pertsonek, gutxi gorabehera, alde egin zuten.
Zazpigarren urteaurrena ospatu zutenean, udaletxearekin eztabaida batzuk izan ondoren, ur korrontea jartzea
lortu zuten eta horrekin batera beste ekimen batzuk antolatu zituzten.

Lazkoz udaletxera heldu zenetik,
ez du gaztetxeari buruzko iritzirik
eman, baina PERI-arekin aurrera jarraitzen du auzoan multinazionalak
ezarriz eta gaztetxea mehatxupean
mantenduz. Oztopo hauen guztien
gainetik gaztetxeak gasteiztarrei alternatibak eskaintzen jarraitzen du.
Hemendik aurrera Gaztetxeak
berdin jarraituko du jaiak eta ekimenak
antolatzen, gasteiztarren babes sendoa dutela jakinik. Azkenik, esan behar dugu gaztetxea guztion etxea dela eta
jende guztiarentzat ateak zabalik dituela.
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KLAUDIO LANDA MENDIBE:
“Ez dut inoiz lotsa sentitu telebista egin
dudanean”
Klaudio Landa Euskal aurkezlea da. Oso
ezaguna da egin dituen programengatik: Oh
Happy Day, Sorginen Laratza, Esta es mi
gente… Ean jaio zen 1967an eta orain Donostian bizi da.

goratzen dut, gauero egiten genuenean, behin joan ginen Xabier Euzkitze eta ni programa hasi aurretik afaltzera, normalean telebistan afaltzen genuen, baina egun hartan Xabier eta
biok esan genuen “Goazen Donostiara afaltzera” eta Donostiara afaltzera joan ginen, eta konturatu gabe denbora pasatu
zen eta halako batean telefonora deitu ziguten eta “Non zaudete? Hamabost minutu barru programa hasiko da!”. Eta gu
arineketan joan ginen eta heldu ginen korrika batean, izerditan, makilajera joan ginen eta jantzi ginen; heldu ginen, baina
justu-justu.
M: Ze proiektu dituzu etorkizunerako?
K.L: Oh happy day-ren bigarren edizioa bukatzea eta, ondoren, beste bi proiektu daude, baina bat Euskal Herrian da
eta bestea Euskal Herritik kanpo.

DI-DA
batean

Mendeberri:Txikia zinenean zer izan nahi zenuen nagusitan?
Klaudio Landa: Telebista aurkezlea
M: Nola hasi zinen telebistaren munduan? Norekin?
K.L: Goenkaleren ostean egin zen Arralde izeneko programa batean. Iñaki Beraetxerekin egon nintzen, aktorea da
bera eta biok batera lan egin genuen
M: Nork eman zizun telebistan lan egiteko aukera?
K.L: Arralde programako produktoreak, Manu Gilek
M: Egon zaren programetatik zeinetan egon zara erosoen?
K.L: Gustura egon naiz ia-ia guztietan, baina gustuen Sorginen Laratzan egon nintzen.
M: Zein izan da zure lankiderik onena?
K.L:Ba esan dezaket guztiak onak izan direla, baina asko
ikasi dut Xabier Euskitzerekin.
M: Zer gustatzen zaizu egitea lanetik ateratakoan?
K.L: Lagunekin egotea, zinera joatea, parranda egitea…
gustatzen zait.
M: Gobernuaren aldaketak telebistan ere aldaketak sortu ditu?
K.L: Zenbait kasutan bai, eragina izan du, batez ere, informatiboetan.
M: Kontaiguzu zure esperientzia txarrena aurkezle bezala.
K.L: Oso txarrak ez ditut pasa, baina apurutxoren bat beti pasatzen da. Gogoratzen dut Esta es mi gente aurkezten
nengoenean gonbidatu bat etorri zela eta gonbidatu hori platora sartu zen, eta ni galderak egiten hasi nintzen eta berak
ez zituen erantzuten. Emakumeak ez zuen erantzuten erderaz ez zekielako, Afrikarra zelako.
M: Inoiz egon zara egoera lotsagarri batean.
K.L: Ba nik, egia esan, ez dut lotsa sentitu telebista egiten aritu naizenean, ez dut gogoratzen egoera lotsagarririk
M: Egon zara inoiz Euskal Herritik kanpo lan egiten?
K.L: Bai, Madrilen, Telecincon eta Antena 3-n
M: Badaukazu anekdotaren bat? Zein? (Telebistari buruz)
K.L: Anekdota asko daude, baina Sorginen Laratzan go-

Uda ala negua? Uda
Gau ala goiza? Gaua
Hondartza edo mendia?
Hondartza
Kirolari bat? Aitor Ocio
Janari bat? Patata tortilla
Toki bat: Ea
Antzezle bat: Miren
Ibarguren
Futbol talde bat: Athletic
Saskibaloia edo
eskubaloia? Saskibaloia
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JOSEBA FERNÁNDEZ DE RETANA:
“Esperientzia ona iruditu zitzaidan lehiaketa
honetan parte hartzea”
Oraingoan, Joseba Fernandez de Retanarekin hitz egitea pentsatu dugu. Biologiako
lehiaketa batean parte hartu du eta bere esperientzia nolakoa izan den kontatu digu.
Mendeberri: Zergatik aukeratu zenuen batxilergoan Biologia egitea?
Joseba Fernandez de Retana: Betidanik gustatu zait
medikuntza eta horretarako Biologia ikasgaia behar nuen.
M: Noiztik gustatzen zaizu?
J.F: Txikitatik..
M: Entzun dugunez, Biologiako lehiaketa batean
parte hartu duzu. Zergatik uste duzu zu aukeratu
zintuztela beste baten ordez?
J.F: Notengatik aukeratu ninduten.
M: Zaila iruditu al zitzaizun bertan parte hartzea?
J.F: Galderak nahiko zailak direla esan beharra dago,
baina ideia ona da bertan parte hartzea.
M: Zein izan zen saria?
J.F: Beka bat unibertsitateko lehenengo urtea beraiek
ordainduta.
M: Ze postutan geratu zinen?
J.F: 9.postuan geratu nintzen lehenengo frogan.
M: Maila handia sumatu zenuen?
J.F: Denetarik zegoen, bazegoen jendea maila handia
zuena eta asko ikasi zuena.
M: Nolakoa iruditu zitzaizun egindako froga?
J.F: Teorikoa zen eta nahiko zaila 1.go eta 2. mailako
galderak zeudelako.

DI-DA
batean
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Musika talde bat:Berri
txarrak.
Hondartza ala mendia?
Biak.
Ordenagailua ala lagunak?
Lagunak.
Futbol talde bat: Alaves
Janari bat: Espagetiak.
Film bat: “El club de la
lucha”.
Liburu bat: Historia oral de
la guerra civil española.
Edari bat: Garagardoa.

M: Aholkatuko zenieke beste ikasle batzuei
lehiaketa honetara joatea?
J.F: Bai, esperientzia ona iruditu zitzaidan lehiaketa
honetan parte hartzea..
M: Non izan zen?
J.F: Biologia fakultatean, Leioan
M: Zenbat pertsonak hartu zuten parte?
J.F: 50 pertsona geunden gela berean.
M: Eskatuko balizute, berriro aurkeztuko zenuke
zeure burua?
J.F: Bai, berriz egingo nuke.
M: Zer deritzote zure gurasoek honi buruz?
J.F: Pozik zeuden irabazten banuen ez zutelako 1.
urtea ordaindu beharko.
M: Etorkizunean zer ikastea pentsatu duzu?
J.F: Lehen esan dizuedan bezala, medikuntza dut gustuko.
M: Zure notak onak al dira beste arloetan?
J.F: Bai, ez dira txarrak.
M: Batxilergoko bigarren maila erraza iruditzen al
zaizu?
J.F: Ez, 1. mailarekin alderatuz zailagoa da.
M: Amaitzeko, zeintzuk dira zure zaletasunak?
J.F: Kirola orokorrean: karatea, eskalada… eta horretaz gain, lagunekin egotea.

gure ikasleak • gure ikasleak •gure ikasleak •gure ikasleak •gure ikasleak •gure ikasleak

IKER NARBONA:
“Ez nuen espero irabaztea”
Iker Narbonak 14 urte ditu eta Mendebaldea institutuan nahiko ezaguna da bere
adimenagatik. Orain, txunditurik utzi gaitu Euskal Herriko Mate olinpiada irabaztean.

M.: Zein da zure batez bestekoa Matematiketan?
I.: Normalean bederatzi inguru ateratzen dut.
M.: Harro sentitzen zara ingurukoak baino azkarragoa izateagatik?
I.: Ez, normala naizela pentsatzen dut.
M.: Gustatzen al zaizkizu Matematikak?
I.: Bai, pixka bat.
M.: Nola ikusten duzu hurrengo fasea?
I.: Ez dut uste irabaziko dudanik.

DI-DA
batean

Mendeberri: Zer dela eta joan zinen Mate olinpiadetara?
Iker Narbona: Mendebaldeako mate olinpiadetan, lehenengo hirugarrenak, Euskal Herriko Mate olinpiadetara joan ginen.
M.: Zer moduzkoa izan da zure esperientzia Matematika olinpiadetan?
I.: Ona.
M.: Nolako galderak ziren?
I.: Logika erabili behar zen galderak erantzuteko, eta
egia esateko nahiko luzeak ziren.
M.: Urduri sentitzen al zinen azterketa egiterakoan?
I.: Ez asko, pixka bat.
M.: Zenbat denbora egon zinen azterketan?
I.: Bi ordu, gutxi gorabehera.
M.: Nola sentitzen zara irabazlea izateagatik?
I.: Ondo, ez nuen espero, sorpresa bat izan da.
M.: Inbidia nabaritu al duzu zure inguruan?
I.: Ez, ez dut horrelakorik sumatu.
M.: Zer lortu zenuen lehenengo postuan geratu ostean?
I.: Espainiako finalera joatea, eta lau asteko beka bat
Europako herrialderen batean, uste dut Ingalaterrara joango naizela.
M.: Nola ospatu duzu?
I.: Txinatar batera joan ginen afaltzera.
M.: Nola hartu dute zure gurasoek emaitza hau?
I.: Ondo, ez zutelako espero, oso pozik jarri ziren.

Aktore bat ? Andoni
Agirregomezkorta.
Instrumentu
bat?
Tronpa.
Mendia ala hondartza?
Mendia.
Herria ala hiria? Herria.
Janari bat? Enpanadillak.
Urtaro bat? Udazkena.
Ordenagailua
edo
telebista? Ordenagailua.
Pelikula bat? Forest
Gump.
Amets bat? Musikaria
izatea.
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IRAKASKUNTZA HIRUELEDUNARI BURUZKO
GALDEKETA
Espainian ingeles maila baxua daukagunez, marko hiru
eleduna (trilinguismoa) ezarri nahi dute DBHn. Marko hirueleduna euskara, gaztelania eta ingelesa maila berean
jartzean datza eta proiektu honekin orain arte gaztelaniaz
edo euskaraz eman diren zenbait ikasgai ingelesez irakatsi nahi dira. Hau dela eta, Mendebaldeako zuzendaritzako partaide eta ikasleen iritzia jakin nahi izan dugu :

Garbiñe (Ikasketa burua) :
1-Badirudi marko hirueleduna
uholde bat bezala etorri zaigula
eta, ados egon ala ez, ezarriko
dutela
2-DBH 1. mailatik aurrera
3-Bai, ondo dagoelako hizkuntzak menperatzea
4-Ez dugu ahaztu behar euskararen egoera ez dela lasaigarria,
eta hirugarren hizkuntza sartzen
bada euskararen kalterako izango da. Nik uste dut
euskara arloaren orduak ez ditugula galdu behar.
5-Ezetz esaten dute, baina ez nago oso ziur

Lide Rementeria (2.D):
1-Ez, ez zaidalako ingelesa
gustatzen
2-DBH 4. mailatik aurrera
3-Bai
4-Abantaila ingelesa gehiago
eta hobeto ikasiko genukeela
eta desabantaila notak jaitsiko
direla
5-Bai

Urtun Hoyos (3.D):
1-Ez, gaizki iruditzen zaidalako
gizarte edo mate ingelesez
ematea.
2-Lehen Hezkuntzako bigarren
mailatik aurrera.
3-Ez
4-Abantaila ingelesez gehiago
hitz egitea eta desabantaila
irakasleek ingelesa ikasi behar
dutela eta hiru ordu astean ingelesez asko direla.
5-Bai, jendeak ez dakielako ondo ingelesez.

Haizea Novo (4.D):
1- Ez. Oso arraroa izango litzatekeelako.
2- Txikitatik.
3- Ez
4- Abantaila ingelesa maila
hobetuko litzatekeela eta desabantaila zailagoa izango litzatekeela.
5- Bai, ikaragarri.

Yeray de la Rubia (1.B):
1- Ez nago ados. Hizkuntza
batekin nahikoa delako.
2- Inoiz.
3- Ez. Aspergarria izango litzatekeelako.
4-Hori jartzen bada, abantaila
bakarra litzateke ingeleseko maila
handiagoa izatea; desabantailak,
aldiz, asko izango lituzke.
5-Bai, asko.

elkarrizketa • elkarrizketa • elkarrizketa • elkarrizketa • elkarrizketa • elkarrizketa •

ESTITXU SALINAS:
“Ez zait inoiz burutik pasatu
dena bertan behera uztea
eta etxera bueltatzea”
Estitxu Salinas Ruiz de Infante zortzimilako bat igo duen
lehen emakume arabarra da. Gasteiztik Cho-Oyura abuztuaren 26an atera ziren, irailaren 22an gailurrera iritsi ziren, eta
urriaren 2an itzuli ziren Gasteizera. Gorri (Roberto Rojo) eta
Jon Fernándezekin joan zen. Hori dela eta, elkarrizketa egin
diogu.
Mendeberri: Nola prestatu zinen Cho Oyura igotzeko
(entrenamenduak, elikadura...)?
Estitxu Salinas: Normalean kirola praktikatzen dut, ohikoa
baino gehiago oraingoan, baina ez dugu entrenamendu berezi
bat egin. Elikadura, normala, kilo batzuk hartu nituen, gero kilo
asko galtzen delako.
M: Zein egunetan atera zinen Gasteiztik? Eta noiz iritsi
zinen?
E.S.: Abuztuaren 26an atera ginen eta 27an iritsi ginen
Kanmandur-era; hor bi edo hiru egun eman genituen gauzak
prestatzen, eta 30ean garraioa hartu genuen Tibet-era joateko.
Cho Oyu-ko lehenengo kanpamendura iritsi ginen irailaren 6an
eta 22an egin genuen gailurra. Urriaren 2an bueltatu ginen
Gasteizera.
M:Zenbat denbora behar izan zenuten lehenengo
kanpamendura heltzeko eta zein garraiobide erabili zenuten?
E.S.: Sei egun eman genituen oinarrizko kanpamendura
iristeko, 5700 metrora baitago. Bidaia berez bi egunetan egin
daiteke. Jaisten bi egun eman genituen; igotzen, berriz,
hamasei egun erabili genituen, bi edo hiru egun emanez herri
bakoitzean, altuera handietara ohitzeko. Errepidea zegoen
eremuetan mikrobus batekin joaten ginen, baina errepidea
bukatzean bidoiekin trekking eginez.
M: Gailurrera iritsi zineten aurreko egunean urduri
zeunden?
E.S: Ez nengoen urduri, ez dakizulako noiz ailegatuko zaren.
7.000 metrotan ibilia naiz, baina ez 8.000m-tan. Hobe da
urduri ez jartzea, ez duelako ezertarako balio.
M: Gailurrerako bidean dena bertan behera uztea eta
etxera bueltatzea pentsatu zenuen?
E.S.: Ez zait hori burutik pasatu, ze ni nekatuta nengoen eta
kriston esfortzua egiten ari nintzen, baina ezinaren sentsazioa
ez dut eduki.

Kolore bat? Berdea
Familia ala lagunak? Familia
Motorra ala bizikleta?
Bizikleta
Mendia ala hondartza?
Mendia
Hiria ala herria? Herria
Film bat? Hamelin

DI-DA
batean

M: Norekin gogoratu zinen gailurrera iritsi bezain laster?
E.S.: Ez dut pertsona konkreturik gogoan izan, bai gertuko
familia (ahizpak, gurasoak,...) eta lagunak.
M: Norbaitek edo zerbaitek galarazi nahi izan zizun
zortzimilakoa igotzea?
E.S.: Ez, beno, egia esan, nire ama lasaiago geratuko zen
etxean geratu banintz, baina badaki hori, azkenean, nire aukera
dela, eta nik hartu behar dudala erabakia.
M: Emakumea izateak nola baldintzatu du zure bidaia,
onerako ala txarrerako?
E.S.: Mendia dela eta berdin du gizona ala emakumea izan,
kirol gehienetan bezala mendizale gehienak gizonezkoak dira,
leku batzuetan pentsatzen dute hori ez dela emakumeen gauza,
baina pentsatzen dut gizonen moduan ibili ahal garela.
M: Zenbat kilo galdu zenituen?
E.S.: Hamar kilo, baina errekuperatu ditut sei bat edo.
M: Nolako harremana izan zenuten zuen artean?
E.S.: Oso ondo moldatzen ginen, egia da joaten zaren
jendearekin harreman onak izan behar dituzula, denbora asko
eman behar duzulako beraiekin. Gorrirekin oso ondo; gainera,
iaz berarekin Manaslun egona nintzen, eta gero Jon laguna da,
baina ez zen gailurrera igo gurekin.
M: Menditik jaistean, zein izan zen zure lehen kapritxoa?
E.S.: Nik uste dut, nire lehen kapritxoa, haragia jatea izan
zela. Ailegatu eta nahi genuena txuleta jatea zen, kanpamenduan ez genuelako haragirik jaten, jaten genituen arrautzak,
pasta, arroza eta azkenean, gorputzak haragia eskatzen du. Ez
duzu ezer egin nahi, bakarrik jan.
M: Nola moldatzen zinen zure beharrak egiteko altuera
horretan?
E.S.: Kanpamendu Basean badago letrina bat, eraikitzen
dugu eta gainean jartzen diogu plastikozko poltsa bat. Eta
dutxa berdina zen, plastikozko denda batean, lurrean ere
plastikozko poltsa jarri eta ura sukaldean berotzen genuen. Eta
gailurrean, mendian bezala, ahal duzun moduan eta tokian.
M: Zein objektu eramaten duzu beti zurekin zure
bidaietan (amuleto, panpina, argazkiren bat...)?
E.S.: Ez daukat amuletorik, baina nire bidaietan nire familiaren argazkiak album batean eramaten ditut eta ahal dudanean
begiratzen ditut.
M: Nolako ongietorria egin zizuten familiak, lagunek eta
ezagunek?
E.S.: Lehenengo, familiakoekin ospatu nuen, eta geroago,
korrika taldearekin, ``zortzietakoek´´ txapel bat oparitu zidaten,
eta afaria egin genuen. Baita koadrilakoekin ere.
M: Irakurri dugu Manaslu igotzen saiatu zinela, baina
utzi zenuela. Berriro saiatuko zara?
E.S.: Ez, nahiago dut beste leku batzuetara joan. Manaslu
leku izugarri polita iruditu zitzaidan, baina ondo dago beste
leku batzuk bisitatzea.
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OLATZ ARIZMENDI:
“Esperientzia oso ona izan da, eta gainera, jende
mordoa ezagutu dugu”
Olatz Arizmendi 4C-ko ikaslea da. Bera, beste ikasle eta irakasle batzuekin batera COMENIUS
izeneko proiektuan parte hartu du Izmirren (Turkian) apirilaren 13tik 16ra. Honako hau laugarren
topaketa izan da. Aurretik, Gasteizen, Ipar Irlandan eta Birmingham-en egin ziren bilerak.
Bertan Human Rights-ei (Giza eskubideak) buruz hainbat ekintza zenbait burutu zituzten.

Mendeberri: Nortzuk joan zineten Izmir-era?
Olatz Arizmendi: Natalia, Eder, Aitor eta ni.
M: Nola egin zen zozketa?
O.A: Irakasleek baremazio bat egin zuten eta bertan, adibidez, ingeleseko notak begiratzen ziren. Horretaz aparte, lan
batzuk egin behar izan genituen.
M: Non hartu zenuten ostatu?
O.A: Izmir Palace izeneko hotelean, hondartzaren ondoan
zegoen baina ez zen garestia.
M: Nolakoa da Izmir?
O.A: Ez dakit nola esan, herria izateko handia da, tenperatura oso ona da, jendea oso jatorra da, baina ez da oso polita, oso gaizki asfaltatuta dagoelako eta baldosak oso egoera
txarrean daude. Ohartu nintzen jendeak ardoz egindako jogurtak jaten zituela.
M: Beste herrialdeetako zenbat ikasle egon ziren? Nongoak?
O.A: Asko, adibidez Poloniatik mordoa joan ziren, Lituaniakoak, Alemaniakoak, Turkiakoak, Ingalaterrakoak eta Ipar
Irlandakoak.
M: Zer egin zenuten han?
O.A: Lehenengo egunean Ice Breaking joan ginen egitera elkar ezagutzera. Joko hau honetan datza: zuri txartel bat
ematen dizute animalia batekin eta zure bikotea bilatu behar
duzu jendeari galdetuz; joko hau ingelesez hitz egitekoa zen.

DI-DA
batean

Uda ala negua? Uda
Hondartza ala mendia?
Hondartza
Janari bat: Spaghetiak
Musika talde bat: La
pulqueria
Abesti bat: Pin pan toma
lacasitos
Idolo bat: Codina
Film bat: La vida de Brian
Ordenagailua ala telebista?
Ordenagailua
Kirol bat: Volleyball-a

Hurrengo egunean, hormak margotzera joan ginen, Human
Rights-ei buruz.
M: Nola moldatu zineten?
O.A: Familiarekin ondo, baina han egotea kosta egin zitzaigun, beste herrialdeetakoek oso ondo hitz egiten zutelako ingelesez eta guk…
M: Zer izan zenuten gustukoen?
O.A: Janaria ez, oso txarra zegoen. Nik uste dut esperientzia oso ona izan dela eta hori azpimarratu nahiko nuke;
gainera, jende mordoa ezagutu dugu.
M: Pasadizoren bat kontatu
O.A: Alde egin behar genuen zapatuan, Izmirretik Munichera eta Munichetik Bilbora joatekoak ginen, baina bat-batean esan ziguten ez zegoela hegaldirik sumendi batek erupzio bat eduki zuelako, eta kea zeruan zegoenez, ez zen segurua hegazkina hartzea. Bitartean beste hotel batean egon
ginen eta egun batean goizeko bostetan joan behar izan genuen oso azkar aireportura hegazkina hartzera. Izmirretik atera ginen eta Munichera iritsi. Bartzelonara heltzeko berriro
hegazkinera igo behar izan genuen, eta bertan, AVE trenean,
Gasteizera itzuli ginen.
M: Nolako esperientzia izan da orokorrean?
O.A: Ona, gainera ingelesa hobetu dugu.

proiektua • proiektua •proiektua •proiektua •proiektua •proiektua •proiektua •

Comenius

Aireportuan lituaniarrekin

Eder,Natalia,Olatz eta Aitor

Ephesus

Ephesus-eko irteera

Erlojuko dorrea.Izmir.

Gure lanaren aurkezpena

Hegalaldirik ez

Irakasleok hango zuzendaritzarekin afaltzen

Irakasleok lanean

Izmir-reko panoramika

Tea edaten bazar batean

Wall painting beste ikasleekin
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UNAI MURUA:
“Espero dut hemendik aurrera euskal dantzak
jende gehiagok praktikatzea”
Unai Murua Mendebaldeako 3.C mailako
ikaslearekin egon gara euskal dantzei buruz
hitz egiten, aurten hasi baita dantza mota honetan jarduten.
Mendeberri: Nola bururatu zitzaizun euskal dantzak egiten hastea?
Unai Murua: Lagun batzuek egiten zutelako eta haiek
animatu ninduten hastera.
M: Noiz hasi zinen?
U.M: Aurten hasi naiz.
M: Non eta noiz dantzatzen duzu?
U.M: Ostiralero Algara taldearen instalazioetan.
M: Zenbat zarete taldean?
U.M: Asko gara, ez dakit zehatz-mehatz zenbat, baina neskak mutilak baino gehiago dira.
M: Zergatik uste duzu hain mutil gutxi daudela ?
U.M: Mutilek beste motatako kirolak egitea gustukoago dutelako.
M: Nolakoa da talde giroa?
U.M: Nahiko ona, guztioi gustatzen baitzaigu dantzatzea.
M: Inoiz egin duzu erakustaldiren bat?
U.M: Ez, oraindik ez.
M: Jende asko erakartzen du mota honetako erakustaldi batek?
U.M: Bai, ikusle bezala joan naizen guztietan jende
ugari baitzegoen.
M: Gustatuko litzaizuke dantzak egiten jarraitzea?
U.M: Bai, jarraitzea gustatuko litzaidake luzaro.
M: Nolako arropa erabiltzen duzu entseguetan?
U.M: Entseguetan arropa erosoa erabiltzen dut, txandal bat normalean.
M: Zure kabuz praktikatzen duzu etxean?
U.M: Ez asko, egia esan.
M: Erreferentzi bezala ba al duzu dantzariren bat?
U.M: Bai, gure taldeko lehendakaria.
M: Nola ikusten duzu dantzaren etorkizuna? Uste duzu jende gehiago animatuko dela etorkizunean?

U.M: Egia esan jende gutxik dantzatzen du baina espero dut hemendik aurrera jende gehiagok Euskal dantzak praktikatzea.

DI-DA
batean

Eguna ala gaua?
Gaua
Uda ala negua?
Negua
Hondartza ala mendia?
Mendia
Futbol talde bat?
Athletic
Musika talde bat?
Txapelpunk
Film bat?
La naranja mecanica
Janari bat?
Babarrunak
Edari bat?
Garagardoa
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AGENDA 21

Badaiarako bidean
Aerogeneradorea
Badaiako mendizerran

Jundizeko birziklatze plantaren
sarrera

Hori da zabor pila!

Egindakoaren erakusketa

Zaborrak bereizten

Aparkaleku eredu berriaren
aurrerapena

Udal foroaren aurkezpena

Alkateari proposamenak luzatzen

Hitz eske

“Batek” indar gutxi
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1.A

Atzean: Krishna García, Yeray Sánchez, Gorka Gomez, Javier Ferreiro, Kiala Muanza, Michael Rojas, Gaizka López
de Ciordia, Asier Martinez, Gentza Bautista, Iñaki Bueno, Andoni Marquínez, Iker Beitia. Aurrean: Zuriñe Basurto,
Ane Bengoa, Aroa Martin, Nerea Huerta, Naroa Eguíluz, Uxue López de Sosoaga, Maite Palenzuela, Irati Larrinaga,
Irati Arbulu, Garbiñe Alava, Aitziber Ortega.

Argazkiak: Santi González

1.B

Atzean: Gorka Oquillas, Yeray Olarte, Mikel Bikandi, Eder Salazar, Yeray De la Rubia, Adrián Ruiz, Unai Iraeta, Unai
Aramburu, Ekaitz Eguíluz, Alejandro López, Ander Rementeria, Gorka Etxeandia. Aurrean: Alazne Fernández,
Leyre Velardi, Yara Aguiriano, Miranda Villa, Ane Alvarez, Thais Zarranz, Eukene Carro, Olatz Gordo, Zuriñe
Martín, Bernat García.
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1.C

Aurrean: Aritz Juan, Adrián Blázquez, Ander Castresan, Mikel García, Yeray Cancho, Kevin Rodríguez, Ilargi
Zabeleta, Irati Amets, Garazi Sainz, Uxue Barbero, Olatz Otxoa Atzean: Unai Apodaca, Eder Pardo, Egoitz González,
Unai Martínez, Asier Etxebeste, Unai Aman Dobat, Erlantz Erezuma, Idoia López, Meritxell Ibáñez, Paloma Jesús
Vera, Andrea Lanjaron, Olatz Arrieta

1.D

Atzean: Itziar Heras, Maialen Durana, Eva Martín, Andrea Gómez, Zaida Escalonilla, Arrate García, Axel Coego, Mikel
Hernando, Unai Vivas, Asier Muguruza, Aitor Ruiz. Aurrean: Iván Piñeyro, Aitor Oribe, Gari González, Adrián
Quintana, Markel Arenzana, Martín Odriozola, Unai Salazar, Andoni Hermoso, Julen Rubio.
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2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A •

2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A • 2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A

1.E

Atzean: Iker Segundo, Iñigo Vigalondo, Aitor Guerrero, Unai Durán, Aintzane Martinez, Aitor Valderrama, Sergio
Dame, Unai Argote, Jon Legazpia, Sonia Griña, Olaia Peciña, Aitor Fernández. Erdian: Maria Seoane, Irati Alaña.
Aurrean: Erik Aranguiz, José Miguel Calleja, Germán Ruiz de Infante, Arkaitz Molinuevo, Ostebi Acebo, Itsasne
Nava, Sara Mtz de Egidua, Estibaliz Irusta, Olga Ruiz, Uxue Reguero.

1.F

Aurrean: Joseba Koldobika Ochoa, Ainara Alba, Idoia Martín, Elisabet Pérez, Amaia Viana, Ander Torrealdai, Jon
Garoa Muro, Aaron Revuelta, Aitor Martín, Iker Balbás.
Atzean: Olatz Ondarre, Ane Ibáñez, Maialen Vadillo, Alicia Herrera, Aintzane Ibáñez, Miriam Ochoa, María Angeles
Delgado, Peio Elizondo, Kerman Rico, Markel Redondo, Ander Fontecha, Josu Sáenz de Viteri, Andoni Pérez,
Marcos Alijo, Eguzki Ibáñez.

2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A •

2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A • 2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A

2.A

Atzean: Sheyla Hernando, Ane Alzola, Eva Alonso, Javier Pérez, Aintzane Santamaría, Estibaliz Domínguez, Marta
Valdecantos, Nerea Capellán, Nekane Espinosa, Imanol Martínez, Alain Martínez. Aurrean: Leire González, Jon
Mercader, Egoitz Urtaran, Sergio Moreno, Antton Martínez, Asier Portilla, Beñat Amestoy, Julen García, Jon
Estébanez.

2.B

Atzean: Mikel Aritz Beorlegi, Andoni Aguilera, Jokin Arteaga, Ander Morán, Mikel Alonso, Julen Rodríguez, Jon
Beltrán de Lubiano, Jon Rodríguez, Nestor Galardi, Xabier San Pedro, Iker Narbona. Aurrean: Maitane de Luis, Ane
Bezares, Oihane Gil, Aitziber Rodríguez, Anne Sánchez, Aintzane Santos, Itsaso Gutiérrez, Maitane Corres, Marina
Arranz, Lorena Holgado.

21

22

2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A •

2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A • 2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A

2.C

Atzean: Yaiza Minguito, Uxue Alava, Ainhoa León, Naiara González, Sheila Dos Santos, Maialen Bermejo, Aixa
Perianes, Asier Sojo, Adrian Martínez, Jon Lauzurica.
Aurrean: Alicia Velasco, Sandra Pérez, Maialen Resa, Aitor Villate, Mikel Arroita, Aitor Peña, Andoni Elizondo,
Sergio Ortega, Unai Bergaz, Aritz López.

2.D

Atzean: Jon Mariscal, Jaime Velasco, Silvia Chillón, Alba Fraga, Saioa Bengoa, Jon Díaz, Xabier Gómez, Joseba
Corada, Alan Isla, Yeray Rodríguez, Xabier Durana (Irakaslea).Aurrean: Adrian Izquierdo, Yaiza Armenteros,
Elixabet Aranburu, Nadia Barragán, Jone López, Estíbaliz Velasco, Alba González, Ander Rementeria, Alejandro
Voto.

2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A •

2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A • 2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A

2.E

Atzean: Eric Muñoz, David Olivares, Mario Luque, Eder Sanz, Jon Zabaleta, Sergio Torrecilla, Urtzi Martínez, Iker
Ruiz de Apodaka, Iker Erdozain, Ander Arantzamendi, Julen Isasi, Julen Arjona. Aurrean: Clara Rodeiro, Irati
Bravo, Anabel del Amo, Lide Rementeria, Leire Ozaeta, Irati Armentia, Nagore Lana, Vanesa Soto, Eider Hernández,
Etna Alonso.

2.F

Atzean: Amaia Cossío, Maitane Robledo, Jone Bahón, Karla Francisco, Irantzu Ibarrola, Andrea Nieto, Garazi
Iturrieta, Janire Vicario, Jaione López, Ane Fernández De Arbina, Maitane López, Ane Rodríguez, Olatz Calleja.
Aurrean: Hodei Domínguez, Sergio Ibáñez, Kepa Almenara, Egoi Molina, Ander Cárdenas, Gaizka Moralo, Ander
Ortiz De Villalba.
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Berariazko Taldea

Noe Jiménez, Gorka Ortíz, Goar Vargas, Ander Martín.

3.A

Aurrean: Naomi Pérez de Eulate, Sara Abecia, Judit Torrecilla, Irune Txarola, Aitor Errasti, Asier Zugazua, Beñat
Goikolea, Gorka Martínez, Aitzol Narbona. Erdian: Idoia Rebollo, Alba Patrón. Atzean: Edurne Aginako, Sara
Salgado, Malen Goitiz, Eva Guzmán, Itziar Martín, Nefer Olaizola, Aitor López, Oiñat Oribe, Jon Atero, Oier
Bocanegra.

2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A •

2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A • 2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A

3.B

Atzean: Iñigo Landa, Asier Rohde, Andoni Hernández, Manuel Torralbo,
Enaitz Bautista, Gabriel Tejedor, Adrian Bikandi, Israel Betolaza.Erdian: Ane Iratxeta,
Haritz Iraeta, Laura Iriarte, Leire Bengoa, Yuraima Martin, Enara Alonso,
Ane Barruso, Laura Bastida Aurrean: Claudia Pichot, Ania Rico, Jon Marín, Mikel Pérez, Nagore Santesteban, Laura
Boo, Jennis Freiria.

3.C

Atzean: Urtzi Laburu, Ander Mangana, Mikel Etxeguren, Antxon Bedmar, Markel Oquillas, Iñaki Martínez, Asier
Gereta, Iker Moya. Erdian: Ainara Zarandona, Karla Álvarez, Yaramy Llamazares, Jon Arranz, Unai Murua, Ander
Werckmeister, Markel Sancho. Aurrean: Naroa Miguel, Marianela Martínez de Treviño, Nora Lacasa, Leire Monge,
Jone Septiem, Garbiñe Martín, Aintzane Almeida.
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3.D

Atzean: Julen Aguirre, Jon Ander García, Inazio Ruiz, Iván de los Bueis, Eneko García, Asier Ealo, Markel
Rodríguez, Mikel Ruiz, Asier Pérez, Ander Martínez, Aitor Viana, Julen Legarra, Urtun Hoyos. Aurrean: Nerea
Ugartondo, Laura de Castro, Sara Rodríguez, Irati Aldekogarai, Uxue Landa, Maider Gorritxategi, Marina Iriondo,
Itsasne Erezuma, Laura Ferreira, Beatriz Cuevas, Rosa Escalante, Amaia Herrán.

3.E

Atzean: Itziar Beltrán de Guevara, Maite Arantzamendi, June Marcos, Amaia Hernaltes, Ainize Olabe, María
Perdiguero, Adara Alfonso, David Rubio, Jon Javier Rodríguez, Garazi Garate, Iñaki Tena. Erdian: Iñaki Biain,
Rubén Suárez, Cristian Silvano, Arkaitz Granado, Joseba Jauregi. Aurrean: Erlantz Mata, Alazne Payueta, Alicia
Rodríguez, Jon López de Abetxuko, Ainara Calzón.

2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A •

2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A • 2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A

3.DC

Atzean: Ander Martínez de Marigorta, Ander Morentín, Iñigo Martinez, Ariane Pérez, Andrés Felipe Giraldo. Erdian:
Irati Iparraguirre. Aurrean: Irantzu Menéndez, Maitane García, Iraider Ortíz de Martíoda, Jennifer Dos Santos.

4.A

Atzean: Aingeru Elizondo, Ibon Cordero, Jon Elizondo, Bidatz Maruri, Jon Ramos, Alejandro Reyes, Dani Pérez,
Zuriñe Martínez, Onhintz de Olano. Erdian: Endika Isasi, Sara Gutiérrez, Leire Martínez eta Ana González. Aurrean:
Ibon López de Munain, Asier Santos, Ibon Garro, Josu Viana, Unai Rodríguez, Alex Trigo eta Unai Casado.
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4.B

Atzean: Edgar Da Silva, Aratz González, Iban Moraza, Gonzalo Jausoro, Rafael García, Marina Moreda, Patricia
Marquínez, Alejandra Codesal, Marta Ortiz de Villalba, Ane Miren Pancorbo. Aurrean: Maddi Juaristi, Edurne
Manterola, Julen García, Unai Palenzuela, Leire Rementeria, Paula Leal, Irati Gómez, Amaia Castroviejo

4.C

Atzean: Eder Vallejo, Yerai Vado, Oihane Urcelay, Aitor Díez de Ulzurrun, Jorge Caminos, Luken Vigo, Ander
Aranburu, Asier Landa, Kevin Alves, Oier Epelde, Einar Galilea, Endika Boo. Aurrean: Edurne Ruiz, Nerea Sagredo,
Alazne Sainz, Itsaso Pascual, Olatz Arizmendi, Maitane Argote, Natalia Suárez, María Cisneros.

2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A •

2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A • 2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A

4.D

Atzean: Unai Arrausi, Irati López de Sosoaga, Izaskun Elu, Olaia Aranburu, Jone Resa, Haizea Novo, Maite Elordi,
Garbiñe López de Munain, Jokin Vigalondo, Peio Odriozola.Erdian: Ainhoa Pascual, Jone Huerta, Borja Ruiz de
Velasco, Mikel Marquínez, Mikel Irusta. Aurrean: Leire Gómez, Garazi Sáez, Betel Olaizola, Amaia Elordi, Edurne
Amestoy.

4.E

Atzean: Adrián Obregón, Gorka Gómez, Miriam Cossío, Beñat Sánchez, David Sanz, Garai Basabe, Aitziber
Molinuevo, Julen Valderrama, Nagore Martín, Maitane Prol, Rocío Pájaro, Irati Lekue. Aurrean: Unai Zubia, Ander
Juan, Asier Zubizarreta, Garazi García, Samira Regalado, Oihane de Pablo, Zuriñe Corres.
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4.DC

Atzean: Sandra López de Ciordia, Amaia Fernández, Gorka Otxoa de Chinchetru, Pedro García, Naiara Cámara, Josu
Basterra, Jon Mikel Kareaga. Aurrean: Asier (tutorea), Leixuri Martínez, Aintzane Mérquez, Lur Amirola.

GELA EGONKORRA-AULA ESTABLE

Edna Kami Ordubayo, Estibaliz Iñiguez de heredia, Asier Prada.

2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A •

2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A • 2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A

ZEREGINEN IKASKETA GELAAULA DE APRENDIZAJE DE TAREAS

Jon Estébanez, Angela Pradells, Aitor Olalde (irakaslea) Nataly Irene Arceniega, Naiara Carrera (laguntzailea) Diego
Damian Torres.

BATX. 1.A

Atzean: Izar Luzuriaga, Amaia Olabarri, Garazi Arana, Oihane Mora, Ane Prada, Sara Kiteber, Maitane Muro, Josefa
López, Arkaitz Gartzia, Mikel López de Ciordia, Jokin Pichot, Julen Ruiz de Arkaute. Erdian: Irati Landa, Izaskun
Olaizola, Oihane Larrínaga, Estíbaliz Rivero, Garazi Korta. Aurrean: Samuel Muñoz, Egoitz Martínez, Josu
Fernández, Oier Zuazua, Igor Goikolea, Gorka Vigalondo, Asier Aldekogarai, Borja Blázquez.
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BATX. 1.B

Atzean: Mikel Martínez, L. A. Codesido, Endika Montoya, Jon Junguitu, Xabier Larrea, Beñat Orueta, Julen
Rodríguez, Ibinka Barbero. Erdian: Ixone Ondarre, Miriam Mtz. De Eguidua, Rocío Lagares, Leire Larrañaga, Ane
Karetxe, Alba López, Leire San Vicente, Miren Septién, Idoia Sáez de Viteri. Aurrean: Cristian Hurtado, Nicolas
Werckmeister, Koldobika Pérez, Mikel Maiz, Ander Jauregi, Xabier Judez, Kevin Villalobos.

BATX. 1.C

Atzean: Jon Ortiz de Lejarazu, Aritz Giraldo, Elena Cabero, Aintzane Ansotegui, Nekane Franco, Estibaliz Dávila,
Garazi Sola. Erdian: Maite Colás, Oihane Armentia, Maider Mezcua, Elmaa García. Aurrean: Xabier Torrealdai,
Eneko Viana, Asier Landa, Lander Arbina, Garazi Cuesta, Nerea Casas, Maitane Herrán, Leire Viñegra, Maialen
Urbina, Amaia Echevarría, Laura García.

2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A •

2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A • 2 0 0 9 - 2 0 1 0 I K A S T U RT E A

BATX. 2.A

Atzean: Nazaret Calvo, Ainhoa García de Albéniz, Goizargi Etxevarrí a, Itsaso García, Unai Garmendia, Zorion
Zabala, Iker Arrausi, Iker Pastor, Maialen Elu, Maialen Aldeano,Yurena Martínez. Erdian: Idoia Álvarez, Irati García,
Paula González, Arrate Morillas, Karla Fernandez de Labastida,Yasmine Gómez. Aurrean: Alaitz San Vicente, Iratxe
Echevarría, Maite Murga, Itsasne Resa, Hirune Gutiérrez, Garazi Arín, Laura Gorrotxategi, Sarai de León eta Yara
Basterra.

BATX. 2.B

Atzean: Asier Otsoa de Eribe, Sergio Velado, Gorka López, Mikel Postigo, Ander Igoa, Iñigo Otsoa eta Guillermo
Pancorbo. Erdian: Nagore Romero, Itziar Caño, Ana Hurtado, Leire Sánchez, Ainara Petite, Sandra Herrán eta Irati
Ruiz de Garibay.
Aurrean: Julen Ugarte, Borja Trujillo, Ane Martín, Maider Hermoso de Mendoza, Aroa Rodríguez, Garoa Santocildes.
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BATX. 2.C

Atzean: Joseba Fernández de Retana, Yeray Gordo, Jon Ander López, Igantzi Rodríguez, Unai Cereijo, Ander
Martínez de Argote, Iker Usategui, Sergio Pardo, Adrián Lekuona.Erdian: Asier Álvarez de Arcaya, Erika Bejarano,
Virginia Suso, Amanda Medina, Nerea Pereda.Aurrean: Pablo González, Uxune Izquierdo, Maialen Lamaza, Rafael
Gómez, June Hidalgo, Irune Aguirre.

• elkarrizketa • elkarrizketa • elkarrizketa •elkarrizketa • elkarrizketa • elkarrizketa
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JESUS URIARTE:
“Irakasle izateko pazientzia eta enpatia handiak
behar dira, eta lan hori egiteko gogoa”
Mendeberri: Zenbat urte daramatzazu institutu honetan?
Jesus: Zazpi urte daramatzat.
M: Zerk bultzatu zintuen irakasle izatera?
J: Lehenengo beste ikasketa batzuk egin nahi nituen, baina azkenean magisteritza karrera egin nuen.
M: Zein ikastetxetan egon zara Mendebaldeara etorri baino
lehen?
J: Toki askotan egon naiz.
M: Zer arlotan ematen dituzu eskolak?
J: Matematika arloan.
M: Ikasle batekin harrituta gelditu al zara noizbait?
J: Bai, askotan, batzuetan onerako eta beste batzuetan txarrerako.
M: Non egon zinen Mendebaldeara etorri baino lehen?
J: Amurrion, Zaraobe institutuan beste zazpi urte eta nahiko ongi egon nintzen.
M: Zer pauso jarraitu behar dira irakasle izateko?
J: Batxilergoa egin, selektibitatea gainditu eta magisteritzan sartzeko beharrezko nota lortu.
M: Zer esango zenioke irakasle izan nahi duen bati?
J: Lehenengo gustukoa izatea eta gero bestea etorriko da.
M: Zer kualitate behar dira?
J: Pazientzia asko eta enpatia ikasleekin
M: Matematikaz aparte, zer gehiago eman duzu?

J: Beste ikasgai batzuetan eman ahal dut,
Natur Zientziak eta Lehen Hezkuntzan
edozein arlo eman ahal dut.
M: Zerk bultzatu zintuen matemátika
ematera?
J: Egia esan gustuko arloa nuen txikitatik eta Natur Zientziekin batera ikasi nuen.
M: Zer kurtsotan ematen duzu?
J: Lehenengo eta bigarren mailan ematen dut.
M: Matematikan zein da zure gairik
gustokoena? Eta gorrotoen duzuna?
J: Geometria da gustokoen dudana, baina gutxi gorabehera denak gustatzen
zaizkit. Ez dut gai bat bereziki gorrotatzen, baina batzuk beste
batzuk baino aspergarriagoak dira, denbora osoan gauza berberak errepikatzen baitira.
M: Ba al dakizu nora joango zaren orain?
J: Egia esan ez dakit, baina Lehen Hezkuntzara itzuliko naiz ziur
aski.
M: Zergatik erabaki zenuen D ereduan ematea?
J: Irakaskuntzan Euskara beharrezkoa delako eta betidanik gustatu zaidalako eta mintzatu naizelako.

KOLDO ZUBIA:
“Oso gustura egon naiz, baina, zoritxarrez, joateko mementua heldu da”
Mendeberri: Hemen hasi zinen klaseak ematen?
Koldo Zubia: Ez, Lehen Hezkuntzan
ematen hasi nintzen.
M: Zer aldatu da etorri zinenetik
gaur egunera?
K.Z: Hasieran lehenengo zikloa bakarrik ematen zen, baina ondoren, bigarren zikloa eta batxilergoa gehitu
zitzaizkion.
M: Zergatik aukeratu zenuen irakaskuntza?
K.Z: Heziketaren mundua deigarria
egin zitzaidalako; irakaskuntzak gizartearen alde zerbait egiteko aukera ematen zuen.
M: Zer ikasgai ematen dituzu?
K.Z: Gizarte eta SAH, baina lehen, Euskara, Natura eta laguntza geletan ibili nintzen.
M: Zergatik aukeratu zenituen gai
hauek?
K.Z: Gizarte arloak beste arlo guztiak
lotzen dituelako eta ikuspegi desberdinak ematen dituelako.
M: Irakaskuntza aukeratu ez bazenu, zer gustatuko litzaizuke egitea?
K.Z: Arkeologiak arreta deitzen zidan, baita kazetaritzak ere, lanbide honek, asko bidaiatzea ahalbidetzen zuelako.

M: Aldaketa handia suposatu zuen ikastetxea eraikin berri
batera mugitzea?
K.Z: Bai, dudarik gabe. Lehen oso leku gutxi genuen, eraikina
sakabanatuta zegoen… Eta gaur egungo eraikinera iristean, askoz argitasun eta espazio gehiago geneukan.
M: Zenbat urte daramatzazu Mendebaldean eskolak ematen?
K.Z: 14 urte.
M: Zer dirudizu Mendebaldea beste institutuekin konparatuz?
K.Z: Institutu hau oso handia da, beraz, ez dugu guztiok elkar
ezagutzen eta horrek giroa pixka bat hozten du. Beste aldetik,
ikastetxe hain handi bat zuzentzeak arazo asko sortzen ditu.
M: Mendebaldeako ikasleak onak dira edo beste ikastetxe
batzuetan hobeak dira?
K.Z: Denetarik dago, beste ikastetxeetan bezala. Ikasle arduratsuak daude, baina ez hain arduratsuak ere bai.
M: Mintegiko irakasleekin arazorik izan al duzu noizbait?
K.Z: Ez, inoiz ez.
M: Zer daukazu pentsatuta egitea hemendik aurrera?
K.Z: Ez dakit zerekin topatuko naizen, seguruenik Lehen Hezkuntzara itzuliko naiz. Hemen hainbeste urte emanda, zaila egingo zait berriz moldatzea, baina gustura lan egingo dut.
M:Egon zaren urte guztietan zer da gehien gustatu zaizuna?
Eta gutxien?
K.Z: Gustatu zaizkidan gauza asko egon dira: Agenda 21-eko
koordinatzaile bezala eman nuen denbora, Ekuadorreko ikastetxe batekin izandako harremanak… Gustatu ez zaidan gauzarik
ez da egon.
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Liburuak eta CDak
pista, luchar contra la ruina económica que
la imprenta trae a su familia? Juntos lo intentarán aunque para ello deban resolver
tres extraños enigmas, planteados con astucia por el propio Leonardo da Vinci. Una
novela que canta a la esperanza y a la intención de cambiar el mundo, incluso en
las condiciones históricas más adversas.

atzetik. Kirol jauregia jendez borborka zegoen, eta musika gorputzeko eta arimako
poro guztietatik sartzen zen” . Halaxe zegoen ba giroa Tot kantariak eszenatokia utzi
zuenean, baina ez zuen tarte handirik izan
hartaz gozatzeko. Bi gizonek kloroformoz
igurtzitako trapu batekin lotarazi eta eraman
zuten ohatila batean konortea galdu bailuen.
Tot ordea txalupa batean esnatuko da.
Bahituta zegoen!

Nur eta herensugearen tenplua
Argitaletxea:Erein
Idazlea: Toti Matinez de Lezea
LABURPENA:
Hirugarren emate honetan, Nur, bere gurasoekin batera, Txinara joan da bizitzera. Bertan, lagun berriak egiten ditu eta gaurko egunean horietako baten urtebetzea ospatuko
dute, Guo Guo-rena, hain zuzen. Horretarako, jolas parke erraldoi batean egin dute
hitzordua eta jolastu bitartean omenduaren
desagerpenaz ohartuko dira. Bere bilaketan, labirinto batean murgilduko dira eta bertatik ateratzeko, bidean aurkitutako igarkizunak ebatzi beharko dituzte eta ondorioz,
topatzen joango diren herensugearen bederatzi ateak igarotzeko gai izango dira.

Primera memoria
Argitaletxea:
Idazlea: Ana María Matute.
Con la guerra civil, “lejana y próxima a un
tiempo, quizás más temida por invisible”,
como telón de fondo, primera memoria, Premio Nadal 1959, narra el paso de la niñez
a la adolescencia de Matia – la protagonista –y de su primo Borja. Los dos viven en
casa de su abuela en un mundo insular ingenuo y misterioso a la vez. A través de la
visión particularísima de la muchacha – sin
madre y con el padre desaparecido –asistimos a su despertar a la adolescencia, cuando, roto el caparazón de la niñez, ciega y
asombra, y hasta a veces duele, el fuerte
resplandor de la realidad. Una intensa galería de personajes constituye el contrapunto
de su vertiginosa sucesión de sensaciones.

Ze esatek
Ze Esatek taldeak jaia eta dantza, doinuen
algararen artean, musika bihurtzen ditu. Ze
Esatek taldeak musikaren plazera abentura
bezala hartu du. Ska, reggaea eta rock festa giroan. Ze Esatek taldeak bere arte konprometituarekin ez dio muxin egiten, inola ere ez, kaleko eta hiriko matxinadari, ezta honek dakartzan bizitzeko aukera suspergarri eta zintzoagoei. Ze Esatek taldetzarra da. Hamar lagun oholtza gainean ongi konpontzeko entsugu askoren ondoren
dator. Prezioa: 12.50€

Los enigmas de Leonardo
Argitaletxea: Bruño
Idazlea: Marisol Ortiz de Zárate
Los enigmas de Leonardo da Vinci se los
propone el propio Leonardo a un joven que
se ofrece a trabajar como copista para él,
porque su familia corre el riesgo de no tener un techo donde dormir. Si los resuelve
podrá mejorar su situación. Tal vez lo consiga con la ayuda de su padre y de una amiga llamada Isabel.
Amboise, año 1517. ¿Puede Isabel, la hija
de un rico prestamista, soñar con llegar a
ser en la vida algo más que la esposa de
Clément? ¿Puede Julius, el hijo de un co-

Lain-Lain

Rock kantariaren bahiketa
Argitaletxea: Erein
Idazlea: Pere Casals. Itzultzailea: Antton Olano
“Gori-gori zegoen giroa kontzertuan. Ahots
kraskatu, ezagun, hurbileko harekin, arrapaladan zetozen emozioak, bata bestearen

“Youtube”n Zure doinua kantuaren bertsioarengatik oso ezagunak egin dira aurten.
Batzuetan, zergatik jakin gabe, talde batzuk
modu berezi batean barreiatzen dira, gazteen barru-barruko muinetan bete-betean
asmatuz. LAIN taldeak, adinagatik iragan
handirik ez duen arren, orainaldiaren eraginez, segur aski sekulako etorkizuna darama
erraietan.
Prezioa: 14.95€
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Frantses trukaketa

Harrera eguna

Odeillo-ko eguzki labea

Odeilo. Gasteizko talde osoa

Zaldi gainean

Perpignan. Kataluniako erregeen jauregia

Perpignango kaleetan

Irakasleak Perpignanen

Elurretan

Hango eta hemengo ikasleak

Animalien parkean

“Les bains de Llo” ur beroetan

Denak batera agur egunean
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EKINEAN V
“Ekinean” Mendebaldea institutuko
funtzionaltasun maila desberdina duten
ikasleen barneraketarako garatzen den
proiektua da.
Beste urte batzuetan bezala, aurten
“Ekinean V”-eko erakusketa egin da El
Pilar gizarte etxean. Aurten, ikasle gutxiago egon dira, baina, hala ere, artelanak oso onak izan dira. Artelanak egin
dituzten ikasleak: Nataly Arceniega, Ion
Zarandona, Diego Pereira, Ángela Pradels, Estibaliz López de Heredia, Inés
Zurita, Edna Kemi Obdubayo eta Asier
Prada.
Inaugurazioa martxoaren 2an izan zen,
lehendabizi erakusketa ikusteko denbora eman zuten eta gero Francisco Sánchez Robadorek, Pacok, Carmen Gonzálezek, Mendebaldeako zuzendariak
eta beste batzuek aurkezpena egin ondoren, bideo bat jarri zuten non ikasle guztiak lanean agertzen ziren. Gainera, bi biolin pieza jo zituen Iñigo Lópezek aurkezpena hasi baino lehen eta ondoren.
Inaugurazioaren ostean, lunch bat egon zen, eta artelanak ikusteko denbora eman zuten.
Aipatu erakusketa martxoaren 10eraino egon zen irekita ikusteko. Data honetatik aurrera El Pilar gizarte etxetik ASPACE-ko lokalera eraman zuten, eta bertan egon da maiatzaren 15era arte.

Kultur Astea 2010
Argazkiak: Santi González

Janaria prestatzen

Matematika olinpiada

Capoeira

Autonomi tailerra

Aupa, aupa gazteak!

Haizezko hirukoa

Ikasleak, beti bezala, adarra jotzen.

Musikalariak irrifartsu. Saioa ondo atera
den seinale.

Txirularia jo eta jo. Eta saguak?

Saskibaloi partidan gure neskak.

Denek baloia desio!

Margotze lanetan

Poesia emanaldia

Bibolinjoleak serio arraio.

Alberto Zerain mendizalea, gure idazkariaren aurkezpena entzuten.
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KULTUR ASTEA
MENDEBALDEA INSTITUTUAN
Martxoaren 29, 30 eta 31n Kultur Astea ospatu da institutuan. Hainbat ekintza izan dira hiru egun horietan institutuan. Guztietatik bi aipatuko ditut Guraso Elkartekoen
izenean; biak hala biak eskola orduetatik aparte eginikoak: graffitia eta capoeira.
Graffitia kultur asteko lehen bi egunetan egin zen eta
haren emaitza oraindik ikusgai dago ikastetxeko patioan,
kiroldegira sartzeko ate handian. Ikastetxe honetan bertan diharduen Aratzek egina da. Ekintzaren helburua, graffitien garapenaren bidea, zuzen zuzenean zuek ikustea
izan da.
(((ikus youtuben: —Video Proceso “Estacion
Graffiti 2009” —)))
Aratzek esan digu azken aldian graffitien munduan
sortutako teknikak erabili dituela: atzeko planoan
agertzen diren eraikinak, errobotak mugimendua
iradokiz eta margoa ia osorik biltzen duen eta hizkien
zirrikituetatik agertu eta ezkutatzen den plasma moduko
isurkia.
Merezi du behin baino gehiagotan begiratzea
kiroldegiko atean daukagun artelanari, begiraldi bakoitzean detaile berriak antzemango baitizkiogu.
ESKERRIK ASKO ARATZ!
Kultur asteko lehen egunean, bi atseden orduetan,
patioa Brasilgo doinuez alaitu nahi izan dugu.
Pingo irakasleak eta bere ikasle aurreratuenak capoeira zer den eta nola gauzatzen den erakutsi ziguten. Haien
mugimenduak ikusiz, Brasilgo ezohiko erritmoak ezagutu genituen. Saltsaz gain, Brasilek besterik ere badaukala
erakutsi ziguten Pingok eta lagunak.
Pingok, etorri eta sinpatia apartak erakutsiz, DBHko eta
batxilergoko hainbat ikasle, berinbauaren erritmoari jarraikiz
gorputza mugitzen jartzea lortu zuen.
Makurtu! Esku ezkerra lurrera! Altxatu hanka! Bira erdia! Ostikoa!, zutik! Defentsa! Eraso!...
Ikasle batek baino gehiagok esku-hankak ederki korapilaturik amaitu zuen saioa.
Capoeira saioetan erabiltzen diren instrumentu musikal batzuk ere erakutsi zizkigun.
(((ikus wikipedian: —“capoeira” —)))
Pingok esan digu oso pozik egon dela gure artean
ikasleen parte hartzeko gogoa eta jarrera onak ikusita.
ESKERRIK ASKO PINGO!
ETORKIZUN ALEA guraso elkartekoen partetik eskerrik asko guzti-guztioi: ikasleoi kultur asteko ekintzetan parte hartu duzuelako, irakasleoi bi ekintzak
aurrera eramaten lagundu diguzuelako eta beste langileoi gure lana erraztu diguzuelako.
ZORIONAK pizza jatera joango zareten kirolarioi,
ZORIONAK zinemara joango zareten musikarioi eta
ZORIONAK gure BHa irabazi duen olinpikoari ere.

Guraso
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Capoeira adierazpen modu bat da: Os negros
usavam a Capoeira para defender sua liberdade.
Capoeira esklabotzaren kontra altxatzeko eta herriaren kultura transmititzeko erabili zen. Jakintsu brasildar askok, capoeira erabiltzen zutenak borrokarako, entrenatzen ari zirenean dantzan ari zirela esaten zuten. Beraz, dantza eta borroka nahasten dituen
artea dela esan daiteke.
Esklabotza indargabetu ondoren, libertoak Brasilgo
hirietara joan ziren eta capoeira beraiekin eraman zuten. 1890an, poliziak capoeira debekatu egin zuen.
Baina ez zen desagertu. Rodas izena hartu zuen bizirik irauteko.
Hiru eratako capoeirak bereizten dira:
Angola capoeira: zaharrena, jatorrizkoa dela pentsatzen dena. Angola capoeiran ez da gerrikorik erabiltzen, ez dago norgehiagokarik. (cada um é cada
um)
Eskualdeko capoeira: Bimba irakasleak asmatu zuen batuque borroka mota eta angola capoeira batuta. Azkarra eta ikusgarria da. Erritmoa
berimbaua eta bi pandero astinduz gauzatzen da.
Capoeira garaikidea: Aurreko biak nahasten ditu, eta baita capoeirarekin zerikusirik ez dauzkaten mugimenduak ere. Puristek gogor kritikatzen dute capoeira era hau.

Guraso elkartea

•

Guraso

GRAFFITI

CAPOEIRA
Capoeira adierazpide kultural afrobrasildarra da,
Brasilen sortua eta hainbat alderdi hartzen dituena
barnean: borroka, musika, gorputz adierazpena, hizkuntza, tradizioa.

•

Graffiti.- Hormetan eginiko marrazki edo idazkuna.
60ko hamarkadaren bukaeran, “Taki” ezizeneko gazte batek -TAKI 183- idatzi zuen New York-eko metroan. Ondoren, autobus geltokietan, monumentu publikoetan eta Manhattango metro geltokian idatzi zuen.
Hori ikusita, gazte askok, bakoitzak bere ezizena idazteari ekin zion pareta eta ibilgailuetan.
Tamaina txikiko errotulagailuekin hasi ziren. Gaur
egun graffitilarien tresnarik erabiliena espraia da.
Graffitia Artearen espresioetako bat da. Artistak ikusten duenaren ideia batetik ateratako adierazpena. Ikusleentzat oso deigarria bada ere, margolarientzat oso
da garestia, esprai eta margoetan dirutza gastatzen
baitute.
Graffitilariek besteen sinadura antzematen dute.
Euskal Herriko Graffitiek izaera propioa al dute?
“Hainbat tertuliatan entzun izan dut: Estatu Batuetan jaiotako espresio-modu horrek kokatzen den tokiko kulturari atxiki egiten zaio eta bertan ekinaren ekinez izaera propioa hartzen du.”
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EUSKARA TALDEA 2009-10
Ikasturte honetan, beste guztietan bezala, batzordekideak (ikasleak, gurasoak eta irakasleak) hiruhilabetean behin
elkartu gara.
Ez dakigu gure helburuak guztiz bete ditugun, baina saiatu, saiatu gara. Kurtso hasieran klaustroaren aurrean proiektuaren aurkezpena egin ondoren, hasi ginen ikastetxeko diagnosia egiten, lau urtean behin proiektuak eskatzen
duen moduan. Diagnosia honetan ikastetxeko estamentu guztietako euskararen ezagutza eta erabilera aztertu genituen, banakako galdetegien bitartez eta emaitzak duela lau urteko diagnosiarekin antza handia duela ohartu gara. Deigarriena, zoritxarrez, beti bezala, ikasleen erabilera eskasa da eta ezagutza ere ez oso altua; irakasleen erabilera, aldiz, oso altua da eta ezagutzarekin konparatuta askoz altuagoa oraindik, kontuan hartzen badugu gure arteko harremanetan eta ikastetxeko bizitzan euskara besterik ez dela erabiltzen. Gurasoen artean, erabilera ezagutza baino baxuagoa da (guraso euskaldunen kopurua Gasteizen dagoen kopuruarekin konparatuta handia da, baina irakasleriarekiko harremanetan askok eta askok gaztelaniara jotzen dute). AZLen (administrazio eta zerbitzuetako langileak) artean denetarik dago, esate baterako, garbitzaileen artean inork ez daki euskaraz hitz egiteko moduan; administraziokoek edo monitoreek, berriz, gehienetan euskara erabiltzen dute, eta atezainek gero eta gutxiago (ezagutzaren perfila jaisten ari da).
Kanpoko ekintzak euskaraz eskaintzen dira sistematikoki, baina ikasleek ez dituzte aukeratzen. Eta Eskola Kontseiluetan euskara ez da ia erabiltzen, beti euskaraz ez dakiten bizpahiru partaide daudelako.
Datu hauek atera eta gero hasi ginen diseinatzen hurrengo lau urterako proiektu berria, eta helburu zehatzak ezarri ditugu:
1. Hasteko, gure normalkuntza proiektua ikastetxeko “Hobekuntza plana”rekin lotu dugu, non ikasleen erabilera (idatzia eta ahozkoa) funtsezkoa agertzen den. Horretarako Zuzendaritzak mintegi guztietako inplikazioa
eskatzeaz gain, plan berezi bat egin du, idazlanen ardura txandakatzeko talde guztietan eta
normalkuntza batzordeko kideekin koordinatuz. Idazlan hauetan hainbat aspektu kontrolatuko dira: testuen antolamendua, hiztegiaren egokitasuna, ortografia eta morfosintaxiaren funtsezko itemak -ergatiboa, konmuztadura...
Euskara taldearen asmoa irakasle guztiak “Hizkuntza irakasleak” garela ohartaraztea
da. Hori dela eta, mintegi guztietara hausnarketa sakona egiteko galdetegi bat zabaldu dugu, eta hor eskatzen diegu irakasleei seinalatzeko zer egiten duten eta zer gehiago egin daitekeen. Bestalde, irakasleei formakuntza saioetan H ikastaroak eskaini zaizkie, irakasleen hizkuntzaren maila hobetu nahaian.
2. Gure ikastetxearen nortasun euskalduna azpimarratzen badugu, euskarak gure eginbeharren
ardatza izan behar du, eta euskararen erabilera areagotu egin beharko dugu ikasleen dinamika aldatuz; horregatik ikasleen protagonismoa indartzeko beharra sumatzen dugu ikasleen proposamenak gauza daitezen.
Adibidez, aurtengo “txapatxoaren kanpaina”ikasleei bururatu zitzaien euskararen erabilera aldarrikatzeko ikastetxean eta, bide batez, ikasketa bidaiarako dirua ateratzeko. Honekin lotuta, gure kanpoko harremanetan
lehen hitza euskaraz emango dugu beti, eta zerbitzuetako langileei eskatuko zaie euskara ahalik eta gehien
erabiltzeko ikasleekin.
3. Gurasoekin ere gure lehen hitza euskaraz izango da, eta euskara dakitenekin euskaraz egingo dugu, erabilera bultzatuz. Gurasoekin bilera orokorretan beti euskaraz hasiko gara, eta euskaraz parte hartzeko aukera
emango diegu; ele biak erabili nahi izanez gero, egingo dugu, euskaraz hitz egiteko eskubidea defendatuz.
4. “Kultur Astea” gure ikastetxeko nortasunarekin lotuta ikusten dugunez, eutsiko diogu eta ahal bada hobetu. Kultur astean gure ikastetxeko proiektu guztiek (Normalkuntzaz gain, Bizikidetza, Agenda 21, IKT, DC,
BT, HPB taldeak…) bat egiten dute beraien jardueren berri emateko. Ikasleen eta Guraso Elkartearen partaidetza oso lagungarri suertatu zaigu. Bestalde, Kultur Astea amaitu eta gero, ebaluazio orria pasatu zaie ikasleei eta irasleei eta emaitzak, orokorrean, oso baikorrak izan dira.
5. Urtean zehar beste ekintza mordoa antolatzen jarraitu dugu, esate baterako, Zuhatzako egonaldiak antolatu
genituen ikasturte hasieran, Gabonetako postalaz gain, “Euskara Taldea”ren logoa eta kultur asterako kartel lehiaketak, euskararen egunean “Euskarazetamol” antzerki saiora batxilergoko 1. mailako ikasleak eraman
genituen …
Bukatzeko, azpimarratu nahi dugu lan eta emankortasun handiko ikasturtea izan dela. Etorkizunari begira ezinbestekoa dugu guztion inplikazioa izatea, “Euskara Taldearen” logoan agertzen den bezala, “Euskara gure esku” baitago.
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LAKUAKO ERAIKUNTZA BERRIAK
Azken urteotan Gasteizen hainbat esparru berri ireki dituzte. Adibidez, Ibaiondon gizarte etxe bat eraiki
dute, areto eta instalazio modernoekin; Lakuan padelean jokatzeko zenbait pista ere egin dituzte.

parruak solarium-terraza bat du hamaka eta itzalkinekin.
Gizarte etxe honek diseinu oso originala du eta honetan herritarrek parte hartu duten bakarra da.
PADELEKU
Lakuako Donostia kalean dagoen instalazio berria da.
Padelean jolasteko aukera ezin hobea da. 200 bazkide ditu dagoeneko.

IBAIONDO GIZARTE ETXEA
Ibaiondoko gizarte etxeak martxoaren 5ean ireki zituen
ateak. Gasteizko handiena da eta lehenengo hiru egunetan 21.327 herritar joan ziren ikustera. Ibaiondoko Landaberde kalean dago kokatuta. Oso garestia izan da, 14 milioi euro kostatu da.
14 mila metro karratuko partzela batean eraikita dago.
Astelehenetik igandera zortzietatik hamarretara dago irekita.
Hainbat ekintza egiteko aretoak daude: liburutegia, elkarte aretoa, erakusketa aretoa, kirol
instalazioak, herritarren arrretarako bulegoa, oinarrizko
gizarte zerbitzua, igerilekua, antzokia, umeentzako jolas
lekua… Eskuineko aldean kiroletarako pista eta padeleko
zona daude. Ezkerreko aldean antzerki aretoa eta igerilekua daude. Lehenengo hau, Printzipala baino hobeagoa da
300 pertsonentzako eserleku erosoekin.
Igerilekua da atentzioa gehien erakartzen duena bere
diseinu originalagatik eta tamainarengatik. Igerilekuan
hainbat zonalde daude: txirrista bat dauka, masaje txorroak, umeentzako gunea... Baina kirola egiteko 25 metro luzeerako igerileku bat ere badago 5 kalerekin. Gainera es-

Padeleko 8 pista edukitzeaz gain, 2 tenis pista ere baditu, bat estalita eta bestea kanpoan, gimnasioa ( body
pump, pilates, saloiko dantzak… ), psikoterapia sala, kiroletarako masaje sala, errehabilitazio sala, taberna jatetxearekin, gizarte gunea…
Bazkide izateko zure datuen formulario bat bete behar
da. Bazkide izatearen abantaila nagusia da materiala eta
pistak aste bateko aurrerapenarekin alokatu daitezkeela ,
eta bazkide ez bazara berriz, egun bateko aurrerapenarekin eta gainera 16 urte baino gehiago badituzu, ordaindu
behar da. Horrez gain, beste abantaila batzuk ere badaude: bazkideei beste jarduera batzuk antolatuko zaizkie, adibidez, txapelketak, bidaiak, beste club batekoekin trukeak… Horretaz aparte, bazkideek fitnes aretorako sarrera
dohainik izango dute eta beherapenak body pump eta beste jarduera batzuk egiteko.
Haiekin kontaktuan jarri nahi baduzu info@padeleku.com
helbidera bidali mezu bat.

La Casa De
Mi Abuela
Donosti, 17 • Teléfono 945 177 277
01010 VITORIA-GASTEIZ
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Mendebaldea BHIko Elkarbizitza Batzordeak
berdinen arteko tratu txarrak ekiditeko kanpaina gauzatu
du 2010.eko martxoaren 22tik 26ra bitartean.
Eskola jazarpenari edo bulling-i buruzko hausnarketa
prozesua zabaldu dugu ikasleriaren artean.
Hona hemen ikasle batzukk idatzitako eskutitzak:

Gasteizen, 2010eko martxoaren 25ean
Kaixo Gaby,
Nire ustez, zerbait egin beharko zenuke. Guilleri
eta bere lagunei ez zenien utzi behar bullying-a egiten.
Ikasleok institutura etortzen garenean, ikastera etortzen
gara, ez sufritzera edo gaizki pasatzera. Pertsona asko zure egoeran egon dira eta oso gaizki bukatu dute, adibidez,
bere burua hiltzen, Ondarribiako Jokini gertatu zitzaion bezala.
Institutuan pertsona guztiok elkar errespetatu behar gara eta pertsona batek errespetatzen ez bagaitu, guk irakasle bati edo gure gurasoei kontatu behar diegu.
Ni, zure egoeran egongo banintz, nire gurasoei kontatuko nieke edo irakasle bati. Guille eta bere lagunak basati hutsak dira eta zuk ezer egiten ez baduzu, bullying-ak
gora egingo du eta beraiek zu akabatuko zaituzte.
Ez utzi inori zure bizitza hondatzen, inork hori egiteko
eskubiderik ez daukalako!!! Kontatu norbaiti oraintxe bertan! Erreakzionatu!!! Animo!!
Irantzu Menéndez 3.DC

Hola, Víctor:
Soy un chico que conoce a Alberto, ese chico, el bajito, al que tanto te gusta pegar. A través de esta carta quería pedirte explicaciones sobre el tema de los abusos y demás que recibe de tu parte.
Primero: ¿Por qué lo haces? Es uno más. No entiendo
esas ganas de pegarle y molestarle que parece que tienes.
Le veo allí, en una esquina, sentado, alicaído y, a veces,
incluso llorando; y, por el contrario, tú, en la cancha, orgulloso, jugando con tus amigotes tranquilamente al fútbol, pensando en que luego le vais a dar una lección al enano ese nuevo.
Segundo: eres más grande y fuerte que él, y además lo
tienes asustado desde el primer día. Cual es la razón. ¿Porqué a algunos tanto y a otros nada? No lo entiendo. ¿Por
qué a mí no me pegas y a él sí? Soy igual de alto e igual
de fuerte que él, y llegué al mismo tiempo que él al instituto. Pero no, desde el primer día hubo algo que no te gustó de él y decidiste gastarle “bromas” cada día. Tal y como tú dices: “Sólo son bromas”, el problema es que son
bromas diarias, las cuales el primer día las aguantas; pero
esas bromas a diario te destrozan por dentro y convierten
tu vida en un infierno en el que sólo piensas en resistir,
aguantar, pensando que algún día cesarán y podrás vivir
tranquilo, sin el malestar diario que tanto te está doliendo.
Conozco bien a Alberto y sé que desde que llegó al instituto está más triste que nunca, y que hasta sus padres se
empiezan a preocupar por él. Han empezado a llevarlo al
psicólogo, pero él no es el que tiene que ir al psicólogo,
el que tiene que ir al psicólogo eres tú, para que te enseñe a respetar a los demás. No sé por lo que estarás pasando tú en tu familia, pero lo que no puedes hacer es usear tu propio malestar en contra de los demás, para hacerles daño, como haces con mi amigo. Por eso y por lo demás es por lo que te quiero pedir que, por favor, le dejes
de una vez vivir en paz.
Un cordial saludo, y espero que te des cuenta de lo que
te quiero decir
Jon
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Asier Gereta:
“Nire adinerako ez dudala gaizki egiten uste dut”
Iker Narbonak 14 urte ditu, eta Mendebaldea institutuan nahiko ezaguna da bere
adimenagatik. Orain, txunditurik utzi gaitu Euskal Herriko Mate olinpiada irabaztean.
Asier Geretak 14 urteko Mendebaldeako ikasleak,
monologo umoretsu eta alai bat prestatu eta kontatu
zuen aurtengo Kultur Astean, denon barreak eraginez. Orain bere elkarrizketarekin uzten zaituiztegu.

A.G: Oso ondo sentitu nintzen barrutik, aurretik
presio handia izan nuelako eta baita jendea zoriontzera
etorri zitzaidalako.
M: Etorkizunean mundu honetako profesionala
izatea gustatuko al litzaizuke?
A.G: Bai, noski. Nori ez litzaioke gustatuko saskibaloiari edo futbolari profesionala izatea? Baina aurrekoak
bezala, oso zaila da honetaz bizitzea.
M: Zer esan zizuten irakasleek?
A.G: Lagundu zidaten monologoa zuzentzen eta
gehienak zorionak eman zizkidaten. Hala ere, bat txiste
batzuk matxistak zirela eta kexatu egin zen.
M: Egin duzun lehenengo monologoa da?
A.G: Bai, baina orain bigarrena prestatzen ari naiz.
M: Ze denbora behar du monologo bat prestatzeak?
-A.G: Aste bat gutxi gorabehera.

DI-DA
batean

Mendeberri:Nola bururatu zitzaizun monologo bat
egitearen ideia?
Asier Gereta: Telebista ikusten nengoela, Andreu
Buenafuenteren monologoa oso interesgarria izan
zitekeela pentsatu nuen.
M: Zergatik duzu gustuko txisteak kontatzea?
A.G:Jendea pozik jartzen delako txisteak entzutean
eta hori oso polita iruditzen zaidalako.
M: Zure familiako besteren batek kontatzen al
ditu txisteak?
A.G: Bai, nire familia osoa nahiko umoretsua da;
beraz, txikitatik datorkit zaletasun hau.
M: Umorearen munduan ona zarela uste al duzu?
A.G: Nire adinerako ez dudala gaizki egiten uste dut.
M: Nondik atera zenituen kontatutako txisteak?
A.G: Hainbat lekutatik eta pertsonetatik hartu nituen
txisteak; hala ere, nire ideiak sartu nituen, noski.
M: Eszenatokira igo zinenean urduri jarri al zinen?
Zergatik?
A.G: Hasieran bai, gogoratzen naiz belaunek dar-dar
egiten zidatela. Baina gero askatu nintzen eta hobeto
egin nuen.
M: Zergatik egin zenuen elkarrizketa hori Iñaki
Martinekin?
A.G: Kultur Astea antolatu zutenek esan ziguten
derrigorrez euskarazko zerbait egin behar genuela,
gureak egin ahal izateko.
M: Ondo atera zela uste al duzu?
A.G: Ez zen oso ona izan, baina zerbait egiteko
balio izan zuen.
M: Jendeari hainbeste gustatuko zitzaiola uste
al zenuen?
-A.G: Nik uste nuen gaizki egin nuela, baina
geroago jendea animatzen hasi ziztaidanean konturatu nintzen agian ondo atera zitzaidala.
M: Badaukazu txiste gogokoen bat?
A.G: Hoberenak txiste berdeak dira, oso errazak
direlako kontatzerakoan eta jendeak barre asko egiten
duelako. Adibidez:
M: Zein da zure umorista gustukoena?
A.G: Florentino Fernandez eta Andreu Buenafuente. Eta monologo lanetan onena Jose Juan Vaquero
dela uste dut.
M:Zerbait inprobisatu zenuen?
A.G: Bai, txiste batzuk aldatu behar izan nituen,
oso gogorrak zirelako.
M: Zer sentitu zenuen amaitu zenuenean?

M: Eguna ala gaua?
A.G: Gaua.
M: Mendia edo hondartza?
A.G: Hondartza.
M: Telebista edo
bideojokoak?
A.G:Telebista
M: Liburu bat?
A.G: “Euskaldunak eta
Espainolak”.
M: Pelikula bat?
A.G: “El hundimiento”.
M: Musika mota?
A.G: Edozein musika mota
Reggaeton edo Tecno ez bada.
M: Edari bat?
A.G: Koka-Kola.
M: Kolore bat?
A.G: Urdina.
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Alan Isla:
“Txirrindularitza kirol gogorra izan arren,
merezi du”
Gaur Alanekin egon gara, txirrindularitza praktikatzen duen ikasle batekin. Bera oso pozik
dabil kirol honetan, baina aitortzen du futbolarekin partekatzea kosta egiten zaiola.
MENDEBERRI: Zenbat urte daramatzazu txirrindularitza praktikatzen?
ALAN: Hau nire laugarren urtea da.
M:Txirrindularitzaren zaletasuna norengan dator?
A: Nire anaiarengandik datorkit zaletasun hau.
M:Noizbait ateratzen zara familiarekin txirrindularitza praktikatzera?
A: Bai, tarteka ateratzen naiz nire anaiarekin, baina, oso
ona denez, aurrea hartzen dit.
M: Zein klubetan ibiltzen zara txirrindularitzan?
A: “Zuiana” klubean ibiltzen naiz, nahiko ongi dago, nire gustukoa baita.
M: Entrenatzailerik ba al duzu? Asko animatzen zaitu?
A: Bai, badut eta, egia esateko, gogor animatzen gaitu
jarraitzera.
M: Nora joaten zara normalean entrenatzera? Nolakoak dira zure entrenamenduak?
A: Edozein lekutara, entrenatzaileak eramaten baikaitu.
Entrenamenduak oso gogorrak izaten dira, kilometro asko
egiten ditugu eta, askotan, luzeegiak.
M: Zenbat lasterketa irabazi dituzu?
A: Sei lasterketa egin ditut, eta sei horietatik hiru irabazi ditut.
M: Zenbatgarren zoaz lehiaketan?
A: Bigarren noa, eta oso erraz nabil.
M:Lasterketa bat egin baino lehen kontrolik egiten
al dizute?
A: Bai, dopping-aren kontrola, baina inork ere ez du
positibo ematen.
M: Zergatik jarraitzen duzu kirol hau praktikatzen?
A: Lehenengo urtetik gustatu zitzaidalako eta betidanik txirrindula zalea naizelako.
M:Zenbat urte jarraitu nahi duzu kirol hau praktikatzen?
A: Urte askoan jarraitu nahi dut eta kluba utzi ondoren nire kabuz praktikatuko dut.
M: Zer gustatzen zaizu gehiago praktikatzea ala
ikustea?
A: Praktikatzea, interesgarriagoa baita.
M: Ekipamendu berezia behar al da? Erosi behar
da edo klubean ematen dizute?
A: Bai, ekipamendu berezia behar da: kasko bat, errepideko bizikleta bat eta mallota. Mallota klubean ematen digute eta bizikleta eta kaskoa zuk erosi behar dituzu eta nahiko garestiak dira
M: Lagunekin entrenatzen al zara?
A: Bai, taldekideekin eta lagun batzuekin.
M: Zer esango zenioke apuntatu nahi duen jendeari?

A: Kirol interesgarria dela, lagun asko egiten dituzula
eta oso gogorra izan arren , azkenean merezi duela.
M: Nor duzu eredutzat?
A: Alejandro Valverde. Oso ona iruditzen zait, lasterketa interesgarriak egiten dituelako.
M: Zein da zure ustez valverdek duen gauzarik onena?
A: Oso azkarra dela eta erresistentzia handia duela.
M: Beste kirolen batean aritzen al zara? Zeinetan?
A: Bai, futbolean aritzen naiz, Mendebaldeako taldean.

DI-DA
batean
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Ikasgai bat?
Gimnasia
Mugikorra ala i-pod?
Bat ere ez
Gaua ala eguna?
Biak
Kolore bat?
Gorria
Kirolari bat?
Messi
Edari bat?
Coca-cola
Janari bat?
Pasta
Musika mota bat?
Bat ere ez
Pelikulak ala liburuak?
Pelikulak, “American pie”
Mendia ala hondartza?
Mendia
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BI BERTSIO
Oraindik goiz zen iritsi nintzenean, badakizu ni beti bost
minutu lehenago heltzen naizela. Jatetxean bizpahiru bikote gehiago zeuden,arropa dotoreekin jantziak.Toki garestiegia zen,baina egun
horrek merezi zuen. Dudarik gabe afari ahaztezina izango zen.
Denborak aurrera egiten zuen, eta nire koktelaren edari
maila jaitsi ahala igo egiten zen alkoholarena nire odolean.Jadanik
lehenengo bost minutuak igaro ziren erabakitako ordutik. Normala
zen, bost minutu gehiegi ez dira,baina hain zara zu ordukoa…
Hamar minutu, bigarren tragoa eskatu nuen. Ez zen ezer
gertatzen, ziur apaintzerakoan Ordua joan zitzaizula. Atzerapena ia
hogei minutukoa zenean, eta zerbitzaria txarto begiratzen hasi zitzaidanean, telefonoz deitzea erabaki nuen. Erantzungailu automatikoak esan zuen moduan, telefono hura itzalita edo estaldurarik gabe zegoen.
Ordu erdira ailegatu zen atzerapena, eta ziur aski erantzungailuko neskatoa nitaz gogaituta egongo zen. Deitzeari utzi nion
azkenean “Oraindik itzalita dago, bai, utz nazazu bakean!” erantzungo zidan beldurragatik.
Minutu batzuk pasa eta gero, zerbitzariak, adeitsu, ezer
gehiagorik ez kontsumitzekotan joan nendila proposatu zidan. Inoiz
ez naute hain begirune handiz kanporatu. Orduan etxerako bidea hartu nuen, zeozer gertatu zitzaizulako edo beharbada ikusi nahi ez ninduzulako kezkarekin, ez daukat argi zein. Dezente kosta zitzaion motorrari piztea, hotzaren hotzaz.
“Kaka zaharra! Berandu helduko naiz. Ez, berandu da dagoeneko” pentsatzen nuen erruloak kentzen nituen bitartean, soinekoarekin batera borrokatzen nintzen eta falta zitzaidan oinetakoaren bia
nenbilen. Guztia batera. Bereiziki egun horretan, berandu ailegatuko nintzen. Korrika eta presaka sartu nuen zorroan ere. Mugikorra
goizetik desagertuta zegoen, eta ez nuen orduan aurkituko, beraz, ez
nintzen saiatu ere egin.
Edozein modutan apaindu nintzen eta etxetik ziztu bizian atera
nintzen. Eskailerak basati bat bezala jaitsi nituen bitartean (ez zegoen denborarik igogailuari itxaroteko) nire iletik errulo bat atera zen
bortizki (eta nik guztiak kendu nituela uste nuen!), eta momentu horretan ateratzen ari zen bizilagun baten bekokira joan zen zuzenean.
Hurrengo egunean entzungo nituen amonatxoaren kexak, ez bainuen
denborarik.
Autoan sartu nintzen eta gutxi falta zitzaidan gurpilak zoruaren
kontra erretzeko arrankatzerakoan. Kale artean gidatu nuen trafikoak uzten zuen bezain azkar. Orduan zurea bezalakoa zen auto batean erreparatu nuen. Ez, zurea zen! Ni tuntun baten moduan, keinuak
egiten saiatu nintzen beribiletik, baina begiratzen zenuela ikusi gabe ematen zuen. Mozkorturik al zeuden?
Orduan zure semaforoa berde jarri zen, eta ni, nahi gabe, zenagatik,azeleragailua zapaldu nuen. Saiatu nintzen zu saihesten, baina
okerrerako izan zen, galtzada izoztuak autoaren kontrola galtzean
eragin baitzuen. Momentu batez gogoratu nuen zuk beti esaten zenuela ni benetako kamikaze bat nintzela.
Nire Seat gorriak zure bigarren eskuko Volvoarekin aurrez aurre talka egin zuen. Ez ginen bizirik atera, ez zu, ez ni.
Baina orain behintzat elkarrekin gaude. Beharbada inoiz ez dut
berriro zure azala laztanduko, eta ez dut zurekin begirada sakon bat
trukatuko, baina gutxienez badaukat kontsolamendua. Gutxienez badakit gure lotura hori baino gehiago dela, sendoagoa, nahiz eta gau
hartan oso sinkronizatuak ez egon. Edo beharbada kontrakoa izan
zen?
Rafa Gómez, Batx. 2.C
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NIRE PRINTZESA
Bi urte nituela Irati etorri zen.
Etxeko erregina izatetik ikusezin bihurtzera pasatu nintzen denbora gutxian, printzesa etorri baitzen.
Hasiera batean inork ez zion ezer nabaritu baina hilabeteak pasa ahala medikutan hasi ziren gurasoak. Denok urduri ikusten nituen, beti Iratiren inguruan. Eta ni isilik, itxaroten, ezer ulertu ezinik.
Urteak joan dira eta bai, Irati berezia da. Sindrome neurologiko arraro horietariko bat dauka. Gure bi urteko aldea handiago egin
da. Bere adin kronologikoa ez doa berarekin bat, ume kontutan geratu baita.
Urte hauetan bere itzala izan naiz. Bigarren plano batean baina
beti erne.
Garaiak izan dira gorriak pasa ditugunak, baina beste batzuk, aldiz, goxoak eta ezinobeak, beste hainbat familia bezala. Eta hor egon
da Irati medikuek esandakoari bizkarra emanez eta aurrera eginez.
Inork espero ez zuenean ibiltzeari ekin zion. Ondoren eskuak ,
esfortzu handiz, mugitu zitzakeela ikusi zuen eta hau guztia beti irribarrez, etsipena alde batera utzita.
Gaur egun, idazten badaki, handiz hasiera batean eta geroxeago
txikiz. Matematiketan badaki gehitzen eta kentzen eta musika oso
gogoko du.
Ah, beste datu bat, oso garrantzitsua, sindrome madarikatu horrek ez digu bere ahotsa entzuten utziko. Eta hori bai izan dela gogorra! Ah, zer emango nukeen bera entzutearren! Baina bera pozik
dago, inoiz izan ez duzuna ez duzulako faltan botako eta beraz keinuren bidez komunikatzen gara. Gorren ikastetxe baten aritzen da
eta familiak ere horri ekin behar, berarekin, elkar ulertu ahal izateko. Batzuetan zail egiten zait esan nahi didan guztia ulertzea, baina
azkenean konpondu egiten gara.
Bere zaletasunak musikaren inguruan biratzen dira: High school musical eta Hannah Montana dira bere idoloak, Walt Disneyko
printzesak ahaztu gabe ( hortik dator printzesaren ezizena).
Hau guztia kontatu izan badut, mundua jende bereziaz beterik
dagoela aldarrikatzeko da, pentsatzen duguna baino gehiago beti.
Eta zerak kezkatzen nau, neure buruari bueltak emanez euli bat izango balitz bezala: bere etorkizuna … zein izango ote da bere ogibidea? Emango ahal diote aurrera egiteko aukera? Nola tratatuko du
jendeak?...eta horrelako hainbat galdera.
Etorkizuna hor aurrean daukagu eta tipi tapa haruntz goazelakoan nago, baina inoiz ez dut ahaztuko berak irakatsitako guztia, asko izan baita. Beti berarekin zorretan izango naiz.
Haizea Novo, DBH 4.D

ELEMENTAL
Cuando llegué todo era un caos. No tenía muy claro qué hacía
Caperucita Roja hablando con uno de los tres cerditos, o aquel pequeño elefante volador llamado Dumbo discutiendo con Blancanieves; sólo sabía que estaba allí para solucionar un misterioso robo:
los zapatos de cristal de Cenicienta habían desaparecido, y la historia no podía finalizar. Los sospechosos eran sin duda el Lobo, la bruja que hizo dormir a la Bella Durmiente y Úrsula, la mujer pulpo.
Mis conocimientos me hicieron deducir que el principal sospechoso era el lobo, debido al hecho de que era el único que tenía los pies
descalzos, y era, por lo tanto, el que más los necesitaba.
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Tras mi duro trabajo interrogando a cada uno de los siete enanitos,
una simpática niña llamada Alicia y su conejo blanco me invitaron a
tomar el té. Eso me ayudaría a investigar a fondo a aquel gato morado
de enorme sonrisa, que no me inspiraba confianza alguna. Pero para mi
sorpresa, cuando el Sombrerero Loco sacó las tazas de té, pude ver que
eran los mismísimos zapatos de Cenicienta. Y así, una vez más, había
solucionado otro difícil caso.

método gritó:
-¡Ooooh! ¡Que botas de cuero tan bonitas y baratas! ¡Oh! Y solo
hay un par...
Mientras las dos corrieron para ver las botas. Carlota cuidadosamente le quitó el vestido a la zorra. Cuando obtuvo su presa corrió hasta la cola para pagar. Una vez allí nadie le podía arrebatar ya su trofeo.
Carlota sonrió satisfecha.

Itziar Beltrán de Guevara Muguruza. 3. E

AIXA PERIANES de 2º C

MI CONCEPTO DE LA LUNA

RAMBA EN BUSCA DE LA GANGA

Como una mañana cualquiera, me desperté sonriendo. Era una de
mis manías, porque el hecho de sonreír por una razón que ni uno mismo conoce, es la razón por la que uno mismo sabe que no debe tener
una razón para sonreír. Aunque dicho así suene un tanto extraño, lo cierto es que tiene mucho sentido. Mi madre solía decir que reírse es el mayor placer de la vida.
Me dirigía hacia la cocina para desayunar, cuando escuché el llanto de mi hermano pequeño. Entré en su cuarto, y ahí estaba, mirando
por la ventana mientras las lágrimas le caían por su adorable rostro. Cada amanecer, lloraba porque cuando murió mi madre, le dijeron que
ella se había ido al cielo, y él la confundía con la luna.
Y en aquel preciso instante, cogí un papel y escribí en él estas palabras: “Mamá, sé que estés donde estés, te despertarás con una sonrisa que nos ilumine la noche.”
Nefer Olaizola, 3.A

Un frío día 7 de enero (Las rebajas apunto de empezar), la señora
Fulgencia Marcial llevaba horas esperando en la puerta con otras 100
marujas dispuestas a llevarse todo lo que encontraran a su paso.
Abrieron las puertas de “Brecha Soriana” (versión más autóctona
de El Corte Inglés) y todas esas individuas entraron como si de una horda de Hunos se tratase. Arremetieron contra todo; había tal confusión
que se sabe que fue comprada hasta una cajera.
Bueno, sigamos con doña ella. Doña Fulgencia, experta en cacerías de ofertas y de lucha libre; conocida también por ser la mujer mas
rácana de la unión Europea, se dispuso a abrir la veda de ofertas. Se puso a oír graznidos de dos clientas que se peleaban por el mismo vestido.
-¡Es mío! ¡So elefanta mórbida!- dijo una.
-¡ De eso nada! ¡pelandusca raquítica! ¡Es mío!- dijo la otra.
- ¡Hija de mala madre!
-¡Golfa!
- Te voy a asesinar, maruja, que no te quieren ni tus hijos.
-¡Qué me des la puñetera prenda! ¡Subnormala!
Y al oír eso doña Fulgencia dijo con jubilo y algarabía.
-¡Bingo!
Sacó el carrito de la compra y arremetió contra las mujeres ganso
que por ahí había, como un tranvía se lleva por delante un sordo ciego.
Consiguió ese fabuloso vestido de Jorge Armano.
Después, Ramba, se adentró en las otras oscuras selvas llamadas
secciones abriéndose paso con el carrito y con la pistola de bolas de
Guillermo (su hijo de 10 años). Compró de todo, hasta cosas que no
necesitaba e hirió a varias marujas de gravedad.
Al mes siguiente, a su marido Cecilio (mileurista; con deudas , 3
meses de alquiler del piso y 800 euros en el bar; y al que estaban a punto de despedir porque iban a poner robots en la fábrica) le dio un infarto. Por culpa de los recibos de todo lo que había comprado la parienta. La cuenta alcanzaba los 10.000 euros( las indemnizaciones por
valor de 20.000 euros a las mujeres a las que agredió Fulgencia no constaban).

INSTINTO ANIMAL
Una fría mañana de enero, muchas mujeres de la ciudad se disponían a ir a las rebajas.
Entre ellas estaba Carlota, quien se sentía ansiosa por adentrarse en
el complicado y salvaje mundo de las rebajas. Se despidió de su novio.
Una vez en la calle le pareció que algunas mujeres empezaban a
aullar. Incluso algunas ya estaban a cuatro patas. Todas iban al mismo
lugar, al centro comercial donde aparecían las palabras “Hoy comienzan las rebajas” en carteles enormes.
Nada más entrar en el centro comercial, sintió las miradas de las rivales clavadas en la nuca. En el primer piso no encontró nada que le
gustase. Lo único que veía eran muchas ¡!!mujeres!!! con zarpas enormes, colmillos larguísimos y rugiendo. Le hizo gracia ver a las dependientas intentando domar a aquellas bestias salvajes para poner orden.
Al subir al segundo piso, le atrajo un vestido primaveral que parecía
llamarla. De pronto una leoparda se puso delante de la prenda y exclamó:
-¡Qué preciosidad! ¡Y qué precio! ¡Me lo llevo!
Carlota, al escuchar aquello, sacó sus afiladas garras y rugió enseñando sus ahora aterradores colmillos:
-¡Ese vestido lo he visto yo primero!-dijo Carlota señalando la prenda.
-¡No, de eso nada! ¡Yo lo he visto primero!-protestó la leoparda.
-Bueno, ya sabes cual es la solución en estos casos…-dijo Carlota.
Como no llegaron a un acuerdo, empezaron a pelearse. Mientras
peleaban, una astuta zorra se llevó el vestido aprovechando la disputa:
-¡Eh, tú!-exclamó Carlota
La zorra se detuvo sobresaltada. La leoparda corrió hacia ella con
intención de pelear y llevarse la prenda. Carlota utilizando su infalible

Moraleja: en las rebajas hasta la mujer más sofisticada se vuelve
una bestia salvaje e indómita. Como estamos en crisis, deja al monedero en paz.
Escrito por Aritz López Arrue, en un día de
febrero en el que se aburría.
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Haragi Paella
Prestaketa:

·Osagaiak (4 pertsonentzat):
- 400g arroz. (Lau katilu gutxi gorabehera)
- Oilaskoa, untxia edo edozein haragi.
Gutxi gorabehera 1,5kg.
- Babarrun zuriak, babak, ilarrak edo edozein lekale. (500inguru)
- Piper gorria eta berdea, bat bakoitzeko.
- Bi berakatz buru.
- Tomate handi bat, edo bi tomate txiki.
- Piper hautsa.
- Azafraia.
- Gatza.
- Oliba olioa.
- Limoia
- Ura. (Arroz baso bakoitzeko bi edo)

Bi goilarakada olio jartzen dira paellan eta su
motelean berotzen da. Ondoren, haragia gaineratzen da eta gorritu arte frijitu. Garrantzitsua da ondo gorrituta egotea, baina ez erreta.
Haragia gorritzean, piperrak eta lekaleak gaineratzen dira haragiarekin batera eta ondo frijitu. Bukaeran paellan jar daitezke apaingarri moduan.
Ondoren tomateak eta berakatzak gaineratzen dira
eta denbora gutxira ura botatzen da.
10 minutuan sutan eduki ostean, arroza eta azafraia gaineratzen dira eta tomate zatiak desegitean, sua handitzeko momentua da. Orain 10 minutuan zehar sutan uzten dugu.
Hau egindakoan epeltzen utzi arrozak ur guztia xurgatzeko.
Bukatzeko piper eta limoi zatiekin apaintzen dugu.

GURIN GAILETAK
4 pertsonentzako osagaiak:
-Gurina: 125 gramo
-Azukrea: 50 gramo
-Irina: 170 gramo
Tresnak:
-Ontzia
-Irabiagailua
-Erretilua
-Labea
Prestaketa:
Ontzi batean irina, azukrea eta gurina jarriko ditugu. Esku garbiekin masa nahastuko dugu, sendotasuna lortu arte.
Nahasten hasten garenean ez du ematen sendotasuna hartuko duenik irinaren kantitatearekin, baina oratu ahala sendotzen da.
Masa jada prest dagoenean gailetak nahi ditugun forman egingo ditugu. Kontuan hartu behar dugu zentimetro erdiko sendotasuna eduki behar duela.
Labeko erretilu batean gurinez igurtziko dugu eta ondoren gailetak bertan kokatuko ditugu. Erretilua laberatu eta 15
minutuko iraupenean 180 gradutan edukiko dugu. Gailetak txigortzen hasten diren unean, labetik atera eta, hozten
utzi ondoren, jateko prest daude.
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