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Amparo Fernández eta Josean Izquierdo
irakasleak jubilatu dira.
Beatriz Gastañares, Matematika
irakaslea, joan zaigu.

Eta gainera:
Ikasleei egindako elkarrizketa
Inkestak
Erreportajeak
...

June Azkarate gogoan

Prentsa tailerra taldeak
DBH 3. ABC

Gorka Aberasturi, Nekane Bermejo, Leyre del Amo, Yerai Céspedes, Haizea Domínguez,
Janire Fernández, Naia Ibáñez de Garayo, Ekain Armendaritz, Nerea Estrella, Nerea García,
Naia Layana.

DBH 3.DE

Garikoitz de Diego, Oier de Laburu, Jon Granados, Haizea Loizaga, Ylenia Llamazares, Maitane Martín, Ander Ruiz, Adrian Sáez, Egoitz Armentia, Adrian Durán, Brian Martínez, Irati
Martínez, Haizea Musitu, Arkaitz Santamaría, Javier Sevilla, Adrian Urturi.

Beatriz Gastañares gogoan
Beatriz joan zaigu. Gaixotasun krudel batek eraman du gure lagun eta lankidea 58
urterekin, azkarregi. Guk ez dugu ahaztuko, Arabako Unibertsitate Eskolan lehen
aldiz, poltsa ilusioz beteta, sartu zen 17 urteko neska hura gogoratu nahi dugu,
bere motots
hori eta azkar
aurpegiarekin. Bertan
egin zituen
Kimikako lehenengo urteak eta han
ezagutu zuen
bere bizitzako
maitasuna
izango zena,
bere kidea
betiko, Jose
Angel Achaerandio, Acha.
Elkarrekin
bukatu zituzten ikasketak
Valladoliden,
non –gezurra
badirudi ere– euskara ikasten hasi zen Beatriz. Ez zen hizkuntza arrotza berarentzat, etxean jaso baitzituen lehenengo ezagupenak, baina Valladoliden, Euskal Herritik joandako ikasleek antolatutako eskoletan, ikasi zuen euskara akademikoa.
Gasteizerako itzulera krisi garai betean izan zen eta zailtasun handikoa lana bilatzeko. Euskara hobetzen jarraitu zuen eta lehenengo pausuak eman zituen irakaskuntzan.
Lehenik Laudion, euskara
zekiten irakasleak behar baitzituzten. Bertan
euskara irakaslea izan zen urte
batzuetan. Gero,
1983an, Lehen
Hezkuntzako
oposaketak
gainditu zituen
eta kidego horretan zenbait urte
eman ondoren,
Zerbitzu eginkizunetan, Federico Baraibarko

Fisika irakaslea izatera pasa
zen. Azkenik, 1996an,
hasierako
Mendebaldeara joan
zen, geroago Lakuako ikastetxe berrira
pasatzeko
itxaropenean. Hasi
berria zen
ikastetxea
zen, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza bakarrik zuena eta txikiegia gertatu zena ikasleak batxilergora heldu zirenean. Horregatik 2001eko irailean gaur eguneko Donostia kaleko Mendebaldeara
pasatu zen, artean Lakua auzo gaztera.
Eraikuntza berria eta argiz betetakoa estreinatzeak ematen duen ilusioarekin eta
eskola komunitate berria sortzeko ardurarekin, Beatrizek Bigarren Hezkuntzako 1.
eta 2. mailako ikasleak hartu zituen eta maila horretako ikasleekin jardun zuen, nahiz eta lizentziatua izan eta goragoko mailetako ikasleekin jarduteko aukera eduki.
Txikien aukera egin zuen, atsegingarriago gertatzen baitzitzaion.
Ikastetxe berrian matematika Mintegian kokatu zen. Bagenekien behar genuen guztietan han izango genuela, langile bikaina zen-eta, ordenatua, lankideekin bere lana
partekatzen zuena. Asko ikasi genuen berarekin. Laguntzea oso atsegin zuen eta
baita proposatzen zitzaizkion proiektu edo jarduera guztietan parte hartzea ere. Zuzendaritza taldean ere jardun zuen bi urtez. Gurekin pasa dituen ia hogei urte hauetan lankide eta lagun ezin hobea eta ordezka ezina izan da.
Eman zigun guztiarengatik, utzi digun guztiarengatik, emakume handi eta irakasle
bikaina izan delako eskerrak eman nahi dizkiogu. Eskerrik asko, Beatriz, besarkada
bat eta adiorik ez!
Matematika Mintegiko lankideak

AMPARO FERNÁNDEZ: “Pena handia sentitu nuen Mendebaldea uztean”
Mendebaldea ikastetxeko Gaztelania eta literaturako irakaslea izan zen hainbat
urtetan. Horretaz gainera, liburutegiko arduraduna ere izan zen. Joan den ikasturte amaieran jubilatu zen eta, hori baliatuz, elkarrizketa egin diogu.
M.: Non eta noiz jaio zinen?
A.F: 1953ko abenduan, Laudion.
M.: Zer oroitzapen dituzu haurtzaroaz?
A.F: Oroitzapenak beti dira onak, bizitzaren garairik onenak dira. Haurtzaroan zenbait pertsonaren presentziak geratzen dira zure buruan eta anekdota batzuk, baina, batez ere pertsonak,
eta ni oraindik ondo gogoratzen naiz. Nire haurtzaroa nahiko zoriontsua izan zen.
M.: Non egin zenituen lehen ikasketak?
A.F: Laudion, nire herrian, Oinarrizko Batxilergoa ikasten genuen eta gero Goi mailako Batxilergoa, horrela
deitzen zen garai hartan, eta PREU ikastera Bilboko ikastetxe erlijioso batera
joan nintzen, ondoren Deustuko unibertsitatera.
M.: Zer ikasi zenuen unibertsitatean?
A.F: Nire garaian
Filosofia eta Letrak,
Románicas, orain
Hispanicas deitzen
dena. Latinetik eratorritako hizkuntza guztiak ikasten ziren
M.: Zergatik aukeratu zenuen irakaskuntza?
A.F: Niri betidanik gustatu zaidan gauza bakarra izan da irakaskuntza, eta berriro jaioko banintz berriro irakaslea izango nintzateke. Gazteekin harremana izatea beti izan da gure pribilegioa.
M.: Zenbat urte egon zara irakaskuntzan?
A.F: 22 urterekin, garai hartan posible zen lan egitea, eta ikasketak bukatu bezain laster hasi
nintzen. Ekainean ikasketak bukatu eta irailean hasi nintzen. Beraz, 38 urte egon naiz.
M.: Zenbat ikastetxe desberdinetan egon zara? Non?
A.F: Beti institutuetan egon naiz. Nire lehenengo lana Laudioko institutuan izan zen, ni bertan bizi nintzelako eta hor aukeratu nuen plaza; geroago, Gasteizera etorri nintzen eta Los
Herran institutuan lan egin nuen, baina hiru urte bakarrik. Behin betiko plaza eman zidatenean, Basaurira joan nintzen eta bertatik Gasteiza etorri nintzen. Koldo Mitxelenan urte mordoa eman ondoren, Mendebaldeara etorri nintzen. Eta hemen egon naiz jubilatu arte. Nire
bihotzeko institutua Mendebaldea izan da.
M.: Irakaskuntzan, zein izan zen zure lehen institutua?
A.F: Canciller Ayala, Laudioko institutua, izan zen.
M.: Zergatik jubilatu zara 60 urterekin?

A.F Erretiroaren gaia adinaren kontua da, nik buruarekin jubilatzea erabaki dut, ez bihotzarekin; bihotzak esaten zidana jarraitzea zen. Oso gustura egin dut betidanik nire lana, baina
energia piloa behar nuen. Gela barruan ikasleekin egotea oso atsegina zen, baina horrek lana
suposatzen zuen, prestakuntza eta
zuzenketak batez ere, oso neketsuak.
M.: Orain zer moduz zaude institututik kanpo?
A.F: Oso ondo, baina, egia esan,
faltan botatzen dut irakaskuntza giroa.
M.: Zer egiten duzu egun arrunt
batean?
A.F: Goizean beti dut zerbait egiteko. Normalean Hizkuntza Eskolara joaten naiz beti 8:30ean, Mendebaldeara bezala, gustura. Beste bi
egun filosofia ikastera joaten naiz eta irakurketa talde euskaldun batean parte hartzen dut.
Etxeko lanak ere egiten ditut eta nire konpromisoak ere baditut, bilerak adibidez, jubilatu
aurretik bezala.
M.: Pena sentitu al zenuen Mendebaldea uztean?
A.F: Noski baietz, urte asko izan dira eta pena sentitu nuen. Gainera, adiskideei Mendebaldea utziko nuela esatean, oso gaizki pasatu nuen eta pena handia sentitu nuen. Bizitzaren gorabeherak dira hauek eta, beraz, normala iruditzen zait.
M.: Mendebaldean liburutegiko arduraduna ere izan zara. Asko irakurtzen al dugu
ikasleok?
A.F.: Orain ikasleok, batez ere, derrigorrezko liburuak irakurtzen dituzue. Liburutegian hasi
nintzenean, ikasleek liburu gehiago irakurtzen zituzten eta gehien irakurtzen zutenak saritzen
genituen; denborarekin, derrigorrezko irakurgaiak bakarrik eskatzen zituztela nabaritu ahala,
sari hauek kendu nituen.
M.: Faltan botatzen dituzu ikasleak?
A.F: Bai, lehen esan dudan bezala, ikasleei klasea ematea
eta beraiekin egotea faltan botatzen dut, eta, batez ere, ikasleen alaitasuna eta batzuen ikasteko gogoa.
M.: Baduzu etorkizunerako asmo edo proiekturen bat?
A.F: Orain egiten ari naizena bukatzea gustatuko litzaidake
eta gero, agian, beste ikasketa batzuk betetzea, eta nire gizarte konpromisoekin jarraitzea, noski.

DI-DA BATEAN
1. Uda ala negua? Uda
2. Irakurri ala idatzi? Irakurri
3. Herria ala hiria? Hiria
4. Kanta gustukoena? Errota Zaharra
5. Liburu gustukoena? Primavera con una esquina rota
6. Kantatu ala dantzatu? Dantzatu
7. Telebista ala ordenagailua? Ordenagailua

XAKEAREN JATORRIA
Badirudi adituak ados daudela xakea Indian sortu zela esaterakoan, bere jatorria herri horretan V. eta VI. mendeen
bitartean ezaguna zen Chaturanga jokoan baitago. Hortik Pertsiara joan eta ospe handia lortu zuen xakeak. Islamek
eraman zuen Europako hegoaldera VII. eta IX. mendeen bitartean; gurutzada eta Bikingoek ere lagundu zuten xakea
Europa osora zabaltzen.

XAKEAREN ARAUAK
Zalantzarik gabe xakea da munduan zehar dagoen jokorik zabalduena eta antolatuena. Hau, eskualde eta herrialde mailako federakuntza ugari egotearen ondorioa da. Nazioarteko federakuntzak (FIDE) jokoaren eta lehiaketen arauak zehazten ditu. Horrexegatik hemen azaltzen diren arauak hitzez hitz itzuli ditugu; indarrean dauden eta FIDEk argitaratzen dituen Jokoaren araudiko lehen, bigarren, hirugarren eta bostgarren artikuluak dira.

Xakearen izaera eta helburuak
.1. Xakea bi jokalariren artean jokatzen da, karratu forma duen taula baten gainean; jokalariek norberaren piezak txan-

daka mugitzen dituzte, pieza zuriak dituena hasita. Jokalari bat "jokoan dago" bere aurkariak mugitu ondoren.
1.2. Jokalari bakoitzaren helburua aurkariaren erregea erasopean kokatzea da, non ez baitago legezko mugimendurik
hurrengo txandan erregea harrapatuta izan ez dadin. Jokalari batek egoera hau lortzen duenean, aurkariari xake matea eman diola esaten da, eta partida irabazi egiten du. "Xake matea" jasotzen duenak galtzen du partida.
1.3. Partida berdinketan bukatu egingo da lortutako egoeran inork ezin duenean xake matea eman.

XAKEA piezak
Xakea bi jokalarientzako mahai-jokoa edo kirola da. Jokalari batek besteari "Xake Mate" egin behar dio erregea inguratuz bere piezekin.
Bi talde daude, zuriak eta beltzak. Taula 64 laukitan antolatuta dago —8 x 8 laukitxo—, kolore beltzak eta zuriak tartekatuta. Jokalari bakoitzak 8 peoi, 2 gaztelu edo dorre, 2 zaldun edo zaldi, 2 alfil, eta dama (edo erregina) eta errege
bana dauzka.
Peoiak 2. ilaran kokatzen dira ezker eskuin; 1. ilaran honela kokatzen dira ezkerretik hasita:
gaztelua edo dorrea, zalduna edo zaldia, alfila, (dama edo erregea), (erregea edo dama),
alfila, zalduna eta gaztelua.
Dama beti bere kolorea duen laukitxoan kokatuta dago; horregatik, jokalariak pieza zuriak
ala beltzak dituen arabera, piezen ordena desberdina da.
Erregea
Erregea da xake jokoko piezarik garrantzitsuena, berau defendatzea
datzalako jokoa. Erregea nahi duen lekurantz mugi daiteke (ezker-eskuin, aurrera-atzera eta
diagonalean), beti ere lauki bat eginez mugimendu bakoitzean.
Dama edo Anderea
Erregina edo Dama da erregearen ostean piezarik garrantzitsuena, eta balio gehien daukana.
Jokalari batzuek "Xake erreginari" edo Xake damari ere erabiltzen dute berau jateko arriskuan dagoenean.
Edozein mugimendu egin dezake ezker-eskuin, aurrera-atzera eta diagonalean nahi dituen
koadro guztiak mugituz jokaldi bakoitzean.
Gaztelua edo Dorrea
Gazteluak ezker-eskuin eta aurrera-atzera bakarrik mugitu daitezke (ez-diagonalean) eta nahi
haina lauki har ditzakete. Erregearekin batera enroke izeneko mugimendua egin dezake, non
erregea dorrearen atzean babesten den mugimendu bakar batean.
Alfila edo Gudaria
Alfilek gazteluek egin ezin dezaketena egin dezakete, hau da, diagonalean mugitu. Horren
truke ezin dira ezker-eskuin ez aurrera-atzera mugitu. Egoera honek alfil bat beti lauki zurietan egotea eta beste bat beti beltzetan egotea dakar.
Zalduna edo Zaldia
Zaldunaren mugimenduaren definizioa hauxe da: zalduna beregandik hurbilen dagoen laukira mugi daiteke, baldin eta lauki hori ez badago zaldunaren diagonal, errenkada edo zutabe
berean. Hala ere, errazago ulertzen da L forma duen mugimendua egiten duela esaten bada.
Hau da, bi lauki alde batera eta bat horrekiko elkarzut. Edozein norabidetan egin dezakete
mugimendu hau eta beste piezekin konparatuta alde bat du: pieza baten gainetik salto egin
dezake.
Peoia edo Oinezkoa
Peoiak banan banan mugitzen dira (lehenengo mugimenduan ezik, bina karratu egin ditzaketela). Euren zutabea uzteko modu bakarra beste pieza bat jatea da, diagonalean aurrerantz
lauki bat mugituz egiten baitute.
ITURRIA: http://www.ludoteka.com/xake.html

¡¡HASTA SIEMPRE, JUNE!!
El cielo a veces también se enfada.
Previo a mostrar su enfado con gritos
de dolor y rabia se torna gris, muy gris
y oscurece cuanto a su alrededor hay.
Tras esa cerrazón, esa densa oscuridad y previo a descargar las lágrimas,
grita para terminar con esas dolorosas
lágrimas que como arrancadas de la
profundidad del alma tratan de limpiar
regando la tierra de la que nacen, refrescando, nutriendo…amando.
Hoy muchos de nosotros y sobre todo, los familiares de June, estamos
como este cielo. Sin entender el proceso ilógico que a veces se da en la
vida ya que normalmente la edad es
una tarjeta que marca el final de nuestro viaje. Sabemos que al igual que
todo tiene un comienzo, también tiene
un final, pero nos cuesta entender y
aceptar que las cosas se acaben y
duele, duele perder, duele decir adiós
a los que se van, a los que se han ido.
Hoy nosotros también sentimos que
estamos grises como el cielo que veíamos de la ventana de clase. Hoy sentimos que esta densidad y esa oscuridad
nos hace sentir el dolor, la sinrazón y la
rabia de la pérdida. Hoy sentimos que
el cielo nos sonrió el otro día a pesar
del dolor, a pesar de lo triste y oscuro
que queda todo cuando las luces se
apagan. Pero no puedo acabar sin pensar que al igual que el arcoíris nos brindó luz y color en ese preciso momento,
tu sonrisa JUNE, nos ilumina cual arco
iris desde el cielo.
¡¡Que tu luz sea esa sonrisa en este
gris cielo!! Bihotzez, June!!

IKASKIDE ETA IRAKASLEEN PARTEZ

June! June!
Marimatraka!
Zure sorginkeriekin,
beti irribarretsu.
Junetxu, gure Junetxu,
bai polita eta,
saltzera zinela zu.
Maitagarria ere bazinan,
nola ez?.
"Te quiero" esaten zenuen bakoitzean
bihotzak dantzan ipintzen zenituen eta...
Barre algaratan murgiltzea ere
gustukoa zenuen.
Horregatik betik zenituen
gogoan Pirritx, Porrotx eta Marimototx.
Haiek bezala bihurria eta alaia zinelako.
Gure bihotzean gelditu zara betirako.

JOSU QUINTANA: “Nire lehenengo lana zerbitzaria izan zen”
Josu Quintana Mendebaldeako teknologiako irakasleetako bat da, eta
aurten ikastetxean suertatu da eskolak ematen.
Mendeberri: Noiz eta non jaio zinen?
Josu: Gasteizen duela 37 urte.
M: Seme-alabarik baduzu?
J: Bi seme, bat 3 urtekoa eta bestea 3
hilabetekoa.

non?
J: Nire leheengo lana, zerbitzari izan zen.
Hiru urtez Iruñan.
M: Esperientzia on bat? Eta txarra?
J: Urtero egoten dira esperientzia txarrak eta
onak, gaixotasunak, frakaso txikiak. Onak

M: Nolako ikaslea zinen?
Zein ikasgai zenituen gustuko?
J: Ikasle ona, gustukoak biologia, historia eta marrazketa.
M: Nola aukeratu zenuen
irakasle lanbidea?
J: Aurreko lan batean ikastaroak ematen nituen eta irakastea gustatzen zitzaidala
ikusi nuen.
M: Zergatik teknologiako irakaslea?
J: Ingeniaritza ikasi nuelako.
M: Zenbat urte daramazu irakasten?
J: Sei urte.
M: Beti irakaslea
izatea pentsatu
zenuen?
J: Beti ez, aurretik
8 urte egon nintzen
beste lan batzuetan.
M: Ze ikastetxetan egon zara
Mendebaldean
baino lehen?
J: Pilo batean, Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban. 15 ikastetxe gutxi gorabehera: Ekialden, Onamunon…
M: Mendebaldeara iritsi zinenean, zein
izan zen zure lehenengo inpresioa?
J: Leku atsegina eta alaia zela.
M: Zein izan da zure lehen lana? Eta

umeen jaiotzak etab.
M: Zer aldatuko zenuke zure bizitan orain
arte egindakotik?
J: Ez daukat denbora hori pentsatzeko.
M: Hobby aipagarriren bat?
J: Eskalada, eskiatzea eta irakurketa.
M: Asmoren bat 2015erako?
J: Ingeleseko B2 titulua ateratzea da nire
asmo bakarra.
M: Oroitzapen barregarri bat kontatu ahal
diguzu?
J: Ez da ikaragarri traketsa naizela, baina
gidatzen hasi nintzenean, Antoñanan egiten
nuen lan, okertu nintzen bidetik eta 20 eskailera gutxi gorabehera jaitsi nituen autoarekin.

Di-Da batean
Uda ala negua? Negua
Eguna edo gaua? Eguna
Jaia ala lasaitasuna? Lasaitasuna
Mendia ala hondartza? Mendia
Janari bat? Pizza
Edari bat? Kafea
Kirol bat? Eskalada
Liburu bat? Milan Kundereko “La insoportable levedad del ser”

ETA ETORKIZUNEAN, ZER?
Etorkizunean gauza desberdinak izan nahi dugu, txikitan eta orain normalean gustu desberdinak ditugu. Oraindik gendeak ez dauka seguru zer izan
nahi duen, eta laster erabaki beharko du.
1.-Zer izan nahi duzu etorkizunean?
2.-Txikitan zer izan nahi zenuen?
3.-Zure gurasoek zertan lan egiten dute?
4.-Izan nahi duzunarekin aurrera aterako zarela uste duzu? Zergatik?
5.-Joan nahi duzu unibertsitatera?
Nora Díez, DBH 1.F
1.-Irakaslea.
2.-Pop izarra.
3.-Aita: Midas-eko teknikoa.
Ama:Midas-eko bulegaria.
4.-Bai, asko ikasiko dudalako.
5.-Bai.

Sergio Nieto, DBH 1.C
1.-Futbolaria eta karateka.
2.-Suhiltzailea edo ekologista.
3.-Aita: langabezian. Ama: ospitalean
garbitzaile.
4.-Bai, lan ona delako.
5.-Bai

Estefania Gibaja, DBH 2.B
1.– Ingenieria informatikoa.
2.– Medikua.
3.– Aita: Mercedes lantegian.
Ama: Eroskin.
4.-Bai, lan ona delako.
5.- Bai.

Ismael Hibich, DBH 2.F
1.-Polizia
2.– Suhiltzailea
3.– Aita: Langilea
Ama: lehen okina zen eta orain langabezian.
4.– Bai, jendea zaintzea gustatzen zaidalako.
5.– Ez

Omar Amiar, DBH 3.C
1.– Pilotoa.
2.– Erreportaria.
3.– Aita: arrain saltzailea.
Ama: Haurtzaindegi batean lan egiten du.
4.-Bai, nire osaba ere izan zelako.
5.– Bai.

Oihane Villate, DBH 4.B
1.– Irakaslea.
2.– Irakaslea.
3.– Aita: Zuzendaria.
Ama: Administraria.
4.– Bai, ikasiko dudalako.
5.– Bai.

Aritz Otaduy, DBH 4.B
1.– Ekonomilaria.
2.– Autobus gidaria.
3.– Aita: Autobus gidaria.
Ama: Administraria.
4.– Bai, gustukoa dudalako.
5.– Bai.

MAIDER SANDINO: “Gimnasia erritmikoa da nire kirolik gustukoena”
Maider Sandino, 13 urteko neska bat da eta Espainiako txapelduna izan da.
Mendeberri: Zenbat
urterekin hasi zinen?
Maider Sandino: Zazpi urterekin hasi nintzen.
M: Zergatik aukeratu
zenuen gimnasia
erritmikoa?
M.S: Nire amak gimnasia talde batean
sartu ninduen, berari
txikitan gustatzen zitzaiolako. Probatu
nuen eta gustatu zitzaidan.
M: Zenbat ordu eta egun egiten dituzu astean?
M.S: Astero bost egun eta, gutxi gorabehera,
hogei ordu.
M: Denbora asko kentzen dizu zure bizitzarako eta ikasteko?
M.S: Bai, batzuetan beste gauza batzuk egin
nahi ditut, baina gimnasia erritmikora joan behar dut.
M: Nolako ariketak egiten dituzu?
M.S: Jauziak, birak eta orekak egiten ditut.
Aparatua hartzen dudanean jaurtiketak eta
maestriak egiten ditut.
M: Oso zaila da? Eta gogorra egiten zaizu?
M.S: Niretzat ez da zaila eta ez zait gogorra
egiten.
M: Non entrenatzen zara?
M.S: Oskitxo taldean entrenatzen nintzen, San
Andresen. Baina aurten taldez aldatu naiz, eta
Abetxukon entrenatzen naiz Beti aurrera
taldean.
M: Noizbait pentsatu
al duzu uztea?
M.S: Bai, baina ez
nengoelako gustora
nire taldearekin.
M: Gustatuko litzaizuke profesionala
izatea?
M.S: Bai, nahiko nuke
espaniar selekzioan
sartzea eta Paula
Gómez Jorquerarekin

taldean entrenatzea.
M: Zer sentitzen duzu praktikatzen duzunean?
M.S: Ariketa egiten dudanean ez dut ezertan pentsatzen. Automatikoki ateratzen zait.
.M: Noizbait izan duzu lesiorik?
M.S: Ezkerreko hankan lesio bat izan nuen
eta sorbaldan kontraktura asko izan ditut
M: Zein aparatu erabili dituzu?Oso garestiak dira?
M.S: Pilotak, mazak, uztaia eta xingola.
Soka ere badago, baina ez dut erabili. Oso
garestiak dira, 100 euro inguru balio dute.
M: Zein izan dira zure garaipenik handienak?
M.S: Epaniako 8 txapelketetara joan naiz eta
Espaniako 7 medaila ditut
2012an taldeka hirugarrenak gelditu ginen
eta bakarka hirugarrena gelditu nintzen uztaiarekin.
2013an lehenengoa gelditu nintzen mazekin
eta aurten sailkapen orokorrean bigarrena
gelditu naiz, mazekin hamargarrena, uztaiarekin hirugarrena eta xingolarekin bigarrena.
M: Gimnasia erritmikoaz gain zerbait egiten duzu?
M:S: Bai, balleta egiten dut gimnasiarako
oso lagungarria delako.
M: Zein da gimnasia egiten duen zure
gustuko famatua?
N.S: Alina Maksimenko eta Anna Bessonova
ukraniarrak ditut gustuko.

DI-DA BATEAN:
Mendia ala hondartza? Hondartza
Gaua ala eguna? Eguna
Kolore bat? Beltza
Musika talde bat? Pablo Alboran
Negua ala uda? Uda
Janari bat? Lasaña
Ordenagailua ala mobila? Mobila
Film bat? Avatar

ARABA EUSKARAZ
Maiatzaren 11n ospatzen da. Urtero leku desberdinean ospatzen da. Lehenengo urtean
1981ean Olarizun, Gasteizen, ospatu zen. Euskararen erabilpena Araba osoan bultzatzea du
helburu jai honek, baita ikastolen azpiegiturak hobetzen lagunduko duen dirua lortzea ere,
urtero ikastola arabar batek antolatuta. Ospakizuna zirkuitu baten inguruan antolatzen da,
non publikoari zuzendutako hainbat ekintza burutzen diren. Hona hemen bere hasieratik
2015era non egin den:
1981 - Olarizu, Gasteiz (Araba Zazpi talde-bat euskararen alde lelopean).
1982 - Mendizorrotza, Gasteiz (Irakaskuntza publikoa:
Euskara denontzat lelopean).
1983 - Laudio.
1984 - Oion.
1985 - Agurain.
1986 - Amurrio (Araban bultza euskararen martxa
lelopean).
1987 - Kanpezu.
1988 - Izarra (Lurra goldatu, euskara loratu lelopean).
1989 - Bastida.
1990 - Abetxuku (Ikastolan arin arin, euskara zabal
dadin lelopean).
1991 - Armentia, Gasteiz (Euskara bizia; ikastola,
hazia lelopean).
1992 - Armentia, Gasteiz (Ikastolan geurea lantzen
lelopean).
1993 - Laudio (Etorkizuna euskaraz! lelopean).
1994 - Lapuebla Labarka (Non eta mugan lelopean).
1995 - Gasteiz (Baietz atera! lelopean).
1996 - Amurrio (Euskara guztiona lelopean).

1997 - Oion (Gorabidean lelopean).
1998 - Araia-Zalduondo (Orain dugu
garaia lelopean).
1999 - Lapuebla Labarka (Uztaz uzta,
alez ale lelopean).
2000 - Laudio (Txikia zainduz handitu
lelopean).
2001 - Argantzun (Hazteko erein lelopean).
2002 - Zigoitia (Gure erronka lelopean).
2003 - Oion (Oro bil borobil lelopean).
2004 - Bastida (Uzta hartu, uztartuaz
lelopean).
2005 - Amurrio (Ekiozu bideari lelopean).
2006 - Armentia, Gasteiz (Barruan daramagu lelopean).
2007 - Argantzun (Garenaren jostun
lelopean).
2008 - Bastida (Ametsak dirau lelopean).
2009 - Oion (Hauspoari eraginez lelopean).
2010 - Agurain (Gogo biziz lelopean).

JOSEAN IZQUIERDO: “Oso ondo sentitu naiz hemengo ikasle
eta irakasleekin”.
Josean Izquierdo euskarako irakaslea eta tutorea izan zen hainbat urtetan Mendebaldean. Elkarrizketa bat egin diogu bere irakasle urte eta bere bizitzari buruz.

Mendeberri: Non jaio zinen?
Josean Izquierdo: Burgoseko herri txiki
batean
M: Nolakoa izan zen zure haurtzaroa? Oroipenen bat badaukazu?
J: Ume guztiena bezalakoa uste dut. Eskolan ari nintzen bitartean oso bihurria
nintzen eta jotzen ninduten. Behin maisuak jo ninduen egurrezko erregela batekin eta erregela apurtu zuen ni jotzean,
zazpi urterekin.
M: Ezkonduta zaude?
J.I.: Bai. Birritan ezkondu naiz.
M:Seme-alabarik baduzu? Zenbat?
J.I.: Bai. Lehenengo emaztearekin alaba
bat izan nuen eta bigarren emaztearekin
beste bi, orduan guztira hiru.
M: Bilobarik baduzu?
J.I.: Momentuz ez,
baina alaba nagusia
haurdun dago eta
datorren hilabetean
aitona izango naiz.
M: Noiz ikasi zenuen euskara?
J.I.: Euskara ikasi
nuen Bizkaian, Bilbon. Egon nintzen
hiru edo lau urte
ikasten eta titulua
atera nuen arte.
M: Zenbat urterekin hasi zinen lanean?
J.I.: 20 urterekin
gutxi gorabehera.
M: Non hasi zinen
lanean?
J.I.: Lehenengo urteak Lehen Hezkun-

tzako eskoletan eman nituen, maisua
nintzelako eta naizelako. Gero, Bigarren Hezkuntzara pasatu nintzen.
M: Zein institututan eman duzu
eskola?
J.I.: Basauriko batean bi urtez eta
Mendebaldean 14 urtez.
M: Euskara ez den beste ikasgairen
bat irakatsi duzu?
J.I.: Bai. Lengua Castellana eta Gizarte zientziak irakatsi ditut

M: Gustuko izan duzu ikasleei
euskaran laguntzea eta irakastea?
J.I.: Bai. Eta gainera esan behar dut
nik ere ikasleengandik asko ikasi
dudala.
M: Zergatik jubilatu zara 60 urterekin?
J.I.: Ahal izan dudalako 60 urterekin jubilatzea eta nekatuta nengoelako.
M: Faltan botatzen duzu lan egitea?
J.I.: Ez. Ez dut faltan botatzen.
M: Institutuko jendearekin ondo
sentitzen zinen?
J.I.: Bai, oso ondo. Bai ikasleekin
bai irakasleekin.
M: Egun arrunt bat kontatu.
J.I.: Ez naiz goizegi jaikitzen,
etxeko garbiketa egiten dut, bazkaria egiten dut eta gero arratsaldean
joaten naiz ingelesa ikastera.
M: Zer alde on eta txar ikusi diozu orain
arte izan den zure lanbideari?
J.I.: Alde on asko batez ere azken urte hauetan.
M: Etorkizunari begira ze asmo duzu?
J.I.: Lasai bizitzea, osasuna izatea eta nire
biloba zaintzea.

DI-DA BATEAN
Mendia ala hondartza? Mendia.
Negua ala uda? Uda.
Sakelako telefonoa ala ordenagailua?
Biak .
Okela ala arraina? Okela.
Liburuak ala filmak? Filmak.
Herria ala hiria? Herria.
Saskibaloia ala futbola? Futbola.

GABONAK

Mendebaldea institutuko ikasle batzuei Gabonak nola pasatzen dituzten galdetu
diegu. Erantzunak ez dira oso desberdinak izan, Vitoria – Gasteizen jende gehienak gauza bera egiten du.
1.
2.
3.
4.

Non eta norekin afaltzen duzu urte zahar egunean?
Afaldu ondoren zer egiten duzu?
Zer jaten duzu hamabi kanpaiekin?
Nork ekartzen dizkizu opariak Olentzerok ala Erregeek?
NORA DIEZ D.B.H. 1.F
1.
Amaren familiarekin, Bujedon.
2.
Dantza egiten dugu.
3.
Mahatsak jaten ditut.
4. Biek ekartzen dizkidate opariak.

OIER MARTINEZ D.B.H. 1.E
1.
Aitaren familiarekin, amonaren etxean.
2.
Bingoan jolasten dugu.
3.
Mahatsak jaten ditut.
4.
Biek ekartzen dizkidate opariak.

ESTEFANIA GIBAJA D.B.H. 2.B
1.
Familiarekin, izeba-osaben etxean.
2.
WII-ra jolastu eta abestu.
3.
Mahatsak jaten ditut.
4.
Biek opariak ekartzen dizkidate.

URTZI ORTIZ DE MENDIVIL D.B.H. 2.A
1.
Familiarekin, nire etxean.
2.
Jolastu denon artean.
3.
Mahatsak jaten ditut.
4.
Biek ekartzen dizkidate opariak.

LEIRE RENDO D.B.H. 3.D
1. Familiarekin, herrian
2. Hitz egiten dugu.
3. Mahatsak.
4. Biek opariak ekartzen dizkidate.

PEIO MARTINEZ D.B.H. 3.E
1.
Familiarekin,Amurrion
2.
Hitz egiten dugu.
3.
Lakasitoak jaten ditut.
4.
Olentzerok opariak ekartzen dizkit.

MAITANE URRETA D.B.H. 4.E
1.
Familiarekin. Lehenengo amonaren etxean
eta gero osabaren etxean.
2.
Hitz egin eta kartetan jolastu.
3.
Mahatsak jaten ditut.
4.
Biek eta gurasoek.

Paula Diez: “Beti izango ditut zaldiak gustuko”
Mendebaldea institutoko 3.A-ko ikaslea da eta elkarrizketa bat egin diogu
zaldiei eta gimnasia estetikoari buruz.
M: Zein duzun gehien gustuko gimnasia edo
Mendeberri: Noiztik dituzu gustuko zaldiak?
hipika Zergatik?
Paula: Zazpi urte nituenetik.
P: Hipika, kirol berezia delako, animaliak erabilM: Noiz hasi zinen zaldiz ibiltzen?
P: Zaldiz ibiltzen zazpi urte nituenetik, baina kla- tzen direlako.
M: Zenbat ordu egoten zara astean praktikaseak duela urte bat eta erdi.
tzen?
M: Zein klubetan praktikatzen duzu hipika
P: Hiru ordu.
P: Laukiniz klubean.
M: Zein gimnasta gustatzen zaizu gehien?
M: Zenbat ordu praktikatzen duzu astean?
P: Gimnasta asko ditut gustuko.
P: Ordu bat astean.
M: Zein motatako ariketak egiten dituzu zaldiarekin?
DI-DA BATEAN:
P: Trostan eta lauoinkan egiten dut.
M: Zaldiarekin salto egitea gustuko izango ze- Negua ala uda? Uda.
Mendia ala hondartza? Hondartza.
nuke?
Herria ala hiria? Hiria.
P: Bai, asko.
M: Gustura al zaude hipikako entrenatzaileare- Zuria ala beltza? Zuria.
Haragia ala arraina? Haragia.
kin?
Sakelako telefonoa ala ordenagaiulua? SakelaP: Bai, baina entrenatzaile asko izan ditut.
M: Zer pentsatzen duzu izan behar duela hipika ko telefonoa.
Pelikulak ala liburuak? Pelikulak.
egiten duen pertsona batek ona izateko?
P: Zaldiak gustuko izatea eta gogoa eduki beti zer- Ohea ala sofa? Sofa.
Musika motela ala azkarra? Musika azkarra
bait hobetzeko.
M: Zure ustez nola moldatzen zara zaldiarekin? Matematika ala gaztelania? Matematika.
P: Oso ondo batzuetan eta gaizki samar beste batzuetan, zaldiak oso urduri
jartzen direlako.
M: Taldean ala bakarka
praktikatzen duzu? Zure
lagun batek praktikatzen
du?
P: Taldean praktikatzen dut.
Bai, Nekane Bermejorekin.
M: Etorkizunean hori egiten jarraituko duzula pentsatzen duzu?
P: Noski baietz.
M: Zenbat urterekin hasi
zinen gimnasia estetikoa
egiten?
P: 11 urterekin.
M: Zein klubetan praktikatzen duzu?
P: Club Ritmica Vitorian.

Maria Fernanda: “ Mendebaldea´s students and teachers are very
good and friendly people and I like them”
Maria Fernanda came to our high school to help us to improve our English. She
is going to stay with us till the end of the course. She´s very happy with all the
teachers and students. We did an interview to know more about her life.
Where are you from? I was born in Mexico
city, but now I´ve lived in California since I
was 13.
How old are you? I am 26 years old.
Do you have any brothers or sisters? Yes. I
have a brother, his name is Antonio and he is
20 years old.
Why did you go to United States with 13
years old? Because in Mexico there weren´t
any jobs and my parents were
looking for a better future.
Where are you living at the moment? I´m living in California.
Do you like living in California?
Yes. Because I have one part of
my family there and some friends
too.
How many lenguages do you
know? Spanish, English and a
little bit French. I would like to
speak basque.
Do you have any masters?
Which? I’m working in an education master now.
Are you worried about the future? I used to be worried about
the future, but now I think I’m living day by
day on the present, because I don’t know what
is going to happen on the future. The future
changes, so we don’t know what is going to
happen.
What do you do in your free time? In my
free time here I dance and paint. I like to painting and drawing. I read a book called “Por un
campesino español” . I like to visit museums,
too.
Why do you come to our high school? To
improve your english and to help you with
your english pronunciation.
How are you with Mendebaldea’s students
and teachers? I think that I have a good relationship. The teachers are really good teachers
and I really like them. And the students are
very friendly people and I like them.

In Vitoria, where do you live? I’m living next
to the centro civico Iparralde.
How much time are you going to stay here
with us ? Till the end of the school but then I
am going to stay one month more to travel.
Do you miss your family and friends? Yes,
very much but mostly I miss my brother.

SHORT QUESTIONS
Mountain or beach? Beach
Winter or summer? Summer
California or spain? Spain
Mobile phone or computer? Mobile
phone
Slow music or fast music? Fast music
Village or city? City
White or black? Black
Films or books? Books
Football or basketball? Football
Bed or sofa? Bed

ALKOHOLA
Gaur egungo gizartean jende askok edaten du.Batez besteko median
jendea 12 urtekin hasten da.Hona hemen Mendebaldean egin dugun
inkesta bat.
GALDERAK
1.-Edaten duzu?(Bai)Zenbat urtekin hasi zinen?(Ez)Asmoa duzu?
2.-Ondo iruditzen zaizu kale-zurruta egitea? Zergatik?
3.-Ondo iruditzen zaizu dendetan 18 urte baino gutxiago duten pertsonei alkohola saltzea?
4.-Eskaini dizute noizbait?
5.-Gurasoek adibide ona ematen dute?
Jon Ander De la Fuente 1.B
1.-Ez,ez .
2.-Berdin zait, nahi dutena egin ahal dutelako.
3.-Ez.
4.-Bai.
5.-Batzeutan.

Erika Armenteros 1.B
1.-Ez, handiagoa naizenean.
2.-Berdin zait, nahi dutena egin ahal dute.
3.-Ez.
4.-Bai.
5.-Adibide ona ematen dute.

Aitor Lucas 2.C
1.-Bai, 12 urtekin.
2.-Ez. Oso txikiak garelako.
3.-Bai.
4.-Bai.
5.-Bai oso ona.

Maider Garcia 2.A
1.-Ez, noizbait.
2.-Bai, ondo pasatzen dutelako.
3.-Bai, ondo pasatu ahal dutelako.
4.-Bai.
5.-Bai.

Xabier Argote 3.A
1.-Ez , bai .
2.-Jendea molestatzen badute ez .
3.– Bai.
4-. Bai .
5.- Oso ona .
Oier Eguiluz 3.B
1.-Bai , 13 urteekin.
2.-Bai, ondo pasatzen duzulako .
3.-Bai .
4.-Bai .
5.-Batzutan .

Zuriñe Erce 4.E
1.Batzuetan,14 ureteekin.
2.-Festa dagoenean bai eta bestetan ez.
3.-Bai.
4.-Bai.
5.-Bai.
Joaquin Vera 4.E

1.-Gutxi.13 urterekin.
2.-Ez dut asko edaten.
3.-Ez zait gaizki iruditzen.
4.-Bai.
5.-Bai.

SONIA GARRIDO: “Oso gustura nago nire lanarekin eta baita
nire ikasleekin ere”.
Mendebaldea ikastetxeko heziketa bereziko irakaslea da, lehenengo liburua argitaratu du eta hori dela eta elkarrizketa bat egin diogu.
Mendeberri: Zergatik aukeratu duzu historia hau?
Sonia Garrido: Ekuadorren bizi izan nintzelako bi urte eta gero
bueltan gogoratzen nintzelako asko eta horri buruz idatzi nahi
nuelako; historia magiko bat zen.
M.: Noiz idatzi duzu liburu hau?
S.G: Orain dela sei urte, 2008an.
M.: Zergatik jarri diozu izenburu hori liburuari? (“Misión
de la vida”).
S.G: Uste dudalako idaztearekin batera nire helburua mezu bat
transmititzea dela, eta “Misión de la vida” horretaz da.
M.: Nork egin ditu marrazkiak?
S.G: Nire seme-alabek, nire alabak bi egin ditu eta besteak Mikelek.
M.: Laguntza behar izan duzu liburua idazteko?
S.G: Ez, nik bakarrik idatzi dut.
M.: Zenbat denbora behar izan duzu liburua amaitzeko?
S.G: orain dela sei urte idatzi nuen, apal batean gordeta utzi nuen
hor eta gero, aurten, martxoan, gogoratu nintzen horretaz eta
atera nuen, eta irakurtzean konturatu nintzen hor idatzita zegoen guztiak oraindik balio zuela eta oso
baliagarria zela nire bizitzarako, eta horrexegatik berreskuratu nuen, buelta bat eman nion eta hamabost egunetan eginda zegoen.
M.: Zein adinetako jendearentzat idatzi duzu liburu hau?
S.G: Helduentzat eta nerabeen adinetik aurrera, hau da 11 urtetik gorakoentzat gutxi gorabehera.
M.: Egin dituzu liburu gehiago?
S.G: Ez.
M.: Zergatik erabaki duzu idazlea izatea?
S.G: Zerbait izan behar nuelako, baina niretzat idatzi
DI-DA BATEAN
nahi nuen.
Uda ala negua? Uda.
M.: Beste libururen bat idaztea pentsatu duzu?
Kirol gustukoena? Saskibaloia.
S.G: Hasiera batean ez, baina aurrekoarekin zerikusirik
Zenbaki eta kolore gustukoena?
ez duen zerbait idazten hasita nago.
Zortzi, zuria.
M.: Zein izan da liburuaren prozesua?
Txakurra ala katua?
S.G: Ekuadorretik bueltan idatzi nuen historia magiko
-Txakurra.
bat da, Ekuadorren kokatua, eta gero gehitzen joan
Mendia ala itsasoa? Itsasoa.
naiz, nire bizitzako gauzak batzuentzat interesgarria
Janari gogokoena? Arroza.
izan zitezkeelako.
M.: Zergatik erabaki duzu historia Ekuadorren ger- Ordenagailuz ala arkatzez?
tatzea?
-Arkatzez.
S.G: Oso ondo ezagutzen dudalako.
Musika gogokoena? Efecto Pasillo.
M.: Idazle famaturen bat ezagutzen duzu?
Kantaren bat?
S.G: Ana Isabel Nuñez, Joan Manuel Crespo...
”Hecho con tus sueños”.
M.: Zergatik erabaki zenuen Mendebaldera ikasteAbestu ala dantzatu? Dantzatu.
txera etortzea?
S.G: Oso gustura egon nintzen pasa den urtean eta gus- Liburu bat? ”Las nueve revelaciones”.
tatzen zaidalako hemen dagoen lan giroa.
M.: Gustura zaude Mendebaldean?
S.G: Oso gustura nago eta gainera gustatzen zait nire lana, nagoen ikasleekin eta hori guztia kontuan
hartuta, ba primeran!

EBOLA GAIXOTASUNA
Ebola Filoviridae familiakoa den birus bat da, ARN duena material genetiko
gisa.1976an deskribatu zuten lehendabiziko aldiz, Afrika erdialdean izandako izurrite batean. Geroztik, zenbait epidemia sortu ditu kontinente beltzean. Ebolak gaixotasun birikoa eragiten du, oso gaixotasun arraroa baina heriotza-tasa handia
duena.
IZAERA
Ebolaren eragilea birus bat da, eta bost mota
daude: Sudan, Zaire, Reston, Côte d'Ivoire (Boli
Kosta) eta Bundibugyo. Horietatik, Sudan, Zaire
eta Bundibugyo motek izurrite handiak eragin
dituzte Afrikan.
Birusak eraldatu egiten ditu zelula endotelialak,
hau da, odol-hodien barne-azala estaltzen duten zelulak. Odol-hodiei kalte egiten dienez, plaketak ezin dira gatzatu, eta gizakiek shock hemorragikoa izaten dute, odol ugari galduta.
HISTORIA
Ebola birusa 1976. urtean atzeman zuten aurrenekoz, Nzara (Sudan) eta Yanbuku
(Kongo) herrietan aldi berean gertatu ziren bi izurritetan. Bigarren herri hori Ebola
ibaitik gertu dago; hortik dator gaixotasunaren izena.
IZURRITEAK
2014koa kontuan hartu gabe, aurreko izurrite larriena 2000. urtean jazo zen,
Ugandan. 400 pertsona kutsatu ziren, eta horietatik 170 hil ziren. Batez ere Afrikako oihan tropikaleko herrixketan gertatu dira izurriteak. Bi ezaugarrik ezberdindu
zituzten 2014ko izurritea eta lehenago izandakoetatik: kasu asko zeudela eta gune
oso jendetsuetan

SINTOMAK
Sukar handia eta bat-batekoa; ahultasuna;
mina giharretan, eztarrian eta buruan; oka
egiteko beharra; diarreak eta zauriak
larruazalean dira sintomarik
nabarmenenak.
LEHEN SEINALEAK
Oro har, 5 eta 10 egun artean pasatzen
dira gaixotasuna kutsatzen denetik lehen
sintomak agertu arte. Dena dela, batzuetan
2 eta 21 egun artean igaro dira lehen
seinaleak agertu arte.
DIAGNOSIA
Batez gernuan azterketa eginez egiten da
diagnostikoa. Gernu lagin horiek oso
kutsakorrak dira eta kontu handiz kudeatu
behar dira.
PRONOSTIKOA
Ebola gizakiak ezagutzen duen gaixotasun
hilgarrienetakoa da. Heriotza tasa %2590ekoa da. Lehen sintomak agertzen
direnetik gaixoa hil arte 2-21 egun igaro litezke
TRATAMENDUA ETA PREBENTZIOA
Oraindik ez dago ebolaren aurkako tratamen-durik, baina txerto batzuk probatzen
ari dira. Hainbat sendagai probatzen ari dira, baina oraingoz ez dago ebola
prebenitzeko txertorik

BIBLIOGRAFIA: Wikipedia, OMS– enfermedad por el virus del ebola, el país.

SARA MEI MERINO: “Asko gustatzen zait txinatar kultura eta gainera kirol bat praktikatu nahi nuen.”
Mendeberri: Zer kirol egiten duzu?
Sara: Nik Kun fu egiten dut
Mb: Ze gimnasiotan egiten duzu?
S,M: Yung –Ching gimnasioan , Los Herranen
dagoena
Mb: Noiz hasi zinen?
S.M: Duela urte eta erdi
Mb: Zenbat ordu ematen diozu?
S.M: Bi ordu astero
Mb: Zer elementu erabiltzen dituzu egiteko?
Adibidez
S.M: Armak, nunchaku eta gure gorputzeko atalak
Sablea, ezpata, nunchakuak
Mb: Zergatik apuntatu zinen kirol horretan ?
S.M: Asko gustatzen zaidalako txinatar Kultura
eta gainera kirol bat praktikatu nahi nuen
Mb: Lehiaketaren batean parte hartu duzu ?
Zergatik ?
S.M: Ez, oraindik ez dut lehiatu inoiz.,ikasten
ari naizelako eta duela gutxi hasi nintzelako armak erabiltzen
Mb: Zer teknika erabiltzen dituzu ?
S.M: Jang –Hua , Kantoia, lehengo chan-chua,
papulen chuang, bigarren kantoia, hirugarrena
eta askoz gehiago
Mb: Harro sentitzen zara egiteagatik ?
S.M: Bai, asko gustatzen zaidalako
Mb: Nor da zure kung– fu kirolari gustukoena ?
S.M:Egia esanda ez dut inor ezagutzen.

DIDA BATEAN
Janari bat: Entsalada
Liburuak edo mugikorra? Liburuak
Instrumentu bat: Pianoa
Gaua ala eguna: Eguna
Sudokua ala partxisa: Partxisa

Mb: Ikusi duzu kung-fu panda pelikula ?
S.M: Bai .Egia esateko kung-fu ere hasi
nintzen praktikatzen pelikula gustatu zitzaidalako
Mb: Zer aldatuko zenuke zure kirolean ?
S.M: Ez dakit, niri dena gustatzen zait
Mb: Nola moldatzen zara ikasketekin
batera ?
S.M: Oso ondo egia esanda, gauza pila
egiten ditut astean eta ondo antolatzen
naiz
Mb: Zer egiten duzu astean ?
S.M:Kontserbatorioan denbora asko pasatzen dut 6 ordu astean, pianoa eta biola
jotzen ditut, gero ikasi behar dut
Mb: Judoan bezala gerriko ezberdinak
daude ?
S.M: Bai, baina guk fajak erabiltzen ditugu ez gerrikoak.Txuria, horia, Laranja,
berdea, urdina eta gero lau beltz desberdin
Mb: Zein da hoberena? Eta txarrena?
S.M:Laugarren beltza. Zuria
Mb: Zuk zer faja daukazu ?
S.M:Ez,daukat fajarik. Baina hori pasatzeko proba egingo dut aurten.
Mb: Etorkizunean gogoko zenuke kirol
hori egitea ?
S.M: Nik hobby bat bezala daukat, ez
daukat pentsatuta heldua naizenean horrekin zerbait lortzea

ARGAZKI “PROFESONALAK”
Gaur egun modan jarri da leku zehatz batzuetara joatea (fabrika hutsetara, Armentiako tunelak, errepide lauak, Gasteizko lorategi publikoak, hondartza…)
argazkiak ateratzeko, eta argazki horiek kamara onekin (Canon, Reflex, Olympus, Nikon…) ateratzen dituzte normalean. Honako galdera hauek egin dizkiegu elkarrizketatuei eta hona zer erantzun diguten.
1- Kamara profesionala edo mobilarekin ateratzen dituzu argazkiak?
2-Leku zehatz batzuetara joaten zara argazkiak ateratzeko? Nora?
3-Sare sozialetara igotzen dituzu? Zein sare sozialetara?
4-Argazki horiek editatzen dituzu? Ze programarekin?

Marcos Izquierdo 1.E
1-Mobilarekin.
2-Batzuetan.
3-Bai, Instagramera.
4-Ez.

Nerea Erice 1.C
1– Mobilarekin.
2-Hondatzara, basora, …
3-Bai, Instagramera.
4-Bai, Instagramarekin.

Danel Capellan 2.B
1-Mobilarekin.
2-Ez.
3-Bai, Instagramera.
4-Bai, PicsArt.

Endika Cortazar 3.A
1– Kamara profesionalarekin.
2– Ez.
3-Bai, Instagramera
4-Bai; PicsArt, Instasize eta pixrlexpress.

Saioa Ortega 3.D
1-Kamara profesionalarekin.
2-Batzuetan, beste batzuetan etxean.
3- Bai, Instagram eta twiterrera.
4-Bai, Photoscape

Julen Viana 4.C
1– Mobilarekin.
2-Ez.
3-Bai,Instagramera.
4-Ez.

Eider Alviz 4.B
1-Kamara profesionalarekin.
2-Batzuetan, beste batzuetan etxean
egiten ditut.
3-Bai, Instragram, Twiterra…
4-Oso gutxi, bakarrik argia igo.

Gaizka Orbea: “Oso ona izan behar duzu aurrera jarraitzeko”
Gaizka Orbea, 2.Dko ikaslea, txirrindularitzan aritzen da. Mutil hau
C.D.Iturribero taldean dago.
Mendeberri: Zerk motibatu zintuen txirrindularitza munduan sartzeko?
Gaizka: Telebistan ikusi nuen eta gustatu zitzaidan.
M: Zer nolako bizkleta erabiltzen duzu?
G: Errepidekoa (Trek) eta Mendikoa (Mendiz)
M: Talderen batean sartuta zaude?
G: Bai, C.D. Iturriberon eta Duranan dago.
M: Ondo al zaude talde horretan? Zergatik?
G: Bai, taldekideen artean ondo sentitzen naizelako.
M: Aholkatzen diezu zauden taldea txirrindularitza munduan hasi nahi dutenei? Zergatik?
G: Bai, noski, zeren besteetan iruzur hutsa egiten dute eta hau legala da.
M: Irabazi al duzu sariren bat? Zenbat?
Zein? Non?
G: Bai, noski; bat, gincana batean irabazi nuen,
Duranan izan zen gincana hori.
M: Zenbat egunetan entrenatzen duzu?
G: Egun batean taldekideekin eta beste egunak
nik nahi dudanean.

M: Non egiten dituzue etrenamenduak?
G: Gamarrako belodromoan.
M: Gelak eta gatzak hartzen dituzu
lehiaketa batean zehar?
G: Ez, ez zait gustatzen gauza horiek
hartzea.
M: Mendiko lehiaketarik egiten duzu?
G: Bai.
M: Mendiko lehiaketa bat irabazi duzu noizbait?
G: Ez, ez dut zorte hori izan.
M: Entrenamendu libretan non
ibiltzen zara?
G: Mendibil zonaldean (pantanoan).
M: Eta norekin joaten zara?
G: Batzuetan bakarrik eta bestetan taldeko lagun batekin.
M: Zenbat urte gehiago uste duzu
egongo zarela C.D. Iturriberon?
G: Ez dakit oraindik, baina oraindik urte
batzuk bai.

“ROOFTOPPING”
Batzuk garabietatik edo eraikinetatik
ere zintzilikatzen dira, eta beste batek
argazkia egiten dio, edo berak kamara
bat buruan eramanez bideo bat egiten
du.

Moda berri bat da, duela gutxi atera da
eta moda hau eraikin oso altuetan argazki bat egitean datza.

.

Sare sozialetan inpaktu oso handia izan
du moda honek, adb. Instagram sarean
oso famatua da zeren sare sozial hau
argazkiz bakarrik osatuta dago. Komunitate bat dago: “Rooftop project” deiturikoa non rooftopping egiten duen
jendeak, bere argazkiak bidali eta argazkiak zintzilikatzen dira.

Garaiera handiena bi errusiarrena izan zen.
Shangaiko dorrera igo ziren(650m) eta bideo
bat egin zuten jendeak ikus zezan, bideo hori
37 milioi pertsona inguruk ikusi dute.

FREE RUNNING TEILATUETATIK
Beste modalitate bat dago eta honetan pertsonak etxeen gainetik ibiltzen dira korrika
eta saltoka. Batzuetan eraikin batetik bestera
salto egiten dute. Gehienetan kamara bat
buruan daramate eta bideoa lehenengo pertsonan filmatzen dute, gero editatzen dute
bideoa eta askotan youtubera igotzen dute.

JAMES KINGTON
Southamptonen, Erresuma batuan, jaio
egin zen 1990ean. 24 urte ditu eta
“urban climber” oso famatu bat da. Parkour egiten du, baina famatua egin zen
bideo batekin non garabi batera igotzen
zen eta garabi horretatik zintzilikatzen
zen. Bideo hori oso famatu egin zen;
izan ere, guztia jasotzen duen “people
are awesome” deitutako bideoan ikus
daiteke. Hor hasi zen bere fama eta ostean Kiev-era joan zen Mustand Wanted ezagutzeko eta garaiera oso arriskutsuak egiteko.

SAIOA ORTEGA: ´´Oso jende ona dago taldean``
Saioa Ortega 3.D mailan dago eta saskibaloian jolasten du Mendebaldeako taldean. 14 urte ditu eta gure ikastetxean ikasten du eta
urteak ekainaren 6an betetzen ditu.
Mendeberri: Noiz eta nola hasi zinen saskibaloian?
Saioa Ortega.:Nire ahizpa nagusia saskibaloian
aritzen zen eta niri ere gustatu zitzaidan.
M.:-Ze taldetan jokatzen duzu?
S.O.:Mendebaldea taldean
M- Zenbat urte daramatzazu?
S.O:Hiru urte
M:Astean zenbat egunetan entrenatzen
duzu?Non?
S.O:Bi egunetan
M:Ze lehiaketatan hartzen duzu parte?
S.O: Ez dauka izenik
M: Lehiaketaren bat irabazi al duzue?
S.O:Bai
M:Zenbat neurtzen duzu?Zer postutan jokatzen duzu?
S.O: 1,60m. Eta alero postuan jokatzen dut
M: Zenbat saskiratzen duzu batez beste partidu batean?
S.O: Ez dakit
M: Zenbat puntu saskiratzen dituzue partida
bakoitzean?
S.O: 60 gutxi gorabehera
M: Ze kantxa garrantzitsutan jolastu duzu?
S.O: Ez dut jolastu inongo kantxa garrantzitsutan
M: Euskaditik kanpo jolastu duzue? Eta Espainiatik kanpo?
S.O: Ez
M: Zein taldetan jolastu nahiko zenuke?
S.O: Sagrado Corazonen
M: Zenbat taldetan jolastu duzu?
S.O: Hiru taldetan: Umandi, Mendebaldea eta
Sagrado Corazon
M: Zer pentsatzen duzu zure taldekoei buruz?
S.O: Oso onak direla uste dut
M: Noiz arte jolastea pentsatzen duzu saskibaloian?

S.O: Nekatu arte

DI-DA BATEAN
M:Eguna ala gaua?
S.O. Gaua
M.:Haragia ala arriana?
S.O. Haragia
M: Praka luzeak ala motzak?
S.O. Eguraldiaren arabera, baina motzak hobeto
M: Mugikorra ala ordenagailua?
S.O. Mugikorra
M: Lagunak ala familia?
S.O. Biak
M: Lagunak ala play?
S.O. Lagunak...
M: Telebista ala irratia?
S.O. Telebista

TELEBISTA TAILERRA
DBH3. mailako Prentsa Tailerreko ikasleek egindako jarduera
Tailerra egin aurretik hiru taldetan banandu
gintuzten: gizarte eta kirola, osasuna eta ekologia eta, amaitzeko, kultura taldeak. Talde
bakoitzak inkesta, elkarrizketa, interneteko
informazioa eta hemeroteka prestatu zituen.
Talde bakoitzak zuzendari bat, laguntzailea,
teknikariak (soinu eta irudikoak), eta erredaktoreak zituen.

Abenduaren bostean ETB irratira joan ginen eta
bertan erakutsi ziguten nola lan egiten duten eta
nola egiten duten eguneroko irratia eta telebista.
Gero, taldeak inkestak egiten aritu ziren, Gasteizko jendeari gazteei buruzko galdera batzuk
egiten. Lehenengo taldea sindikora joan zen; bigarren taldea Arte Ederretako museora eta hirugarrena La Aurora zahar-etxera. Aipatutako leku
horietan, taldekideek, elkarrizketa eta erreportaje batzuk egin zituzten. Sindikoan sindikoari
elkarrizketa bat egin zioten eta bere lanari buruzkoak, bitartekaritza, galderak izan ziren nagusiki.
La Aurora zahar-etxean bertan dauden zaharrei
eta zaintzaile batzuei galdera batzuk egin zizkieten: bertan egiten zuten bizitza, zenbat jende
zegoen, etab.
Hirugarren taldea Arte Ederretako museora joan
zen eta han museoari buruzko informazio atera
etab. egin zuten.
Lanak prestatu eta gero estudioan dena prestatu
zuten informatibo bat egiteko. Zuzendariak aurkezle mahaian eseri ziren; erredaktoreek albisteak irakurri zituzten; teknikariek kamerekin
grabatzen hasi ziren eta, albistegiaren bukaeran,
erredaktore batek eguraldia iragarri zuen.

Josu Etxebeste: ´´Saskibaloiak ez dit momentu txarrik eman``
Josu Etxebeste DBH 4. mailako ikaslea da, saskibaloizalea eta jokalaria. Horretaz gainera, beste zenbait kirol ere praktikatzen ditu.
Mendeberri: Zenbat urte daramazu saskibaloian?
Josu Etxebeste: Hamar urte daramatzat
saskibaloian.
M.: Eta Baskonian?
J.E.: Hamar.
M.: Selekzioren batean jokatu al duzu?
J.E: Hiru alditan Arabako selekzioan, bi
alditan Euskal selekzioan eta behin Espainiakoan.
M.: Nolakoa da batean eta bestean jokatzea?
J.E: Nahiko esperientzia politak izan dira.
M: Jarraitzen al duzu selekzioan? Zenbat ordu entrenatzen zenituen?
J.E.: Oraintxe bertan ez. Lau egun astero
eta egun bakoitzeko bi ordu.
M.: Zein izan da sentsaziorik hoberena
saskibaloian? Eta txarrena?
J.E: Onena izan da kanariar uharteetara
Espainiako selekzioarekin eta saskibaloiak
ez dit momentu txarrik eman.
M.: Orain jokatzen jarraitzen duzu?
Zeinetan?
J.E.: Bai, Mendebaldeako saskibaloi taldean.
M.: Ikasketetan kalte egin dizu saskibaloiak?
J.E.: Ez dit kalte askorik egin.
M.: Noizbait egin al duzu beste kirolen
bat? Zein?
J.E.: Bai. Arku jaurtiketa eta Karatea.
M.: Gomendatuko zenuke saskibaloia?
Zergatik?
J.E.: Bai. Oso kirol polita delako.
M.: Noiz arte jolastuko duzu saskibaloian?
J.E.: Ahal dudan guztia jolastuko dut.
M.: Lesio garrantzitsurik izan al dituzu?
J.E: Garrantzitsurik ez baina lesio asko
bai, orkatila eta abar.
M.: Noizbait esan dizute gurasoek saskibaloia uzteko?
J.E.: Ez, inoiz ez.

M.: Badaukazu idoloren bat?
J.E.: Bai, Larry Bird.
M.: Sari garrantzitsurik lortu duzu?Zein
talderekin?
J.E.: Bai, liga pare bat. Baskoniarekin.

Di-Da batean
Mendia ala hondartza? Hondartza
Kafea ala Cola-cao? Cola-cao
Zarata ala isiltasuna? Isiltasuna
Eguna ala gaua? Gaua
Abesti bat? I'm shipping up to BostonDropicks Murphy’s

AGENDAREN ERABILERA

Aurten ez dute eman agendarik, eta inkesta bat egin dugu jakiteko zer
egin duten ikasleek etxerako lanak eta azterketen datak apuntatzeko.
1.– Zer iruditu zaizu agendak ez ematea?
2.– Zergatik uste duzu ez dutela eman?
3.– Zer egin duzu hori konpontzeko?
4.– Zertarako erabiltzen duzu agenda?
Aitzol Gartzia, 1.B
1-Ez zait importa.
2-Krisiagatik.
3-Nire gurasoek erosi didate bat.
4-Etxerako lanak apuntatzeko.

Fatima Belabid, 1.C
1-Gaizki.
2-Krisiagatik.
3-Agenda bat erosi.
4-Etxerako lanak apuntatzeko.

Gorka Flores 2.A
1-Gaizki
2-Ez dugulako erabiltzen
3-Agenda bat erosi
4-Etxerako lanak apuntatu

Eli Ascasibar 2.F
1-Gaizki
2-Dirurik ez dagoelako
3-Agenda bat erosi
4-Etxerako lanak apuntatzeko

Edgar Torres 3.C
1-Oso gaizki
2-Krisiagatik
3-Beste bat erosi
4-Etxerako lanak apuntatzeko

Aitor Campo 3.A
1-Ez zait importa
2-Dirurik ez dagoelako
3-Ezer ez
4-Ezertarako ez

Mikel Fdz de Ocariz 4.D
1-Oso gaizki
2-Dirurik ez dagoelako
3-Beste bat erosi
4-Etxerako lanak apuntatzeko

Olatz Granados 4.B
1-Gaizki
2-Dirurik ez dagoelako
3-Hobeago bat erosi
4-Etxerako lanak apuntatzeko

Leire Gorospe eta Leire Zamalloa: “Taldeko giroa oso ona da, oso
jatorrak gara denok”.
Mendebaldea ikastetxean ikasten duten 14 urteko ikasleak dira. Aurten hasi diren boleiboleko jokalariak dira. Hori dela eta, elkarrizketa bat egin diegu boleibolari buruz elkarrizketa bat egin diogu.
Mendeberri: Zergatik erabaki duzue kirol hau?
Leire Z.: Asko gustatzen zaigulako eta ondo pasatzen dugulako.
M: Noiz hasi zineten jolasten?
Leire G.: Duela hilabete bat hasi ginen.
M: Zein da zuen taldea?
L.Z.: Gure taldea Lankide da.
M: Non entrenatzen duzue?
L.G.: Iparralden entrenatzen
dugu.
M: Udan hondartzan jolasten
duzue?
L.Z.:Bai, jolasten dugu.
M: Ze alde dago bi zelaien
artean?
L.G.: Hondartzako boleibolean
erortzen bazara ez duzu minik
egiten, eta pistan bai. Korrika
egiteko hobea da pista, errezagoa delako.
M: Nolako entrenamendua egiten duzue?
L.Z.: Xakeak, desplazamenduak, korrika, fisikoa,
jolasak eta mini-partidak.
M: Zein da zuen ordutegia?
L.G.: Astearteetan eta ostegunetan 18:30tik
20:00etara.
M: Zenbat zarete taldean?
L.Z.: Taldean 12 gara baina partidetan 6k bakarrik
jolasten dugu .

M.: Nolakoa da zuen ekipazioa?
L.G.: Praka motz beltzak itsatsita eta tirantedun kamiseta gorria.
M.: Zein ligatan zaudete?
L.Z.: Arabako ligan gaude.
M.: Zertan datza boleibola zuen ustez?
L.G.: Ondo pasatzean, dibertitzean, estresa
kentzean eta lagunekin ondo pasatzean.
M.: Nolakoa da taldeko
giroa?
L.Z.: Taldeko giroa oso ona
da, oso jatorrak gara denok
eta lehenengo egunetik oso
ondo moldatzen gara.
M.: Talde mixtoa da?
L.G.: Ez, bakarrik neskak.
M.: Zenbat irauten du partidak?
L.Z.: Partidak ordu bat irauten du.
M.: Zer moduz entrenatzailearekin?
L.G.: Luis deitzen da eta kubatarra da. Oso
jatorra da, berarekin oso ondo konpontzen gara
eta oso ondo entrenatzen du.
M.: Etorkizunean jarraituko duzue jolasten?
L.Z.: Bai, asko gustatzen zaigulako eta jarraitu
nahi dugulako .

DI-DA BATEAN
-Negua ala uda? Uda.
-Gaua ala eguna? Gaua.
-Hondartza ala mendia? Hondartza.
-Bi janari ? Pizza eta izozkia.
-Pelikula bat? Los juegos del hambre.
-Liburu bat? Bajo la misma estrella.
-Egunkaria ala telebista? Telebista.
-Bi kolore? Morea eta urdina.
-Animalia bat? Txakurra eta katua.

INAUTERIAK 2015
Azken momentuan bazaude eta ez badakizu zertaz mozorrotu, mozorro batzuk ekarri dizkizuegu. Hona hemen idea batzuk inauterietan mozorratzeko:

Marilyn Monroe:
Soineko txuri bat, ileorde horia eta ezpain gorriak.

Bakera:
Bakero batzuk, laukidun alkondara, bota marroiak, pistola eta kapela.

Sukaldaria:
kamiseta txuri bat, praka txuriak, zapi gorri bat eta txapel txuri bat.

Futbol amerikar jokalaria:
Praka txuri batzuk eta kamiseta beltz bat zenbaki batekin, baloi bat eta bi marra beltz
aurpegian margotuta.

SUMOA:
Erosi behar da. Peluka, txankletak eta bekainak.

WOLLY:
Praka bakeroak, kamiseta txuri-gorria, betaurreko borobilak, txano txuri-gorri bat eta
bastoia.

LEYRE DEL AMO: “Ez zait gustatzen saskibaloia telebistan ikustea”
Neskatila hau 3.A-koa da. 14 urte ditu. Gasteizekoa da. Oso jatorra
eta alaia da.
M-. Ze talde gustatzen zaizu gehien?
Zergatik?
M-. Ezagutzen duzu saskibaloia jokaL.D.A: Biak, batez ere Mendebaldean latzen duen neska profesionalen bat?
gunekin geundelako eta Sagrado CoL.D.A: Ez.
MENDEBERRI: Saskibaloia asko gustatzen razóneko beste lagun batzuk ere bazeudelako.
zaizu?
LEYRE DEL AMO: Bai
M-. Zein da garestiena?
L.D.A: Mendebaldea
M-. Noiztik jokatzen duzu?
L.D.A: Lehen Hezkuntzako 4.mailatik, orain
M-. Ze taldetakoa zara?
dela 6 urte.
L.D.A: Ez zait gustatzen asko saskibaloia
ikustea, bakarrik futbola.
M-. Non hasi zinen?
L.D.A: Barrutian ikastolan hasi nintzen.
M-. Ze taldek dauka maila handiagoa?
L.D.A: Sagrado Corazónek
M-. Nork eman zizun ideia saskibaloian jolasteko?
M-. Telebistan ikusten duzu saskibaL.D.A: Niri bakarrik bururatu zitzaidan.
loia?
L.D.A: Ez, nahiago dut jokatzea
M-. Non jokatzen duzu orain?
L.D.A: Sagrado Corazon eskolan.
M-. Zein da zure gustuko jokalaria?
(Carmelitas)
L.D.A: Ez daukat.
M-. Zergatik aldatu zinen?
L.D.A: Mendebaldean gure adineko neskak
gutxi ginelako, eta ez zen talderik osatzen.
M-. Ze egunetan entrenatzen duzu?
L.D.A: Asteazkenetan eta ostiraletan, eta larunbatetan partidua.
M-. Zenbat ordu astero?
L.D.A: Bi ordu astero

DI-DA BATEAN
M-. Uda edo negua?
L.D.A:Uda
M-. Pasta edo barazkiak?
L.D.A: Pasta
M-. Zuria edo beltza?
L.D.A: Biak
M-. Irakurri edo telebista ikusi?
L.D.A: Telebista ikusi
M-. Ordenagailua edo mugikorra?
L.D.A: Mugikorra

M-. Zein iruditzen zaizu inportanteena
mutilen edo nesken saskibaloia?
L.D.A: Ez dakit.

AURREBALUAZIOA
1.Erabilgarria iruditzen zaizu?
2.Zutaberen bat kenduko zenuke? Zein?
3.Beste metodoren bat erabiliko zenuke? Zein?
4.Nolako izan da zure aurrebaluazioa?
Danel Gaviña
(1.A)
1.Bai, jakiteko nola
zoazen.
2.Ez, ondo daude.
3.Ez, hau ondo dago.
4.Ona.

Unai Lopez (1.F)
1.Bai, jakiteko
nola zoazen.
2.Bai, jarreraren
zutabea.
3.Kenduko nuke.
4.Normala.

Xabi Perez (2.A)
1.Bai, jakiteko non
hobetu.
2.Bai, jarreraren
zutabea
3.Ez, jarraituko
nuke dagoen bezala.
4.Oso ona.

Uxue Garaialde
(2.B)
1.Ez, balio du errieta botatzeko.
2. Bai, jarrerakoa.
3.Bai, kenduko
nuke.
4.Ez oso ona.

Gorka Aberasturi
(3.A)
1.Ez, ez du ezertarako
balio.
2.Bai, pentsatu gabe
jarreraren zutabea
kenduko nuke.
3.Kenduko nuke metodo hau.

Leyre Del Amo
(3.A)
1.Ez, zigortzeko
balio du.
2.Bai, jarreraren
zutabea kenduko
nuke.
3.Jarraituko nuke
metodo honekin.

Maider Lara (4.B)
1.Bai, zure gurasoek
zigortzeko.
2.Ez nuke zutaberik kenduko.
3.Bai, baina ez dakit
zein.
4.Oso ondo.

Endika Ortega (4.A)
1.Bai, jakiteko non
hobetu behar dugun.
2.Ez nuke zutaberik
kenduko, denak garrantzitsuak direlako.
3.Ez, hau oso ona delako.
4.Zuria.

Iratxe Lopez: “Saiatuko naiz Espainiako txapelketa irabazten”
Iratxek gimnasia erritmikoa egiten du eta azaroan Espainiako txapelketara
joango dira euskal selekzioarekin.
Mendeberri: Noiz hasi zinen gimnasia erritmikoa egiten?
I.L: 9 urte nituela
Mendeberri: Zergatik hasi zinen gimnasia erritmikoa egiten?
I.L: Gustatzen zaidalako.
Mendeberri: Zer taldetan egiten duzu gimnasia?
I.L: Lakuan egiten dut gimnasia.
Mendeberri: Asteko zein egunetan egiten duzu gimnasia?
I.L: Asteartetan, ostegunetan eta ostiraletan.
Mendeberri: Zer ateratzen zaizu hobeto?
I.L: Espagata.
Mendeberri: Zenbat txapelketatan parte hartu duzu?
I.L: Hiru txapelketatan edo.
Mendeberri: Zenbat irabazi dituzu?
I.L: Zazpi edo
Mendeberri: Noizbait egin duzu gimnasia Euskaditik
kanpo?
I.L: Ez.
Mendeberri: Nola erreakzionatu zenuen Euskadiko selekzioa deitzerakoan?
I.L: Oso pozik jarri nintzen
Mendeberri: Pentsatzen duzu irabaziko duzula Espainiako txapelketa?
I.L: Saiatuko naiz.

DI-DA BATEAN:
1.)Eguna ala gaua? Eguna
2.)Hondartza ala mendia? Hondartza
3.)Liburuak ala telebista? Telebista
4.)Futbola ala saskibaloia? Futbola
5.)Uda ala negua? Uda

OLATZ ALMENARA: “Behin eta berriro saiatuz gero, azkenean lortu egiten da”
Olatz Mendebaldeako ikasle bat da 14 urte dituena eta eskubaloian ari dena
duela 5 urteetik
Mendeberri: Ze kirol egiten duzu?
Olatz Almenara : Eskubaloia
MB: Zergatik hasi zinen eskubaloian jolasten?
OA: Nire amak eskubaloian txikia zenean
jolasten zuelako
MB: Zer eskaintzen dizu eskubaloian jolasteak?
OA: Dibertigarria dela eta lagunak egiten
ditudala
MB: Non entrenatzen zara? Eta zenbat
ordu?
OA: Sansomendin eta astean hiru ordu
MB: Egon al zara lehiaketa garrantzitsuren batean?
OA: Arabako selekzioan
MB: Zer uste duzu izan behar duela jokalari batek ona izateko ?
OA: Behin eta berriro saiatu eta azkenean
lortu

MB: Nola moldatzen zara ikasketekin
eskubaloiarekin?
OA: Ondo
MB: Gustura al zaude zure entrenatzailearekin?
OA : Bai, asko
MB: Zer egiten duzu partida bat daukazunean?
OA: Musika entzun eta motibatu
MB: Zer da gehien gustatzen zaizuna
zure kiroletik? Eta gutxien?
OA: Erlaxatzen naizela jolastean. Jende
gutxik jolasten duela
MB: Ze elementu erabiltzen dituzu?
OA: Praka motzak eta kamiseta
MB: Zer lehiaketatan parte hartu
duzu? Eta non jokatu zenuen?
OA: Gipuzkoako txapelketan, Araban ez
dago eta. Bizkaian eta Gipuzkoan
MB: Etorkizunean jarraituko zenuke
eskubaloian jolasten?
OA: Ez

DI-DA BATEAN :
Mendia ala itsasoa: Mendia
Mugikorra ala ordenagailua: Mugikorra
Janari bat: Pizza
Edari bat: Laranjazko fanta
Liburu bat: El ultimo trabajo del señor
Luna
Film bat: Batman

CALL OF DUTY: BLACK OPS 2 ZOMBIES

Call Of Duty: Black Ops 2 Zombies da
jokoak ekartzen duen modalitate bat oso
dibertigarria. Modalitate honetan hiru modu oso interesgarri agertzen dira; hona hemen: Tranzit, Superbibentzia eta Pena.

1-4 jokalari egon ahal dira mapa honetan.
Mapa honek geltoki desberdinak ditu non
jokalariak zombien aurka borrokatzen duten. Bost geltoki dauka; Geltokia, Gasolindegia, Baserria, Elektrizitatea eta Herria.
Geltoki hauen bidez garraitzeko autobus
bat hartu behar da.
Mapa bakoitzean tranpak egiteko hainbat
objektu daude.

Lau jokalarik jokatu ahal dute. Modu honetan
zombi uhinak igo behar dituzu eta ez daukazu
objeturik tranpak egiteko eta laguntzeko. Nahi
duzun moduan jarri ditzakezu modu honetako
aukerak.

4 pertsonako taldea sortu zure lagunekin, modu honetan beste 4 jokalariren aurka jokatu
behar duzue. Zonbiek hiltzen dituzten lehenek
galtzen dute partida.
Zure lagunekin 8 jokalariko taldea sor dezakezue eta zuen artean jokatu.

Arrate Arenzana eta Carmen Alonso: “Saskibaloiak osatzen gaitu”.
Arrate Arenzana 2A-ko eta Carmen Alonso 2B-ko ikasleak saskibaloian aritzen dira. Neska
hauek talde desberdinetan aritzen badira ere, lagun minak dira.
Mendeberi:Zergatik hasi zineten jokatzen saskibaloian?
Arrate:Gustatzen zaidalako
Carmen:Telebistan ikusi nuelako eta gustatu zitzaidalako
M:Zerk motibatu zintuzten saskibaloian
aritzeko?
A:Lagunak jokatzen zutelako
C:Arraterekin jokatzen nuelako
M:Zein taldetan aritzen zarete?
A:Araba
C:Araski
M:Gustura zaudete zuen taldeetan?
A:Bai
C:Oso ondo
M:Harreman ona daukazue taldekideekin?
A:Bai
C:Bai
M:Non entrenatzen duzue? Zenbat egun?
A:Landazuri, hiru egunez
C:Divino Maestro, hiru egunez
M:Entrenamenduetan zer nolako ariketak egiten duzue?
A: Zirkuituak, partidak, 2x2, 3x3, 1x1 ….
C: Zirkuituak, partidak, 2x2, 3x3, 1x1 ….
M:Eta zenbat denbora ematen duzue entrenamenduetan?
A:Ordu eta erdi
C:Ordu eta erdi
M:Zenbat partidu izaten duzue temporada batean?
A:32
C:32
M:Eta zenbat irabazten duzue?
A:21
C:19
M:Elkarren aurka jokatu duzue noizbait? Zenbat aldiz?
A:Bai, 2
C:Bai, 2
M:Zein posiziotan jokatzen duzue?
A:Posizio guztietan
C: Alero eta pibot
M:Zer moduz pasatzen duzue partidetan?
A: Primeran
C:Oso ondo

FUTBOLA ETA BIOLENTZIA
Gaur egun jende asko futbola ideologiarekin nahasten du eta horregatik, biolentzia egoten da futbolean.
Eskuinmuturreko eta ezkermuturreko taldeen aurkako borroka asko daude gaur
egungo futbolean. Jende hori “ultra” izena hartzen dute, futbol talde bakoitza bere talde “ultra” dauka,
hauek dira Espainiako talde ultra nagusienak.
ESKUIN MUTURREKOAK
Ultras Sur (Real Madrid CF): 1980. urtean sortu zen taldea, orain, 500 lagun dira taldean, talde neonazia da.
Duela gutxi, Real Madrileko futbol zelaitik kanporatu zituen haien taldeko presidentea (Florentino Perez).
Frente Atlético (Club Atlético de Madrid): 1982. urtean
sortu zen taldea, 2500 kide dira, espainiako talde ultra nagusiena eta arriskutsuena da. Duela gutxi Riazor Blues-eko
(Deportivo de la Coruña) kide bat hil zuten (Jimmy), eta
1998. urtean, Real Sociedad-eko jarraitzaile bat hil zuten
(Aitor Zabaleta).
Boixos nois (FC Barcelona): 1985. urtean sortu zen talde ultra hau, gaur egun ez daude Camp Nou zelaian ,
Joan Laporta kamporatu zituen 2003.urtean . Talde neonazia da eta 1991. urtean RCD Espanyoleko kide bat hil
zuten.

Yomus (Valencia cf) 1983. urtean sortu zen , 300 kide
dira gutxi gorabehera, talde neonazia, antikatalanista
eta eskuinmuturrekoak dira. Oraindikn Mestalla zelaian daude. Talde
Boixos nois (FC Barcelona): 1985. urtean sortu zen
talde ultra hau, gaur egun ez daude Camp Nou zelaian , Joan Laporta kamporatu zituen 2003.urtean .
Talde neonazia da eta 1991. urtean RCD Espanyoleko
kide bat hil zuten.
Yomus (Valencia cf) 1983. urtean sortu zen , 300 kide
dira gutxi gorabehera, talde neonazia, antikatalanista
eta eskuinmuturrekoak dira. Oraindikn Mestalla zelaian
daude.

EZKER MUTURREKOAK
Biris Norte: (Sevilla FC) 1974. urtean
sortu zen. Ideologia antifaxista eta antirracista da. Bere etsai nagusiak dira: Suporters Gol Sur, Ultra sur eta Frente Atletico, duela gutxi borrokatu zuten Frente
Atleticorekin taberna batean

Herri Norte: (Athletic Club) 1980ko hamarkadan sortu zen. Beraien adiskideak dira: Bukaneros(Rayo Vallecano), Celtarras (Celta de
Vigo), Ultras Sankt Pauli (St. Pauli), Brigadas
Amarillas (Cadiz), Iraultza 1921 (Deportivo
Alaves) eta Biris Norte (Sevilla CF). Etsai nagusiak: Ultra Boys, Ultras Sur eta Frente Atletico.

Riazor Blues: (RCD Deportivo de la Coruña)
Riazor Blues taldea 1987. urtean sortu zen, talde antifaxista eta antirazista da, duela gutxi
Frente Atleticorekin borroka bat izan zuen, oso
borroka famatu bat. Borroka horretan Riazor
Bluseko taldekide bat hil zen. Gaur egun ezin
dira sartu Riazor futbol zelaira.

Iraultza 1921: (Deportivo Alaves SAD) Talde
hau talde antifaxista eta antirracista da, duela
oso gutxi sortu zen, baina talde hau sortu baino
lehen Alavesek Eztanda Norte taldea zuen.

FUTBOLA ETA BIOLENTZIA
-Zer pentsatzen duzu ultrei buruz?
-Kenduko zenituzke ultrak futbol zelaietatik?
-Noizbait ultra izango zinateke?
-Zergatik uste duzu nahasten dituztela futbola eta ideología?
Yeray Hombre 4.D
-Beharrezkoak direla
-Inoiz ez
-Kasu teoriko batean, ez
litzateke gaizki egongo
-Errespetua irabazteko

Jon Ander Fernandez 4.A
-Beharrezkoak direla
-Ez, inoiz ez
-Ez dut erantzun nahi
-Gaur egn ideología nahastea beharrezkoa da.

Olatz Granados 4.B
-Ez daude ondo
-Bai
-Ez
-Tontolapiko batzuk dira

Gorka Aberasturi 3.A
-Kontrolatu behar direla
-Ez, depende zeintzuk..
-Beno…
-Betidanik horrela izan
delako

Saioa Ortega 3.D
-Beharrezkoak direla
-Inoiz ez
-Ez dut nahi erantzun
-Ez dakit

Melchor Ondo 2.A
-Oso agresiboak direla
-Ez, futbol zelaia girotzen
dutelako
-Ez
-Aitzaki bezala erabiltzen
dute

Edgar Torres 3.C
-Gustatzen zaiena egiten
dute
-Ez
-Egoeraren arabera
-Ez dakit

Gorka Flores 2.A
-Batzuetan pastzen direla
-Bai
-Ez
-Aitzaki bat izateko

Xabier Aramendia: “ Errugbian hasi nintzen, futbola aspergarria iruditzen zitzaidalako.”
Xarbier Aramendia, Mendebaldeako DBH 1. mailako ikasle bat da. Errugbian
aritzen da eta hori dela eta elkarrizketa egin diogu.
Mendeberri: Zenbat urte daramazu errugbian?
Xabier Aramendia: Nire lehenengo urtea da.
M.: Zergatik erabaki zenuen errugbian sartzea?
X. A.: Futbola aspergarria iruditzen zitzaidalako.
M.: Zenbat aldiz entrenatzen duzu astero?
X. A.: Bi aldiz.
M.: Non entrenatzen zara?
X. A.: Lakuan.
M.: Zein txapelketatan parte hartu duzu?
X. A.: Gijoneko batean eta ez dira egon gehiago.
M.: Txapelketaren bat irabazi duzu?
X. A.: Ez, bigarren geratu ginen.

M.: Zure burua profesionalki jolasten ikusten duzu?
X. A.: Ez, eskupilotan jokatzen dudalako eta gehiago gustatzen
zaidalako.
M.: Izan duzu lesio larririk
errugbia egitean?
X. A.: Ez, bakarrik bihurrituak.
M.: Bukatzeko, errugbiarekin
gertatu zaizun anekdota bat?
X. A.: Bihurritua egin nuenean, Zarautzeko bat erori zitzaidan gainean eta oina atzera bota zidan
guztiz.

M.: Zein izan da hoberena zuretzat?
X. A.: Gijoneko txapelketa.
M.: Zein izan da zure bidaiarik luzeena partidu bat jokatzeko?
X. A.: Gijoneko partidua.
M.: Noiz arte pentsatzen duzu
errugbian jolastea?
X. A.: Ez dut uzterik pentsatu.
M.: Gustura al zaude zure taldearekin?
X. A.: Bai.
M.: Zein da zure errugbiko talde gustukoena?
X. A.: Irlandako selekzioa.
M.: Beste kirolen bat gustuko duzu?
X. A.: Bai, eskupilota.

Di-DA BATEAN
Uda ala Negua? Uda
Mendia edo hondartza? Mendia
Eguna edo gaua? Gaua
Edari bat? Aquarius
Janariren bat? Arrautz frijitua
Filmaren bat? Ted

Estibaliz Sáez: “ Oso pozik nago nire taldearekin”
Estibaliz Sáez 13 urteko neska da eta eskubaloian jokatzen du bere denbora librean.
Mendeberri: Noiztik jokatzen duzu eskubaloian?
Estibaliz Saez: Duela bost urtetik.
M:Zergatik hasi zinen kirol hau egiten?
E.S: Lagun batek esan zidalako.
M: Beste kirolen bat egin duzu?
E.S: Bai, igeriketa eta futbola.
M: Ze taldetan jokatzen duzu?
E.S: Eharialdean.
M: Ze zenbaki daukazu?
E.S: 3.
M: Ze postutan jokatzen duzu?
E.S: Zentrala eta batzuetan hegalekoa.
M: Gol asko sartzen dituzu? Eta falta asko egiten dituzu?
E.S: Noizbehinka. Bai, asko egiten ditut.
M: Ze egunetan dauzkazu entrenamenduak?
E.S: Astelehenetan, ostiraletan eta asteazken batzuetan
M: Pozik al zaude zure taldekideekin?
E.S: Oso pozik nago nire taldearekin.
M: Zer moduz zoazte ligan?
E.S: Ondo.
M: Noizbait lesionatu zara partidu batean?
E.S: Bai.
M: Zein da zure idoloa?
E.S: Iker Romero
M: Etorkizunean eskubaloia jokatzen jarraituko duzu?
DI-DA BATEAN
E.S: Bai, gustatuko litzaidake.
M: Uda edo negua? Negua
M: Hondartza edo mendia? Mendia
M:Telebista edo liburuak? Liburuak
M: Autoa edo bizikleta? Autoa
M:Eguna edo gaua? Gaua

ASK.FM
Ask.fm sare sozial ospetsu bat da galderak egiteko erabiltzen dena. Ikastetxeko
zenbait kiderekin egon gara sare sozial honen erabileraz jakiteko.
1– Ask.fm erabiltzen duzu normalean?
2– Zertarako erabiltzen duzu oro har?
3– Bideoak edo/eta argazkiak igotzen dituzu?
4– Zenbat jarraitzaile dituzu gutxi gorabehera?
5– Galderak egiterakoan anonimoa erabiltzen duzu?

Saioa Bermejo 1·A
1– Ez.
2– Galderak erantzuteko.
3– Bakarrik argazkiak.
4- 65.
5– Ez.

Alba Martinez 2·E
1– Bai.
2– Galderak erantzuteko.
3– Argazkiak soilik.
4– 100.
5– Ez, gutxitan.

Leire Zamalloa 3·C
1- Normalean ez.
2- Kotileatzeko.
3- Gutxitan.
4– Gutxi.
5– Batzuetan.

Oihane Aberasturi 4·B
1- Bai.
2– Kotilleatzeko.
3– Batzuetan.
4– 80.
5– Bai.

Unai Lopez 1·F
1– Ez.
2– Galderak egiteko.
3– Ez.
4– 20 edo.
5– Batzuetan.

Ekaitz Vicente 2·D
1– Bai.
2– Galderak erantzuteko.
3– Batzuetan.
4– 130.
5– Batzuetan.

Oier Eguiluz 3·B
1– Bai.
2– Galderak egiteko.
3-Batzuetan.
4– 130.
5-Batzuetan.

Abel Olazagoiti 4·A
1-Bai.
2– Ligatzeko.
3-Bai.
4– 500.
5– Bai.

HOROSKOPOA
ARIES:
Dirua: egun txarrak izango dira zure poltsikorako, baina pixkanaka aterako zara.
Ikasketak: zorte ona izango duzu, ondo ibiliko zara ikasketetan.
Maitasuna: egun onak izango dira zuretzat gaurtik aurrera.

TAURO:
Dirua: ez da izango ez txarrik ez onik zuretzat, berdin segituko duzulako.
Ikasketak: lan gehiago egin beharko duzu bestela gauzak gaizki aterako zaizkizu.
Maitasuna: kontuz ibil zaitez zure neska/mutil lagunarekin, zuri adarrak jartzeko arriskua
daukazulako.

GEMINIS:
Dirua: zortea izango duzu, baina ez da betirako izango, aprobetxatu duzun bitartean.
Ikasketak: ondo joango zaizu baina ez erlaxatu, bestela ez duzu gaindituko.
Maitasuna: ez galdu denbora ligatzen zeren zorte oso txarra izango duzu.

CANCER:
Dirua: zure poltsikoak gaizki pasatuko du, dirua galduko duzulako.
Ikasketak: asko ikasiko duzu baina zure notak txarrak izango dira.
Maitasuna: zure mutil/neska lagunak ez dizu sinetsiko, eta zuk bera ere ez.

LEO:
Dirua: kalean dirua aurkituko duzu.
Ikasketak: ondo joango zaizu, baina ez erlaxatu eta gainditu ahal izango duzu.
Maitasuna: egun normalak izango dituzu ez baduzu tontakeriarik egiten.

VIRGO:
Dirua: ez pentsatu loteria tokatuko zaizula eta hasi aurrezten.
Ikasketak: ondo joango zaizu baina ez harrotu, bestela egurra jasoko duzu.
Maitasuna: gutxien uste duzun pertsonaz maiteminduko zara, zortea badaukazu.

LIBRA:
Dirua: diru asko izango duzu zekena zarelako.
Ikasketak: telebista gehiegi ikusi arren nota onak izango dituzu.
Maitasuna: ligoi bat izango zara ez bazara harroputz bat bezala portatzen.

SCORPIO:
Dirua: lagunekin dirua gastatuko duzu eta zentimorik gabe geldituko zara.
Ikasketak: hainbeste telebista ikusten duzu, ez duzu gaindituko; utzi telebista ikusteari!
Maitasuna: norbait nahi baduzu zutaz maitemintzea, izan zaitez atsegina, ez du zure itxu-

rarekin zerikusirik.

SAGITARIO:
Dirua: ez duzu diru askorik izango, baina horrekin konformatuko beharko duzu.
Ikasketak: gainditzeko gehiegizko ahalegina egin beharko duzu.
Maitasuna: utzi polita zarela pentsatzeari eta ireki begiak munduari.

CAPRICORNIO:
Dirua: diru asko lortuko duzu modu arraro batez, ez galdetu nola.
Ikasketak: nota onekin gaindituko duzu (lausenguka ibiltzeagatik).
Maitasuna: Nahi duzun pertsonaren amodioa lor dezakezu.

ACUARIO:
Dirua: jolasten baduzu dirua galduko duzu, ez egin apusturik.
Ikasketak: ez izan alferra eta ikasi asko ez baduzu errepikatu nahi.
Maitasuna: ligatzeko trikimailuak ikasi, ondo joango zaizu eta.

PISCIS:
Dirua: zortea izango duzu, horregatik eskuzabala izan zure lagunekin.
Ikasketak: ez duzu ezer egingo eta nota txarrak aterako dituzu; hasi ikasten.
Maitasuna: ondo joango zaizu baina kontua izan, bestela mutil/neska batek dirua kenduko dizu.

