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Oihan Vega plazarik plaza euskal
musika besapean hartuta

Kimetz Arana baserria ikasgelara hurbiltzen
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Pobrezia gainditzeko kirol ekintzak
Gorka eta Iratxe atezainei egindako elkarrizketak
Gure ikasleak
Bizikleten debekua Gasteizen
Hauspoa proiektua
Kultur Astean saritutako literatur
lanak
Inkestak
Kultur Asteko tailerrak
...

Ines Aledo: ” Musika afizio modura
bai, baina ez dut lanbide nahi”

Zenbaki honen egileak: Prentsa Tailerreko ikasleak eta
irakaslea.
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OIHAN VEGA: “Oso gustura nabil eta joaten naizen plaza
guztiak beteta daude.”

MENDEBERRI: Nolakoa zara izatez?
OIHAN VEGA: Nire ustez mutil alaia naiz, gustatzen zait alai egotea eta zoriontsu egotea,
umore onarekin beti eta arazoak daudenean,
jende guztiak dituela bere bizitzan arazoak,
ba zailatzen naiz umorez hartzen dena.
M: Noiz eta nola hasi zinen musikaren munduan?
O: Txikitan hasi nintzen, 7 urterekin musika
eskolan sartu, pianoa eta perkusioa ikasten
hasi nintzen. Gero joan nintzen Bilboko Kontserbatoriora eta ikasketak egin nituen, eta
18 urterekin DJ lanetan hasi nintzen gaur arte.
M: Zer da zuretzat musika?
O: Nire lanbidea da eta nire bizitzeko modua,
eta batzuetan erlaxatzeko modua ere bai, ze
oso estresatuta edo kabreatuta nagoenean
pianoa jotzen dut eta erlaxatzen naiz.
M: Musika ikasketarik baduzu?
O: Bilboko Kontserbatorioan ikasi nuen eta
musika eskolan ibili nintzen txikitan eta gero
Bilboko Kontserbatorioan atera nuen musikako goi mailako ikasketak perkusioan.

M: Ze tresna jotzen dituzu?
O: Ia perkusio tresna guztiak jotzen ditut;
bateria da gehien gustatzen zaidana. Baina
xilofonoa, marinba, bibrafonoa.. ere jotzen
ditut. Eta pianoa eta teklatua.
M: Zertan lan egiten duzu?
O: Orain Gaztea irratian egiten dut lan, estudioan ibiltzen naiz irratsaio desberdinak
egiten, irratsaio garrantzitsuena “topgaztea” da, hor, errepasatzen ditugu Gaztea
zerrendan jendeak bozkatu dituen abesti
guztiak, gero diskofestetan aritzen naiz DJ
bezala Esukal Herri osoan, eta Gaztearen
bitartez ikastetxe guztietara joaten naiz zuekin hitz egiteko eta gure irratiak nola
funtzionatzen duen azaltzeko.
M: Tailerrez gain nolako emanaldiak izaten
dituzu?
O: Normalean diskofestak izaten dira herriko festetan edo ospakizunetan, eta horrelako ekitaldietan egoten gara eta musika jartzen dugu. Gure asmoa da jendeak eskatzen
dituen kantak jartzea eta batez ere jendeak
dantzatzea eta beti ere euskal musikari garrantzi handia ematea.

M: Telebistan aritu zara? Zertan?
O: Telebistan gauza pila egin ditut, adibidez, hasieran “Teleberri” kiroletan lan egin
nuen eta gero “Kerman mintzalagun bila”
saioan; “kantuan” programa bateko epaile
bezala aritu nintzen, “Bi gira” izeneko beste
musika lehiaketa batean eta “Gaztea klip”ean eta “Arratsaldero” izeneko megazin
bat ere aurkezten egon nintzen.
M: Ze musika mota erabiltzen duzu?
O: Jendeak eskatzen duena, denetarik;
rock, pop, dance, tekno… hau da, zuek nahi
duzuena, jarri dezaket David Guetta, Aviccii, Berri Txarrak, Pitbull edo Rihanna… nagoen herriaren arabera, jendeari musika
mota bat edo bestea gustatzen zaio. Eta
irratian orain ikusi duzuen bezala, bozkatzen duzuena jartzen dugu.
M: Gazteek euskal musika ezagutzen al
dute?
O: Bai, noski baietz, baina konturatzen ari
gara gero eta gutxiago bozkatzen dutela
euskal kanten alde.
%20 edo %25 baino gehiago ez duzue bozkatzen, eta horrek kezkatzen gaitu eta
pentsatzen dugu eragina izan dezakeela.

M: Nolako jendea hurbiltzen da zuen
emanaldietara?
O: Normalean jende gaztea, baina denetarik dago. Batzuetan gazte jendea aurrean
dago eta atzean igual daukazu 50 urteko
gizon bat, eta “encantado de la vida” dago
dantzatzen eta abesten, eta bere aitzakia
da anaia edo semea hor dagoela, baina hori esaten dute aitzaki bezala, eta super ondo daude pasatzen. Gehienbat 14-20 urteko gazteak joaten dira gure emanaldietara.
M: Eta horrelako gauzak noiz arte
pentsatzen duzue egitea?
O: Zuek nahi duzuen arte, ni joaten naizenean plaza batera eta hutsik dagoenean
plaza hor konturatuko naiz uzteko momentua dela. Momentuz oso gustura nabil eta
joaten naizen plaza guztiak beteta daude.

Kimetz Arana, baserrian diharduen gaztea.
Kimetz Arana 30 urteko nekazaria da, Trapagarenen jaio zen, Kantabriarekin muga egiten
duen Bizkaiko herria. Bere aitaren familia nekazaria zen, eta amarena, berriz, industriako langileak.
Bere herrian ez dute euskaraz berba egiten,
baina berak ikastolan ikasi zuen. Institutuan zegoenean inkesta moduko bat egin zioten, karrera
aukeratzeko orduan orientatzeko. Baina berak ez
zuen aukeratu esan ziotena. Nekazari-ingenieritza ikasi zuen Iruñeko Unibertsitate publikoan.
Unibertsitatean zegoenean, lan bat egin zuen ikasketak amaitzeko. Berak nola
bihurtu eta errekuperatu zelaiak aukeratu zuen. Horrekin lortu nahi zuen nekazaritza
uztartzea eta herritzarrentzako zerbitzua izatea. Proiektu horretarako proposatu zuen
gaizki zegoen mendiaren zati bat hartzea eta erreformatzea nekazaritzarako, eta horrela herritarrek handik ibil ahal izateko, baita herritik hurbil horrelako espazio bat
izateko ere.
Unibertsitatea bukatu zuenean, beka batekin proposatu zioten ikerketa-departamentu batean lan egitea.
Bera ezetz esan zuen, ez zegoelako lurrarekin harremanetan eta enpresa handientzat zelako.
Geroago, artzain batek berarekin lan egitea proposatu zion. Artzain horrek eta bere emazteak Txinara
joan behar zuten bi hilabetez bere alaba adoptatzera. Bi hilabete horiek otsaila eta
martxoa ziren, ardiekin lan gehien egiten den hilabeteak. Bikoteari bere lana gustatu
zitzaien eta beraiekin lan egiten jarraitzea proposatu zioten; baietz esan zuen.

Horrelakoa da ardiekin lan egitea:
Arkumea jaiotzen denean, haragitarako saltzen
da, amari esnea jaisten zaio, eta esne horrekin gazta
egiten dute.
Esnea tanke batean sartzen dute eta bi egunez
behin gazta egiten dute. Urte betean 2.000 kilo gazta
egiten dira, erdia zuzenean saltzen da, laurden bat herriko denda txikietan eta beste laurdena azoketan saltzen da.

Esnea Gabonetatik ekaineraino ateratzen dute.
Udan ardiak esne gutxi ematen dute eta ez dituzte jezten.
Mendira eraman baino lehen, ilea mozten diete, eta hori
egun handi bat izaten da, berarentzat urteko egunik
onena, ardiei ilea mozten dieten pertsonak joaten direlako. Pertsona horiek bereziak dira, nomadak dira eta
beraien furgonetan bizitzen dira. Baserrietara doaz ardiei
ilea moztera.Amaitzeko janari bat egiten da eta baserri
guztietakoek elkartzen dira.

Momentu honetan artzainen zelai batean
baratza batekin ari dira, duela urte bat eta erdi
hasi zutena. Trapagarango hamabost familientzat egiten dituzte barazkiak. Astero herritarrei
barazkiak saltzen dizkiete. Beste lau herritarrekin elkartu dira eta bakoitzak bere produktuak
eskaintzen ditu. Helburua da janariaren kontsumoa ez egotea multinazionalen menpe eta herriko jendeak bertako produktuak kontsumitzea.

GORKA ESPINOSA: “Nire abesti gogokoena
Athletiken himnoa da”
Gorka atezaina Mendebaldea institutuko atezaina da Rosarekin eta Iratxerekin
batera. Elkarrizketa egingo diogu jakiteko nolakoa den atezaintza lanbidea.

Mendeberri:Noiz eta non jaio zinen?
Gorka:1979an, Barakaldon (Bizkaia)
M:Ezkonduta zaude?
G:Bai.Alaba bat dut.
M:Zein lan ordutegi daukazu?
G:Astelehen, astearte eta ostegunetan 5-ak
arte.Asteazkenetan eta ostiraletan 3-rak arte.

M:Hiru atezain zarete (Rosa, Iratxe eta zu)
nolakoa da zure harremana beraiekin?
G: Oso ona.
M:Zein lan egin dituzu hona etorri aurretik?
G: Mantenamendu teknikoa.
M:Pozik zaude zure lanarekin?
G:Bai, oso pozik.

M:Azaldu, mesedez, zure lan egun bat esnatzen zarenetik.
G:Seiak hogei gutxitan esnatzen naiz,autobusa
hartzen dut, eta Gasteizen 8ak laurden gutxitan
ailegatzen naiz.Bukatzen dudanean autobusez
bueltatzen naiz.
M:Noiz etorri zinen Mendebaldera?
G:Apirilan,duela bi urte.
M:Zaila egiten zaizu bizi zaren lekutik etortzea?
G:Ikus dezakezuenez,bai.
M:Arazorik izan duzu hemengo jendearekin?
G: Ez, oso jatorra baita.
M:Nola heldu zinen lan egitera?
G: Oposaketa batzuk egin nituen eta hona etorri
nintzen.

DI-DA BATEAN

Liburu bat?
M:Zein lan izan zenituen hona etorri aurretik? “Los pilares de la tierra”
G:Beste antzerako bat Eibarren.
Film bat?
“El caballero oscuro”
M:Zer ikasi zenuen? Non?
G:FP2 Elektronika Industrial Santurtzin.
Edari bat?
M:Inoiz eskatu dizute gauza arrarorik hemen? Koka kola
G:Bai, asko. Biografia bat
Gaua edo eguna?
Eguna
Abesti bat?
Athletiken himnoa

IRATXE IBABE :”Urduri jartzen naiz klaseetara sartzen naizenean.”
Iratxe Ibabe Mendebaldea institutuko atezaina da Rosarekin eta Gorkarekin batera. Elkarrizketa egingo diogu jakiteko nolakoa den atezaintza lanbidea.

Mendeberri:Noiz eta non jaio zinen?
Iratxe: Gasteizen 1974ko irailaren 22an.
M:Ezkonduta Zaude? Seme-alabarik?
I: Bai.Ez.

M:Urduri jartzen zara klase batean sartzen zarenean? Zer sentitzen duzu?
I: Lotsatu egiten naiz, baina denborarekin
gero eta gutxiago.

M:Zein lan ordutegi daukazu?
I: Astelehen, astearte eta ostegunetan 5ak arte
eta beste egunetan 3rak arte.
M:Azaldu, mesedez, zure lan egun bat esnatzen zarenetik.
I: Esnatu, gosaldu eta lanera ekartzen naute.
Gero, institutua irekitzen dut, fotokopiak egiten ditut …
M:Noiz etorri zinen Mendebaldera?
I: Iazko abenduan.
M:Zaila egiten zaizu bizi zaren lekutik
etortzea?
I: Ez, ekartzen nautelako.
M:Arazorik izan duzu hemengo jendearekin?
I: Ez, oso jatorra baita.
M:Zein lan izan zenuen hona etorri aurretik?
I: Atezain moduko beste lan bat.
M:Zer ikasi zenuen?Non?
I: Historia, Gasteizen.
M:Inoiz eskatu dizute gauza arrarorik hemen?
I: Orain ez zait ezer bururatzen.

DIDA - BATEAN
Eguna ala gaua?
Eguna
Uda ala negua?
Uda

M:Hiru atezain zarete ( zu, Rosa eta Gorka ) nolaMendia ala hondartza?
koa da zuen harremana?
Hondartza
I: Oso ona.
M:Zein lan egin dituzu hona etorri aurretik?
I: Atezaina, garbitzailea, inprenta batean, jatetxe batean...

Edari bat?
Koka kola.

MAIDER LARA: “Betidanik nahi izan dut profesionala izatera iristea”
Maider Lara, Mendebaldeako 3. mailako ikaslea da. Txikitatik jolastu du futbolean
eta horretaz hitz egin digu.
Mendebaldea: Zenbat urterekin hasi
zinen? Eta nola?
Maider Lara: Bederatzi urterekin hasi nintzen. Ikastolan hasi nintzen jolasten eta gustatu zitzaidan

M: Profesionala izatea gustatuko
litzaizuke?
M.L: Bai, betidanik nahi izan dut profesionala izatera iristea, baina nire ustez oso zaila
da.

M:Zergatik aukeratu zenuen futbola?
M L: Nire kirol gogokoena zelako eta nire
familian futbolariak daudelako.

M: Askotan lesionatu zara? Zein lesio izan
duzu?
M.L: Bai, askotan lesionatu naiz, nire lesiorik gogorrena belaunekoa izan da.

M:Entrenamenduetan zer ariketa mota
egiten dituzu?
M L: Entrenatzerakoan ariketa fisikoak eta
baloi ariketak.
M: Zer taldetan jokatzen duzu? Non?
M.L: Lakua taldea, Lakuako futbol zelaian.
M: Denbora asko kentzen dizu ikasketetarako eta zure bizitzarako?
M.L: Bai, denbora asko kentzen dit, etxeko
lanak egiteko eta ikasteko.
M:Zenbat ordu entrenatzen duzu astean?
M.L: Hiru ordu astean, gehi partidak.
M: Oso gogorra da?
M.L: Bai, nire ustez oso gogorra da, asko
entrenantu behar delako eta esfortzu handia
egin behar dugulako.
M: Inoiz pentsatu duzu uztea?
M.L: Bai, askotan pentsatu dut uztea, urteak
pasa ahala gero eta gogorragoa delako.

M: Zenbat torneotan egon zara? Zein izan
da garrantzitsuena?
M.L: Torneo askotan egon naiz baina garrantzitsuenak Donosti Cup eta Euskadiko
Torneoa izan dira.
M: Askotan jokatzen duzu Gasteiztik kanpo?
M.L: Bai, gehienetan kanpoan jokatzen dugu.
M: Futbolaz gain zerbait gehiago egiten
duzu?
M.L: Ez, denbora libre gutxiago izango nuke
eta.
M: Zein da zure jokalaririk gustukoena?
M.L: Nire jokalaririk gustukoena Di Maria
da, Real Madrileko jokalaria.
M: Zein da zure talderik gustukoena?
Zergatik?
M.L: Athletic Club gustatzen zait nire familia eta ni Bilbokoak garelako.

ANE MARTINEZ:”Nire jinete gustukoena Alycia Barton da.”
Ane Martínez Gasteizko neska bat da eta 14 urte ditu. DBH 3.G taldean dago
Mendebaldea institutuan. Elkarrizketa egingo diogu hipika egiten duelako aitzakian eta biolin-jotzailea ere badelako.

Mendeberri: Noiz eta nola hasi ziren hipika egiten?
Ane: Duela bi urte, betidanik gustatu zaizkidalako
zaldiak eta esan zidaten hamabi urte behar nituela
sartzeko.
M: Zer egunetan egiten duzu hipika?
A: Larunbatero.

M: Zein da zure biolin jotzaile gustukoena?
A: Ara Malikian.
M: Nola moldatzen zara hipika, musika eta
ikasketak hain ondo eramateko?
A: Ordutegi bat izanda.

M: Nola hasi zinen musika egiten?
A: Kontserbatorioan izena eman nuen.
M: Zer egunetan egiten duzu musika?
A: Egunero.
M: Zein eskola-kanpoko jardueretara joaten zara gustuen?
A: Hipikara, kontserbatorioa utziko dudalako.
M: Hipikan, zure zaldi propioa duzu?
A: Ez.
M: Hipikan, lasterketak egiten dituzu?
A: Ez.
M: Noizbait zalditik erori zara?
A: Bai, zortzi aldiz gutxi gorabehera.
M: Lesioaren bat izan duzu?
A: Ez, zorte ona izan dut.
M: Zaldiarekin zenbateko altuera egiten duzu
salto?
A: 70 cm, gutxi gorabehera.
M: Zein da zure jinete gustukoena?
A: Alycia Barton.
M: Zein maiztasunarekin egiten dituzu biolin ekitaldiak?
A: Ekitaldi bat hilero.

DI-DA BATEAN::
Mendia edo hondartza?
Hondartza.
Negua ala uda?
Uda.
Kirol talde bat?
Alaves.
Asignatura gogokoena?
Matematika.
Liburu gustukoena?
Ez daukat.
Pelikula gustukoena?
Ez daukat.

MARIA REDONDO: “Anna Bessonova da nire gimnasia
egile gustukoena’’.
Maria Redondo Gasteizko neska bat da eta 15 urte ditu. 4. B ikasgelan dago
Mendebaldea institutuan eta ikasteaz gainera, gimnasia erritmikoa egiten
du.
Mendeberri: Noiz hasi zinen gimnasia egiten?
Maria:5 urterekin hasi nintzen
M:Nola deitzen da zure taldea?
M.R.:Abetxukon.6 egun astero.
M: Non entrenatzen duzu?
M.R.:Abetxukon 6 egun astero.
M:Zenbat txapelketa jolastu dituzu?
M.R.:
M:Urreko zenbat domina irabazi dituzu?
M.R.:23
M:Non eta noiz irabazi duzu Euskal Herriko
txapelketa?
M.R.:Gasteizen duela 3 urte
M:Kontatu zure esperientzia Espainiako txapelketan.
M.R.:Oso ondo pasatu nuen, baina oso zaila zen
podiumean geratzea maila handia zegoelako
M:Gimnasiaz aparte zein kirol duzu gustuko?
M.R.:Futbol eta saskibaloia
M:Espainiako selekzioan egon zara inoiz?
M.R.:Ez.Oso zaila da bertan egotea
M:Lesioren bat izan duzu?
M.R:Bai.Lepoan eta orkatilan
M:Gustuko litzaizuke beste kirolen batean jolastea?
M.R:Ez.Nire kirola gustatzen zait.
M:Nola deitzen da zure gimnasia egile gustukoena?
M.R:Anna Bessonova
M:Zein maiztasunarekin egiten dituzu txapelketak?
M.R:Astero

DI-DA BATEAN::
Mendia edo hondartza?
Hondartza
Negua ala uda?
Uda
Kirol talde bat?
Barcelona
Asignatura gogokoena?
Biologia
Liburu gustukoena?
Los juegos del hambre
Pelikula gustukoena?
Tengo ganas de ti

EKO-BIZIKLETA

EZAUGARRIAK
“Pedicab” edo “Rickshaws” hiru gurpil eta motor elektriko txiki bat duen bizikleta da; horrez gain,
pedalkadak eman behar dira. Adibidez, gidariari salidan laguntzen dio. Frenatu ondoren edo aldapa
batean. Motorrak, 20 kilometrora iristen denean, gidariak pedalak ematen hasi beharko ditu.
Gidari bat, 2 pertsona eta ume bat eraman ditzake.
Pisua: 380kg.
Luzeera: 240cm, Zabalera :110cm, Altuera 179cm
250W-ko motor elektrikoa.
Atzeko 2 galga disko hidrauliko.
Atzeko eta aurreko argi keinukariak.
Aurreko eta atzeko argiak.
Atzeko galgetako argiak.
Segurtasun uhala
ZERBITZUAK
Gasteizen, honekin lan egiten ari dira, hau da, bizikleta-taxiak jarri dituzte. Vigarick enpresak jarri
du martxan egitasmo hau.
Zortzi gidari ari dira, oraingoz, lanean. Hala ere, Schlimgen enpresaburuaren arabera, kopurua
handitzeko asmoa dute. Gateiztarrek, uste zuten baino interes handiagoa jarri dute. Evolo enpresa
arduratu da ibilgailuen diseinuaz. Arduradunek azaldu dutenez, neurriak hartu dituzte eguraldia delaeta, oso ona ez denez. Bezero zein langileak, euritik zein hotzetik babesteko neurriak hartu dituztela
egiaztatu dute.
SORRERA
Haien helburua tramo txikiak egitea da. Egun, taxi lizentzia lortu artean, dohaineko zerbitzua
eskaintzen ari da enpresa. Malgutasuna da taxi horien ezaugarrietako bat. Lauzpabost kilometroko
ibilbideak egitea da ohikoena; hala ere, bezeroak gidariarekin adostu dezake egin beharreko bidaia.
Bestelako zerbitzuak eskaintzeko aukera aztertzen ari dira.
Gasteizek Europa iparraldeko beste hainbat hiri izan ditu eredu taxi sistema berria ezartzerako
orduan. Schlimgenek, alemaniarra izanik, bere herrialdean aurkitu zuen beharrezko inspirazioa.
Kolonia (Alemania) hirian bizi zela ezagutu zuen taxi zerbitzu berezia, duela hamabost bat urte:
Schlimgenen arabera, Alemaniako hiri garrantzitsu guztiek eskaintzen dute horrelako zerbitzu bat,
baita Europako garrantzitsuenek ere. Euskal Herrian garatzeko dagoen zerbitzu bat dela uste du;
Donostian 2006an hasi ziren antzerako zerbitzua eskaintzen, baina batik bat mezularitza egiten dute
egun. Aipatutakoak dira martxan jartzera bultzatu duten arrazoietako batzuk.
Hiriburu berdearen izendapenarekin bat hiriak izandako aldaketak goraipatu ditu Alemaniako
enpresariak, eta azken urteetan ezarritako bidegorri eta gune berdeak jarri ditu adibide.
Uste baino harrera hobea izan arren, proiektuak oztopoak ere gainditu behar izan ditu. Arazo horiez
gainera, Gasteiz-ko Udalarekin izandako harreman tirabiratsua ere ahotan hartu du.
Arazo handiena bizikletak gordetzeko tokiarekin izan dutela gogorarazi du. Gasteiztarrek egindako
harrera onak animatuta, berriz, enpresariak ez du baztertzen zerbitzua beste hiri edo herri batzuetara
zabaltzeko aukera ere. Bizikleta taxien zerbitzua ematearekin batera beste negozio aukera batzuk ere
izan ditzakeela azaldu du; publizitatea bizikletan eraman edo mezulari moduan lan egiteko.
Informazioa: Bizikleta taxiak Gasteizera heldu dira | Arabako Hitza

LIDIA VILLAMOR:”Futbola gabe ezin izango nuke bizi”

Mendeberri: Ze taldetan jokatzen duzu?
Lidia:Vitoria taldean jokatzen dut.
M: Non entrenatzen duzu?
L: Betoñon entrenatzen dut.
M: Zein egunetan entrenatzen duzu?
L:Asteazkenetan eta ostiraletan.
M: Zenbat denbora daramazu futbolean?
L: Bi urte daramatzat.
M:Zergatik hasi zinen futbola egiten?
L: Gustuko nuelako.
M:Ligaren bat irabazi al duzu?
L:Oraindik ez, baina aurten lehenengoak goaz.
M: Nor da zure idoloa futbolean?
L: Sendoa, Alaves taldeko jokalari ohia da nire
idoloa.
M: Nola dute izena zure entrenatzaileek?
L: Jaione eta Saioa dute izena.
M: Ze posiziotan jokatzen duzu?
L:Aurrelaria naiz.
M: Zenbat zarete taldean?
L: 15 taldekide gara.
M: Zenbat gol sartu dituzu liga honetan?
L: Ez dakit, 10 edo horrela.
M: Zein ligatan jokatzen duzue?
L: Arabako Infantil-cadete ligan jokatzen dut.
M: Zein futbol talde duzu gustuko?
L: Alaves taldea dut gustuko.
M: Nola moldatu zara taldean?

L: Ondo moldatu naiz.
M: Torneoaren bat irabazi al duzu?
L: Bai, irabazi dut.
DI-DA BATEAN
M:Zer duzu gustuko hondartza ala mendia?
L:Hondartza dut gustuko.
M:Oilaskoa ala arraina?
L:Oilaskoa.
M:Kolore gustukoena?
L:Urdina.
M:Euria ala eguzkia?
L:Eguzkia.
M:Janari gustukoena?
L:Pizza.

JON DIEZ:”Sei gol daramatzat hamabi partidutan”
Jon Diez 3.A taldean dagoen ikaslea da. 14 urte ditu eta izotz gaineko hockeyan jolasten du.

Mendeberri: Noiz hasi zinen hockeyan jolasten ?
Nola ?
Jon Diez : Bost urte nituenean, hiru urte egin nituenean erosi zizkidaten patin batzuk eta gustatu zi
tzaidan.
MB :Zer erabiltzen da jolasteko ?
JD : 10 kiloko babesak ondo babesteko eta patinak.
MB: Zein ligatan?
JD: Liga transpiradikan.
MB: Normalean partidak Gasteizen jolasten
dituzu?
JD: Frantzian normalean, hurbilen dagoen lekua
Bartzelona da.
MB: Zer posiziotan jolasten duzu?
JD: Zentrala naiz.
MB: Zenbat entrenatzaile dituzu edo daude normalean?
JD: Bi entrenatzaile.
MB: Zenbat gol sartu dituzu denboraldi honetan?
JD: Sei gol daramatzat hamabi partidutan.
MB: Aipatu hockey-ko arau nagusiak.
JD: Kargak deitutako kolpeak eman ahal dira, ezin
da makilarekin jo eta kirol honen helburua golak
sartzea da.
MB: Normalean partidu osoa jokatzen duzu?
JD: Bai.
MB: Noizbait irabazi duzu trofeorik?
JD: Bai, 14 kopa ditut.
MB: Zein lesio dira ohikoenak?Noizbait izan
duzu honelakorik?
JD: Orkatiletako lesioak. Bai, orkatila bost aldiz
apurtu dut.

MB: Zein taldetan gustatuko litzaizuke joka
tzea?
JD: Washington cappitals.
MB: Uste duzu noizbait bera bezalakoa izango
zarela?
JD: Ez, ez dut uste, baina gustatuko litzaidake
MB: Hockeyan lagun asko egin dituzu?
JD: Bai, ondo moldatzen naiz taldekideekin.
MB: Zein da zure jokalari gustukoena?
JD: Alexander Ovechkin.

AITOR HERRAN: “Euskadiko, Espainiako eta Europako
txapelketak irabazi nituen”
Aitor 2.mailako ikasle bat da, karatea asko gustatzen zaio eta txapelketa asko
irabazi ditu.
Mendeberri: Noiz hasi zinen karate egiten?
Aitor: 5 urte nituela hasi nintzen.
M: Zergatik?
A: Probatu eta gustuko izan nuelako.
M: Asteko zein egunetan praktikatzen duzu?
A: Astelehenetan, asteazkenetan, ostiraletan
eta larunbateetan.
M: Zer ordutatik zer ordutara?
A: Astelehen eta asteazkenetan: 19:30-21:00
Ostiraletan 18:00-19:00
Larunbateetan 11:30-12:30/13:00
M: Non entrenatzen duzu?
A: Yin Yang gimnasioan.
M: Zenbat kiderekin egiten duzu?
A: 20 baino gehiagorekin.
M: Asko praktikatu behar da?
A: Ariketak egiteko bai eta borrokatzeko esperientzia behar duzu.
M: Arropa berezirik janzten duzu?
A: Karategia, ariketa egiteko eta borrokatzeko, eta espinilera, guantila eta kaskoa.
M: Zenbat gerriko daude?
A: Hamar gutxi gorabehera.
M: Zein koloretakoa da lehenengoa edo
hasierakoa?
A: Txuria da.
M: Zein koloretako gerrikoa duzu orain?
A: Berdea.
M: Zein da gerriko ertainaren kolorea?
Eta nagusiena?
A: Berdea; nagusiena, berriz, beltza.
M: Txapelketetan parte hartu duzu?
A: Bai.
M: Beste kirolen bat praktikatzen duzu?
A: Ez.
M: Zenbat domina irabazi dituzu?
A: Euskadiko, Espainiako eta Europako
txapelketak irabazi nituen.

DI-DA BATEAN:
Mendia ala hondartza? Hondartza
Gaua ala eguna? Eguna
Edari bat? Coca cola
Janaria? Pasta
Ikasgaia? Gimnasia
Musika talde bat? Soziedad Alcoholica
Telebistako telesaioa? La que se avecina
Kolore bat? Gorria
Uda ala negua? Uda

POBREZIA GAINDITZEKO KIROL EKITALDIAK
Duela ez asko partidu garrantzitsu bat egon zen pobreziaren aurka. Horri buruz
eta beste ekitaldi askori buruz hitz egingo dizuegu lan honetan .
SASKIBALOIA POBREZIAREN AURKA
Angel Manzano Madagaskarko entrenatzailea da. Kirolaren bitartez bere herrialdearen aurkako pobrezia gainditzen saiatzen ari da. Manresako jokalari ohia, Charles Ramsell, lehena da proiektu honi
laguntzen. Madagaskarren saskibaloi klaseak ematen hasi zen.

FUTBOLA POBREZIAREN AURKA
Pasa den astean`pobrezia gainditzeko futbol partida bat egon zen Brasilen. Ronaldo Nazarioren lagunek Zinedine Zidaneren lagunen aurka jokatu zuten. Futbol jokalari on asko egon ziren, adibidez:
Pavel Nevded, Neymar JR, Cafú ...

Naroa Holgado: ‘Ez dut inoiz utzi nahi’
Naroa, Mendebaldeako hirugarren mailako ikaslea da. Gimnasia erritmikoa
egiten du eta horretaz hitz egin digu.
Mendeberri: Zenbat urterekin hasi zinen?
Naroa Holgado: Zazpi urterekin hasi nintzen
gimnasia erritmikoa egiten.
M: Zergatik aukeratu zenuen gimnasia
erritmikoa?
N.H.: Nire ahizpak egiten zuenez, nire gurasoek apuntatu zidaten.
M: Zenbat egunetan egiten duzu astean?
Zenbat ordu eguneko?
N.H.: Astean bost egun, astero hamazazpi
ordu gutxi gorabehera.
M: Zer ariketa mota egiten dituzu?
N.H.: Pilotarekin, zintarekin, sokarekin…
Hainbat ariketa desberdin egiten ditut.
M: Nola antolatzen duzu eguna ikasteko
eta gimnasia egiteko?
N.H.: Gauean etxerako lanak egiten ditut eta
ahal dudana ikasten dut.
M: Oso gogorra da? Zergatik?
N.H.: Bai, antolatzeko denbora asko behar
delako.

M: Noizbait izan duzu lesiorik?
N.H.: Ez, inoiz ez.
M: Zenbat txapelketatan parte hartu
duzu? Noizbait irabazi duzu?
N.H.: Askotan. Espainiako txapelketan bigarrena, Euskadiko txapeletan, berriz, lehena
hainbat alditan.
M: Noizbait lehiatu zara atzerrian? Non
eta zer zela eta?
N.H.: Ez, baina Euskaditik kanpo bai; Valladoliden, Logroñon, Zaragozan …
M: Zein da gustukoen duzun gimnasta?
N.H.:Anna Bessonova.
M: Zer esango zenioke gimnasia erritmikoa egiten hasiko den pertsona bati?
N.H.: Gustuko badu esfortzatzea, horrela
lortuko duela.

M: Zein taldetan entrenatzen zara? Non?
N.H.: Club-Ritmica Vitoria. Ibaiondon entrenatzen naiz
M: Uztea pentsatu al duzu?
N.H.: Ez, inoiz ez, asko gustuko dudalako.
M: Profesionala izatea gustatuko litzaizuke?
N.H.: Bai, asko.

Di-da batean
-Mendia ala hondartza? Hondartza
-Gaua ala eguna? Eguna
-Film bat? Gose jokoak
-Kolore bat? Arrosa
-Animali bat? Pinguinoa
-Janari bat? Pasta
-Uda ala negua? Uda
-Liburu bat? Gose Jokoak
-Mugikorra ala ordenagailua? Mugikorra

ANE IBAÑEZ: “Arabako txapelketan lehenengoa geratu nintzen”

Mendeberri: Noiz hasi zinen? Zergatik?
Ane Ibañez: Lehen Hezkuntzako 2.mailan.
Interesgarria iruditu zitzaidalako.
M: Zein egunetan egiten edo praktikatzen
duzu? Zer ordutatik zer ordutaraino?
A: Astelehen, ostegun eta ostiraletan.
18:15etik 21:00ak arte.
M: Zenbat kiderekin entrenatzen duzu?
A: 20 kiderekin.
M: Zenbaten aurka egiten duzu borroka?
A: Beste baten aurka.
M: Asko praktikatu behar da?
A: Bai, praktikatu gabe teknika
galtzen da.
M: Jantzi bereziren bat erabili
behar da?
A: Bai. Judogi, zuria edo urdina
dena.
M: Zein da lehen gerrikoa?
A: Txuri koloreko gerrikoa da.
M: Zein da ertaina? Eta gorena?
A: Berde-urdina.Beltza (hainbat
kategoria).
M: Orain daukazun gerrikoa
zein koloretakoa da?
A: Duela gutxi lortu dut beltza.
M: Zer txapelketatan parte
hartu duzu?
A: Arabako eta Euskadiko txapelketetan.
M: Zein emaitza izan ziren?
A: Arabako txapelketan lehenengoa geratu nintzen.
Euskadikoa uda aurretik izango
dut.
M: Zenbat domina irabazi dituzu?
A: Txikitan asko irabazi nituen, baina orain
ia ez dizkigute ematen.
M: Beste kirolen bat praktikatzen duzu?

A: Ez, orain ez.
M: Zer asmo dituzu etorkizunari begira?
A: Judoarekin jarraitzea, eta futbolarekin
hasi nahiko nuke, baina denbora oztopo
handi bat da.

DIDA BATEAN:
Mendia ala hondartza? Mendia
Gaua ala eguna? Gaua
Edari bat? Coca Cola
Janaria? Makarroiak
Ikasgaia? Marrazketa teknikoa

Musika talde bat? Gatibu
Telebistako telesaioa? Dos hombres y medio
Kolore bat? Gorria
Uda ala negua? Uda

BIZIKLETEN DEBEKUA GASTEIZEN
Gasteizko Udalak debekatu egin du saltegiak irekita dauden orduetan hiri erdiko kaleetan bizikletak ibiltzea.
Gasteizko Udalak debekatu egin du saltegiak irekita dauden orduetan hiri erdiko kaleetan
bizikletak ibiltzea.
Urtarrilaren 3an onartu zuten Gasteizko Udalean bizikletentzat zirkulazio araudi berria, eta
31n, Javier Maroto alkateak araudia osatzeko emandako dekretuarekin, indarrean jarri da;
beraz, joan den asteburutik ezin izango da bizikletaz ibili hiriko erdigunean, saltegiak irekita
dauden orduetan. Araudia zabala da, eta neurri asko biltzen ditu, baina zalaparta gehien
sortu du dendak irekita dauden orduetan saltegiak dauden erdiguneko kaleetatik bizikletan
ibiltzeko debekuak. Debekatutako orduak goizean 11:00etatik 13:00etara, eta arratsaldean
17:30etik 21:00ra izango dira (udan, apirilaren 1etik urriaren 31ra, 22:00ak arte luzatuko da
debekua).
Neurri horretaz gain, debekatuta egongo da espaloietan bizikletan joatea, eta txirrindulariei
bidegorriak erabiltzea gomendatzen zaie. Azken neurri horren jakinarazpena dekretua martxan jarri bezperan egin zen, mugikortasun foroarekin egindako bileran. Parte hartzaileen
artean haserrea eragin du erabakia hartzeko orduan foroa aintzat ez hartu izanak eta horren denbora tarte gutxirekin abisatzeak. Ordura arte, araudia adostasunean definitu zuten
foroko parte hartzaileen eta alderdi politikoen artean, baina dekretuak adostasun hori apurtzea eragin du, bizikletazaleen arabera.
Muga berriak betetzen ez dituzten txirrindulariek 45 euroko isuna ordaindu beharko dute.
Hala ere, isunak ez dira hasieratik jarriko: lehen hilabeteetan ohartarazpenak egingo zaizkie
txirrindulariei.
Txirrindulariek, hiriguneko ordutegia errespetatzeaz gain, hiru metroko zabalera duten eta
oinezko gutxi dituzten espaloiak erabiltzeko aukera izango dute. Ez besterik. 14 urtetik beherakoek aukera izango dute, baldin eta heldu batekin badoaz.
Debeku horiez gain, bizikletak lotzeko lekuak arautu ditu, eta zuhaitzetara lotuz gero zigortuko dute. Halaber, ezin izango da bizikletarik joan garraio publikoetarako bide berezietatik
—tranbia, autobusak...—, udalak horretarako baimena ematen ez badu.

Jon Ander Fernandez: “Boxeoa zaletasuna bezala hartzen dut”

Mendeberri.:Noiztik egiten duzu boxeoa?
Jon Ander.: Duela 6 hilabetetik
M.:Zergatik hasi zinen hau egiten?
JA.: Lagun batek esan zidalako berarekin joateko.
M.:Non entrenatzen duzu?
JA.: Boxing club al limite gimnasioan
M.:Zenbat egunetan entrenatzen duzu?
JA.:Hiru egun astero
M.:Eta zenbat denbora?
JA.:Ordu bat egunero
M.:Nola du izena zure entrenatzaileak?
JA.: Israel Carrillo
M.:Zer erosi behar duzu boxeoa egiteko?
JA.:Eskularruak, bendak eta ahokoa
M.:Non erosten dituzu?
JA.:Gimnasioan
M.: Noiz hasiko zara lehiatzen?
JA.:Agian hurrengo urtean
M.:Nola joaten zara entrenatzera?
JA.:Bizikletaz joaten naiz
M.:Nolako entrenamenduak egiten dituzu?
JA.:Nahiko gogorrak, baina gero eta hobeak
egiten ditu
M.:Zein boxeatzaile duzu gustuko?Zergatik?
JA.:Paiquito, oso golpe onak jotzen dituelako.
M.:Jarraitzeko asmoa duzu? Zergatik?
JA.:Bai, asko gustatzen zaidalako
M.:Interesatuta dagoen jendeari zer esango
zenioke?
JA.:Animatzeko, kirol polita delako eta fama
txarra duen kirola ezagutzeko.

M.:Boxeoa hobby bezala hartzen duzu?
JA.:Bai, kirola egiteko erabiltzen dut.
DIDA BATEAN
M.:Hondartza ala mendia?
JA.:Mendia
M.:Kolore gustukoena?
JA.:Urdina
M.:Janari gustukoena?
JA.:Pasta
M.:Euria ala eguzkia?
JA.:Eguzkia
M.:Oilaskoa ala arraina ?
JA.:Arraina

EIDER ALVIZ: “Karatea da gehien gustatzen zaidan kirola”
MENDEBERRI: Noiztik egiten
duzu karatea?
EIDER ALVIZ.: 5 urte nituenetik
M.: Zergatik hasi zinen karatea
egiten?
E.A.: Nire aitak gustuko zuelako
M.:Non entrenatzen duzu?
E.A.: Yin-Yan gimnasioan
M.: Zenbat egunetan entrenatzen duzu?
E..: Lau egunetan
M.:Eta zenbat denbora?
E.A.: 2 ordu
M..Nola du izena zure entrenatzaileak?
E.A.:Jose Luis Lezkoa
M.:Zer erosi behar duzu karatea egiteko?
E.A.:Kimonoa eta babesa.
M.:Non erosten duzu?
E.A.:Gimnasioan
M.:Noiz hasi zinen lehiaketekin?
E.A.: Oso txikia nintzenean
M.: Nola joaten zara entrenatzera?
E.A.:Tranbiaz edo bizikletaz..
M.:Nolako entrenamenduak egiten dituzu?
E.A.: Momentuan nahi duguna
M.: Zein karateka duzu gustuko? Zergatik?
E.A.: Zuriñe Eciolaza. Izugarria delako
M.: Jarraitzeko asmoa duzu?
E.A.. Noski baietz.
M.:Interesatuta dagoen jendeari zer esango
zenioke?
E.A.:Animatzeko eta probatzeko

M.:Karateka izango nahi zenuke etorkinean?
E.A.: Ez, asko gustatzen zait, baina ez.

DIDA BATEAN
M.: Mendia ala hondartza?
E.A.: Hondartza
M.:Kolore gustokoena?
E.A.: Urdina
M.:Jnari gustokoena?
E.A.:Oilaskoa
M.:Euria ala eguzkia?
E.A.:Eguzkia
M.:Oilaskoa ala arraina?
E.A.:Oilaskoa

ANE BENGOA ETA ALAZNE FERNANDEZ:
“Indarra eta genio bizia izan behar dira eskubaloiko jokalari
ona izateko.”
Mendeberri: Noiz eta nola hasi zineten?

M:Zenbat partidutan ?

Ane:Duela zazpi urte. Nire lagun baten ahizpa
jolasten zuelako.

Ane eta Alazne:Gola partida guztietan sartzen
dugu.

Alazne:Orain dela bost urte , nire ahizpa eskuba- M:Nola zoazte ligan ?
loia egiten zuelako.
Ane eta Alazne:Ez dugu ligarik
M: Zein taldetan jokatzen duzue?
M:Zenbat jornada geratzen dira?
Ane eta Alazne:Jesús Obreron eta lehen Arialdean
Ane eta Alazne:Bukatu dugu
M:Zein egunetan entrenatzen duzue?

M:Jokalari gustukoena?

Ane eta Alazne:Asteartetan bostetatik zazpietara eta ostegunetan baita.

Ane eta Alazne:Eli pinedo .
M:Talde gustukoena?

M:Talde berean jokatzen duzue?
Ane eta Alazne:Bera bera
Ane eta Alazne:bai
M:Zein posiziotan jokatzen duzue?

M:Uste duzue urrun helduko zaretela kirol
honetan?

Alazne eta Ane:hegalan ezkerrean edo lateral ezkerrean. hegalean eskuina.
M:Normalean titularrak zarete?
Ane eta Alazne: Bai
M:Eta partida osoa jukatzen duzue ?
Ane eta Alazne:Normalean partida osoa jokatzen dugu , baina partidan zehar aldaketak
daude.
M:Zenbat gol daramatzazue ?
Ane eta Alazne:Ez ditugu zenbatu
M:Zer behar du eskubaloi jokalari batek ondo jolasteko?
Ane eta Alazne:Indarra eta genio bizia izatea.

DIDA BATEAN

Telebista edo irratia?
Telebista
Gorria edo urdina?
Gorrria
Eguna edo gaua?
Gaua
Uda edo negua?
Uda

HAUSPOA PROIEKTUAREN ALDE EDO KONTRA?
Hauspoa proiektuak gaur egun indarrean dagoen esparrua malgutzen
du ikastetxeetako hezkuntza-jarduerak eta estola-denbora berriz antolatzea ahalbidetzeko,eskola-arrakasta hobetzearen mesedetzan.
ahalbidetzeko, eskola-arrakasta hobetzearen mesedetzan.
Hauek dira bere helburu nagusiak:
Proiektuak markatzen dituen helburu nagusiak hauek dira:

Eskola-denboraren eredu berriak praktikan jarri eta ebaluatu.

Ikastetxeen kalitatea hobetu (bikaintasuna), autonomia gehituz.

Emaitzen hobekuntza sustatu.

Hauek izan dira ikaskideei egin diegun galdera sorta:
1. Hauspoa proiektua ezagutzen al duzu?
2. Zer alde on ditu hauspoa proiektuak?Eta zer alde txar?
3. Zure ustez zein da hauspoa proiektuaren helburu nagusia?
4. Uste duzu hauspoa proiektua aplikatzea beharrezkoa dela?
5. Proiektu honekin notak hobetuko liratekeela pentsatzen duzu?

Ander Jimenez DBH 1.F
1.
2.

3.
4.
5.

Arratsaldetan klaserik ez izateko
egingo den proiektua da.
Nire ustez alde ona, klasea goizez
bakarrik dagoela eta denbora gutxiago dagoela klasean egoteko;
eta ez du alde txarrik.
Arratsaldean libre izatea etxerako
lanak egin ahal izateko.
Bai, arratsaldean bidalitako lanak
egiteko denbora gehiago dugulako.
Ez, berdinak izaten jarraituko dutela
pentsatzen dut.

Lorena Durana DBH 1B
1.
2.
3.
4.
5.

Bai, astelehenetik ostiralera arratsaldean klaserik ez izatean datza.
Alde ona, denbora gehiago ikasteko
duela; eta ez du alde txarrik.
Lana hobeto prestatzea da haren
helburu nagusia.
Bai, gauzak aurreratzeko denbora
gehiago izando dugulako.
Nire iritziz bai.

Javier Sevilla DBH 2B
1.
2.

3.
4.
5.

Bai, arratsaldean klaserik ez izateko egingo den proiektua.
Alde ona, arratsaldean denbora
gehiago dugula beste gauza batzuk
egiteko; eta alde txarra, klase ordu
gutxiago ditugula da.
Arratsaldean klaserik ez izatea da
bere helburu nagusia.
Bai, horrela denbora gehiago izando dugu arratsaldeetan gauza
ezberdinak egin ahal izateko.
Nire ustez notak hobetuko dira.

Maitane Martin DBH 2C
1.
2.
3.
4.
5.

Bai, arratsaldean klaserik ez izatean datzan proiektua da.
Alde ona, denbora gehiago duzula
ikasteko eta; ez du alde txarrik.
Gehiago ikastea da helburu nagusia.
Bai, hobeto delako hauspoa proiektua aplikatzea.
Bai, gehiago ikasiko dugulako.

Ander Barrero DBH 3F
1.
2.

3.
4.
5.

Bai, institutuan arratsaldeetan
klaserik ez izatea proposatzen
duen proiektua da.
Alde ona, ikasteko denbora
gehiago izando dugula eta;
alde txarra, klaseak motzagoak izando direla.
Ikasteko denbora gehiago izatea da helburu nagusia.
Bai, ikasteko denbora gehiago
izando dugulako.
Bai , nire ustez notak hobetuko dira.

Jon Granados DBH 3.E
1.
2.
3.
4.
5.

Bai, arratsaldeetan klaserik ez
edukitzea proposatzen duen
proiektua da.
Alde ona, gehiago ikas
ditzakezula da eta ez du alde
txarrik.
Ez etortzea institutora arratsaldeetan.
Bai, ni nahi dudalako.
Bai, nire ustez notak hobetuko
dira.

Mikel Martin DBH 4.D
1.
2.
3.
4.
5.

Bai, arratsaldean klaserik ez
izatea proposatzen duen
proiektua da.
Alde ona, arratsalde osoa libre daukazula da, eta ez du
alde txarrik.
Arratsaldea libre izatea da
helburu nagusia.
Bai, gauza gehiago egiteko
arratsaldeetan.
Bai, ikasteko dembora gehiago daukagulako.

Maria Redondo DBH 4.B
1.
2.
3.
4.
5.

Bai, proiektu bat da, arratseldean klasea ez izatea proposatzen duena.
Alde ona arratsaldean dembora gehiago duzula ikasteko, eta ez du alde txarrik.
Arratsaldean ikasteko denbora gehiago izatea da helburu
nagusia.
Bai, gauza gehiago egiteko
aukera izango dugulako
Nire ustez bai.

KIROLARI BURUZKO INKESTA
Inkesta honen bidez konprobatu nahi dugu zenbat personak egiten duten kirola eta
zein motatakoa. Oso garrantsitzua dela iruditzen zaigu kirola egitea gure adinean.
Hona hemen eginiko galderak eta erantzunak.

1. Gustatzen al zaizu kirola egitea?
2. Zenbat aldiz egiten duzu kirola astean?
3. Zein kirol gustatzen zaizu ikustea?

Alba Naveros. DBH 1.B
1. Bai, hipika

Ruth Rodriguez.DBH 1.E
1. Bai,futbola eta
patinajea

2. 3 egun astero
2. Egunero
3. Futbola
3. Futola

Naia Layana. DBH 2.A
1. Bai, gimnasia
erritmikoa

Javier Sevilla. DBH 2.B
1. Bai,futbola
2. Hiru egun astero

2. Hiru egun.
3. Futbola
3. Edozein kirol.

Aitor Gonzalez 3.C

Antxon Uriarte DBH 3.D
-Bai. Denak.
-Bai. Futbola.
-Egunero.
-Egunero.
-Futbola.

Maider De La Torre 4.C

-Futbola eta
tenisa.
Raul Pinedo 4.D
-Bai. Futbola.

-Bai. Futbola.
-5 ordu astero.
-Hiru aldiz astero.

-Futbola eta
saski baloia.

-Saskibaloia.

INKESTAREN ONDORIOA
Inkesta honen bitartez, ondorio asko atera ditugu. Ondoriorik nagusiena da, jende guztiak kirola egiten duela ia hiru aldiz astero. Hori garrantzitsua da gure
osasunerako eta gure adineko pertsonentzat.

ESTI SAEZ: “Futbola utzi nuen eskubaloia gehiago gustatzen zitzaidalako”
Esti Saez 13 urteko neska eta Mendebaldeako ikaslea da. Bere denbora librean eskubaloia
egiten du Mendebaldea taldean.
Mendeberri: Eskubaloia jokatzen noiz hasi
zinen?
Esti Saez: 2010ean hasi nintzen
M: Ze taldetan hasi zinen jokatzen ?Eta orain
non jokatzen duzu?
E.S: Abendañoko taldean. Mendebaldeako taldean
M: Norbaitek bultzatu zintuen probatzera?
E.S:Bai, nire lagun batek, Aialak.
M: Zein ligatan jokatzen duzue? Non?
E.S:Infantiletan, Gasteizen
M: Mutilen ala nesken kontra?
E.S: Denetarik, mutilen eta nesken kontra
M: Noizbait Gasteiztik kanpo jokatu duzue?
E.S: Bai, Laudion
M: Zein zenbakirekin jokatzen duzu?
E.S: Hirurekin
M: Zein postutan jokatzen duzu?
E.S: Zentralean
M:Liga honetan zenbat partida galdu eta irabazi dituzue?
E.S: Galdu ia guztiak eta irabazi lau edo bost.
M: Ze koloretakoa da zuen ekipajea?
E.S: Beltza eta hori fosforitoa
M: Beste kirolen bat praktikatzen zenuen eskubaloia egiten zenuen bitartean?
E.S: Bai, Futbola

M: Ondo moldatzen zinen eskubaloiko eta futboleko partidak jokatzeko?
E.S: Batzuetan bai eta beste batzuetan ez, futboleko partidak eta eskubaloikoak ordu berean zirelako.
M: Ze egunetan entrenatzen zenuen kirol bakoitza?
E.S: Eskubaloia asteazken eta ostiraletan eta futbola astearte eta ostiraletan.
M: Zergatik utzi zenuen futbola?
E.S: Eskubaloia gehiago gustatzen zitzaidalako
eta batzuetan ezin nuenez, utzi nuen.
M: Zure denbora librean futbola praktikatzen
jarraitzen duzu?
E.S: Bai
M: Noizbait pentsatu duzu heldua zarenean
profesionala izatea?
E.S: Eskubaloian gustatuko litzaidake.
DI-DA BATEAN:
Mendia ala hondartza? Mendia
Telebista ala ordenagailua? Ordenagailua
Ura edo kokakola? Ura
Uda edo negua? Negua
Kafea edo kolakaoa? Kolakaoa
Kolore bat? Beltza
Zenbaki bat? 3
Abesti bat? Negua joan da eta
Musika talde bat? Betagarri
Janari bat? Arraina

2014KO KULTUR ASTEKO LITERATUR LEHIAKETAKO
NARRAZIOAK
MUGARIK GABEKO MAGOAK
Inguruari erreparatu momentu batez, benetan, nabaria da poztasuna kaletik doazen pertsonen begietan?
Bada, hori da gure lana, poztasuna zabaltzea mundu honetan. Nahiz eta momentu txiki batez izan,
pertsona arrunt, entrenatuen eta goibelen begian argiztatu eta pixkanaka poz tanta txikiekin mundua
busto.
Antoniak 35 urte zituen eta kale-garbitzailea zen. Bere emaztea zuela bi urte eskatu zion dibortzioa
eta bakarrik bizi zen apartamentu txiki batean, ez baitzuen diru askorik irabazten. Bere bisita eta
batez ere bere lana oso errepikakorra zen, baina egun batean zaborra biltzen zegoela zerbait gertatu
zitzaion bere bista aldatu zuena; karta bat aurkitu zuen lurrean non leku, data eta ordu bat zehazten
ziren, eta arratsalde hori bera zen!
Hainbeste kuriositate izan zuen, bertara joatea erabaki zuen.
Autoan zihoan helbide horren bila, gero eta urrunago zegoen. Azkenik, zonalde-industria baten barruan topatu zuen, biltegi itsusi eta zahar bat zen. Nahasirik sentitzen zen, baina zalantzarik gabe
hori zen helbidea.
Leku zikin hartatik ateratzea pentsatu zuen, eta alde egiteko momentuan, berriro karta bat ikusi zuen
lurrean. Autotik atera eta karta aurkitu zuen: “ Atzerantz begira ezazu”, eta buelta ematean gizon bat
ikusi zuen bere autoaren kontra jarrita:
-Bost minutu berandu zatoz, Antonio– esan zuen.
-Nor demontre zara zu, eta nola dakizu nire izena?- erantzun zuen Antoniok harrituta.
-Lasai, ez dizut minik egingo, nire auzoko kale-garbitzailea zara eta badakit ez zarela oso ondo
bizi baina pertsona ona zarela.
-Horrek berdin dio, zer nahi duzu?- Oraindik urduri
-Proposamen bat daukat, utzidazu azaltzen.
-Ados, esan
-Ni magoa naiz eta autoan ideia bat goratzen ibili naiz; herrialde pobreetan zehar bira bat egitea
magiaren bitartez ilusioa eta poza banatuz. Horretarako laguntzaile bat behar dut eta zu pertsona
ezin hobea zara horretarako.
-Ni, zergatik?
-Zuk badakizulako zer den bakardadea eta egunero goibel esnatzea, hortaz, uste dut jendea pozteko
gai izango zinakeela, eta gainera, zure bizi-baldintza txarretik aterako zintuzket.
Abentura pixka bat behar duzu, prest zaude?
-Ez dakit, ez nuen horrelako proposamenik espero… egia da nire bici baldintzak ez direla oso
pnak, eta bakarrik nago! Baina, nola duzu izena?
-Ederki, nire izena Jose da.
Horrela hasi zen abentura ikaragarri hura, Antonio betirako aldatuko zuena.
Bi urtean zehar, ia egunero biltzen ziren arratsaldez Antonio eta Jose, Antoniok magiaren artea ikas
zizan. Denetarik ikasten zuen, gero eta truku konplexuagoak. Azken urtean zehar, Josek egunero lan
egiten zuen truku batean: petalo bihurtzen zen pertsona. Zoritxarrez inoiz ez zuen lortu prest izatea
publiko aurrean aurkezteko.

2012an, Josek amaitutzat eman zuen Antonioren prestakuntza eta abenturan abiatu ziren.
Botswana, Kongo, Kalkuta… pila bat herrialde ezagutu zituzten eta fama ikaragarri lortu zuten magia han eta emen eginez. Komunikabideek , gobernuek eta enpresek ematen zieten subentzioa eta
dirua herrialde haietan banatzen zuten. MGM deitu zituzten : mugarik gabeko magoak.
Zorigaitzez, 2014an Joseri bihotzekoak eman zion ikuskizun baten erdian. Antoniori oso latza egin
zitzaion aitatzat izan pertsona hiltzea.
Aste bat igarota, ehorzketa aurrera eraman zen, etailaka lagun bildu ziren mago handi horri azken
agurra egitera. Baina otoitz bat egiten ari ziren momentuan, Antonio ondoko eraikin baten teilatuan
agertu zen buruaz beste egingo zuela esanez.
Suhiltzaileak azkar etorri ziren eta behin igota eta ia-ia Antonio helduta zeukatenean, bere burua bota
zuen. Guztiek ikusi zuten nola erortzen hasia zen baina bat-batean bere gorpua arrosa petaloetan desegin hasi zen eta poliki-poliki hilkutxaren gainean jausten hasi ziren.

Asier Sojo, 3.F (B kategorian irabazlea)

BESTE BAT
Yemen, 2014.
Tik-tak, tik-tak. Denbora aurrera zihoan eta 8 urteko neskatxa horren baitan dantzan zebilen enbrioiak ez zuen bake hitzarmenik sinatu nahi.
Tik-tak, tik-tak “Txiroa izatearen ondorioa ” pentsatu zuen Saadiyak. “Neure gurasoak aurrera atera
ziren duela bi urte ni Abduli saldu ostean… Ondo sentitu behar naiz, ondo sentitu behar naiz… “
Tik-tak, tik-tak. Tanta bero batek laztandu zion sudurra. “Berriz ireki da, ene jainko maitea… 52.
jipoirako azala ez al litzateke ohituta egon behar?”.
Tik-tak, tik-tak. Minaren laguntzaz, negarrez hasi zen nazkaturik. Parkeen soinua, kantak lagunak…
guztiak ahaztuta zituen 40 urteko gizon harekin ezkondu zutenetik.
Tik-tak, tik-tak. Ez zuen indarrik, ez zuen gogorik. Malkoek begi beltzen kolorea ezabatu nahian
egon arren, hantxe, atean zegoena primeran ikusi zuen. “Hara haurtzaroa lapurtu didan odolez beteriko gerrikoa… Alaitasuna kendu badit ere, behintzat zeru urdinen askatasunera eraman nazala.”
Ttipi-ttapa eta ziurtasunez aterantz urreratu eta gerrikoa sabaian zegoen iltzetik eskegi zuen.
Tik-tak, tik-tak. Clack. Aulkiaren hotsa BESTE BAT.
Maitane Vicente, Batx. 2.A. C kategoriako irabazlea

MANEXEN ILUNABARRAK
Manex 88 urteko aguretxo argi eta txiki-txikia da. Gizon, oso isila izan eta lagun gutxi eduki arren,
irudimen izugarria eta ahalmentsua dauka. Ostiral iluntze guztietan, erresidentziak sekulako pijamafesta antolatzen dute arduradunek, atso eta agureak pozik mantentzeko lau pareta zuri eta sinpleen
artean egun guztia sartuta.
Gau magiko eta zoriontsu hori ezinbestekoa da Manexen ongizaterako; izan ere, egun hartan bakarrik ahoa ireki eta milaka abentura kontatzen ditu. Noski, istorio haiek guztiak Manexen irudimen
mugagabetik datozela ematen du, baina gezur multzo polit eta hunkigarri haiekin, bere erresidentziako kideengan irribarre zabal bat ipintzen du.

Batzuetan, lehen munduko gerrako kriminal ankerra, besteetan, Homeroren Iliadako heroi sutsua,
edota poloniar zibil errugabea gerrate hutsean izaten da Manex. Baina, dudarik gabe, guztien pasarterik gogokoena, Gernikako bonbardaketatik bizirik irten zenekoa da.
Duela aste bateko pasadizoa, zera izan zen Jonia uharteetan Itaka antzinako errege handi eta ospetsuaren aztarnak bilatuz, detektibe onenaren papera egiten zuen. Harrezkerotik, oso urduri sentitu da,
afariko purea jateko ere ez da gauza izan.Eta guztiak sumatu dugu gaurko istorioa benetan harrigarria izan dela, kontatu dituenen artean hoberena, zirraragarriena.
Ailegatu egin da ordua seinalatua, hemen gauden orok biribil perfektu batean eserita Manexen inguruan, hari lelotuta begiratuz. Aho zimurduna ireki, eta honako hau esan du:
-Gaurkoa benetan esango dut.
Eta guztiak liluratuta utzi gaitu.
Olatz Arrieta, Batx. 1.B. C kategoria

AITONAREN HITZAK
Eta gaur, hainbeste urte pasa ondoren, gogoratu ditut aitonak egun hartan esandako eta inoiz ahaztuko ez ditudan hitzak:”Etorkizunean zuen belaunaldi bizkarreko arazo larriak izango dituela esan
dezaket dudarik gabe. Orduak eta orduak ematen dituzue mugikorrari begira, eta hainbeste gauza
galtzen dituzue…
Bizitzaren gauzarik onenak ez dira begiratzen, arnasten dira… Ez dizkizu inork bidaliko, ailegatuko
dira.
Eva Alonso, Batx. 2.A. C kategoria

IRRIFAR BEHARTUAK
Orduan konturatu zen, etsipenak bere arima harrapatu baino apur bat lehenago. Begien aurrean zuen
neskak 6 irribarre zituen, 6 irribarre guztiz desberdinak. Lehenengoak zoriontasuna adierazten zuen,
bigarrenak zerbait gustoko zuela, hirugarrenak zerbait barregarria iruditzen zitzaiola, laugarrenak
neska txikitxo baten antzera jolasteko gogoa zuela, bosgarrenak berari begira zegoenean soilik ateratzen zitzaiona eta azkenak, azkenak tristura handi bat ezkutatzen zuen bere bihotzaren txoko izkutuenean.
Eva Alonso, Batx. 2.A. C kategoria

ZORIONTASUN IZKUTUA
Igande euritsua eta lasaia zen. Indira begira zegoela pentsatzeari ekin zion. Orduak eta orduak eman
zituen han, isiltasunean, bere inguruan gertatzen ari zenari erreparatu gabe. Bat-batean bere begitik
euri tanta modukoa atera zen eta masailetik behera irristaka ibili zen bere ezpainetara iritsi eta desagertu arte. Indira emakumeentzako arriskutsua den herrialde batean bizi da, 20 minututan behin
emakume bat bortxatu eta hiltzen baitute bertan. Baina bera, bera bizirik dago.
Eva Alonso, Batx. 2.A. C kategoria

MAGIA NEGRA
Aquellos eran tiempos difíciles en los que la Iglesia mandaba más que nada en la Europa feudal y
aterrorizaba a todos con su largo proceso de la Inquisición.
-Traedme en caballo más veloz. – pidió el hombre honrado a los soldados, enseñando el permiso

que le había otorgado. –Acabo de decirle la verdad al rey.
En efecto, le había contado que a su esposa le había delatado su hermano solo para quedarse con todos los bienes de su padre, un importante marques falleció hacia una semana. El rey al final había
cedido y firmado un indulto para impedir que sacrificaran a la muchacha joven partió a caballo en
dirección a la aldea. Al llegar a la plaza, vio que ya era tarde. Su amada aria en la hoguera, y con ojos
blancos y voz satánica, maldecía en latín a los frailes y al resto de los allí presentes. En esta ocasión,
de nada le sirvió su magia negra…
Alvaro Diaz 2.C. 1. Saria A kategorian

LA QUIJOTA
Y entonces comenzó a bailar la jota con su padre El Quijote y los gigantes…
Alvaro Diaz 2.C

LOS MOMENTOS DE LA VIDA
Los colores que alegran nuestras vidas, las canciones que hacen que los ojos brillen,
Las emociones que nublan la vista, y al final estas tu, demostrándome que el mundo,
no es tan malo como parece.
Iratxe Bañares 1.E

A TRAVÉS DE LA MADRIGUERA
Hay varias cosas que no soporto en esta vida y una vez nos adentramos la madriguera, podemos encontrarlas todas:
La eterna sonrisa del gato Cheshire y lo que representa su sonrisa formada por dos hileras de blanquísimos dientes: la eterna hipocresía; la estridente vocecilla de la reina de corazones al repetir su famosa frase sin saber que tras esas palabras se encuentran la soberbia y el temor a que cualquiera la supere; la despreocupación de la niña con el vestido azul y blanco al comerse todos aquellos pastelillos,
claro ejemplo de la ingenuidad, la estupidez o como quiera llamarse.
Hay muchas cosas que no soporto en esta vida, pero una sobresale entre todas las demás. Esa cosa es
que la amabilidad del sombrerero al ofrecer el té a cualquiera, aun siendo un desconocido, sea confundido con la locura.
Eneko Bañares 4.C 1. saria B kategorian

RECUERDOS…
Invierno, una larga cabellera blanca. Un delgado cuerpo observa los últimos copos al caer. Ya son
novena primaveras vividas ya ha conocido el dolor de la flor marchita, el que cristal cortado cortando
la piel dejando salir la sangre y dejando entrar la soledad. Recuerdos grabados como el séptimo arte,
recuerdos lejanos que suenan cercanos.
Una taza de té se rompe al golpear el suelo. Una bella antigüedad, antes lo era. Pero es frágil, porcelana que antes guardaba el té, pero antes era antes. Ahora, derrite el hielo de la helada terraza, agua fría
que apaga el calor y una vez el calor se ha ido ¿Qué queda?
Agua helada que entierra la porcelana.

Tirada en el suelo yace el cuerpo frío, sus verdes ojos ya no brillan como el sol, ya no son rubíes sus
blancas mejillas. Su porcelana azul, fría agua que apaga poco a poco su corazón. Su calor huye y solo
quedan trozos, trozos de lo que
una vez fue una
de té en roto
una fría tarde de invierno…
Memorias
decálida
un taza
hombre
Sofía Velasco 4.B
La única forma de que no te rompan el corazón es fingir que no lo tienes. Venenosa lección que me
enseñó la vida en mi infancia.
Por supuesto, fui un niño feliz y sonriente que soñaba con ser piloto, astronauta o lo que le viniera
en gana, pues la imaginación es ilimitada a esas edades. Pero eso se acabó. Me interrogaron queriendo saber qué me pasaba. No obtuvieron respuesta clara, porque yo aún no lo entendía.
Mis padres me inculcaron esos valores sin saberlo, y por eso no les guardo rencor. Mi abuelo nos
dejó, un verano cuando aún estaba en primaria. No vi a mis padres llorar, es más, intentaban disimular la tristeza mediante bromas tontas. Yo tampoco lloré en ningún momento, pero pensaba que mis
padres debían, y aunque sé que lo hicieron para que yo ni yo ni mi hermano nos preocupásemos,
eso me cambió de una forma que no podía imaginarme.
Ahora, muchos creen saber cómo soy, pero la triste realidad es que nadie me conoce ni lo más mínimo. Y eso tiene un único motivo, la total y absoluta falta de confianza que albergo hacia cualquier
ser humano.
Aitor Guerrero, Batx. 1.C (1. saria C kategorian)

Un susurro
Es un instante insospechado, en el que el sabueso rebosante de sangre asesta su oscuro sable con
saña. Resistiéndose, las sensaciones son el sentido de solitarios seísmos en un siniestro e insensato
desatino. La solemne sinrazón ensalza el sobrio sinsabor de un seseante presagio que saturado de
sensibilidad, sella el sinuoso surco de un sugerente sentimiento. Es el sueño de las asoladas hojas
marchitas a finales de un sombrío septiembre, un sobresalto sutil, un soplido, un suspiro, un susurro.
Olatz Arrieta. Batx. 1.B

Ainara Moreno: “Saxofoia gustura jotzen dut.”
Ainara Moreno, Mendebaldeako 4.D-ko ikasle musikari bat da. Saxofoia jotzen du Kontserbatorioan.
MENDEBERRI: Zer jotzen duzu? Zenbat urte daramatzazu jotzen?
AINARA: Saxofoia jotzen dut. 5 urterekin
musika ikasten hasi nintzen eta 9rekin saxofoia.
M: Musika gustatzen zaizu?
A: Bai, musika gustatzen zait.
M: Zergatik hasi zinen?
A: Nire familiako kide askok instrumentuak
jo-tzen dituztelako.
M: Astean zenbat egunetan joaten zara
jotzera?
A: Astean bitan.
M: Non jotzen duzu?
A: Kontserbatorioan jotzen dut.
M: Asko jo behar da musika ona ateratzeko?
A: Bai, asko ikasi behar da.
M: Kontzertuetan zuk bakarrik edo taldean jotzen duzu?
A: Musika klasikoan nik bakarrik jotzen
dut, baina jazz eta blus Big Band batean.
M: Kontzertu asko egiten dituzu?
A: Bai, bost edo sei ebaluaketako.
M: Non ematen dituzu?
A: Kontserbatorioan edo deitzen diguten
lekuetan. Tabernetan edo herriko jai batzuetan izaten dira.
M: Arropa bereziren bat janzten duzu
kontzertuak emateko?
A: Beti arropa beltzarekin joan behar gara.

M: Zer moduz jotzen duzu?
A: Gustura jotzen dut, baina ezin dezaket
esan ondo edo gaizki jotzen dudan.
M: Etorkizunean jotzen jarraitu nahiko
zenuke?
A: Hobby bezala bai, baina modu profesionalean ez.
M: Lagun asko dituzu bandan eta akademian?
A: Bai, lagun asko egin ditut.
M: Zer zailtasun ditu zure instrumentuak?
A: Hasieran zailtasunak ugariak ziren, baina
urteekin konturatu naiz ikasiz joan eta gero
zailtasunak murrizten direla.

DI-DA BATEAN
Liburu bat: Las 50 sombras de Grey.
Negua ala Uda? Uda.
Film gustokoena: Harry Potter.
Zenbaki gogokoena: 7
Kolore gogokoena: Beltza.
Pizza ala hamburgesa: Pizza.
Abesti gogokoena: Udarako gau luzeak.
Mendia ala hondartza? Hondartza.
Janari gogokoena? Pasta.
Musika talde gogokoena? En Tol Sarmiento.

Itxaso Ruiz: “Musika jartzen dugu partida hasi aurretik”
Araban nesken eskubaloiko talde bakarra dago. Nesken arteko kirol nabarmen
bat da eta geroz eta neska gehiago hasten dira eskubaloian jolasten. Mendebaldea institutuko hainbat ikasle dabiltza kirol honetan, hauetako bat Itxaso Ruiz .

MENDEBERRI: Noiz hasi zinen eskubaloian
jolasten? Zer dela eta?
ITXASO RUIZ: DBHko 1.mailan. Txominek
animatu ninduelako.
M: Ze zenbakirekin jolasten duzu?
I: 13 zenbakiarekin.
M: Zer taldetan hasi zinen?
I: Mendebaldeako taldean hasi nintzen.
M: Talde berean al zaude orain? Zeinean
zaude?
I: Ez, Eharialdea taldean nago orain.
M: Ze postutan jokatzen zara?
I: Ezker hegalean edo pibotean.
M: Ze desabantaila ditu hor jokatzeak?
I: Pibotean jokatzean ez dizute baloi asko pasatzen.
M: Zertan uste duzu ona zarela? Eta txarra?
I: Jaurtitzen. Baloia botatzen.
M: Jokatu dituzun partiden artean, zein izan
da gustukoena?
I: Jolastu nuen lehen partidan, gu baino nagusiagoak ziren, ez genien irabazi, baina ondo pasatzeaz gain, gol asko sartu nituen.
M: Nola zoazte ligan?
I: Ez dakit, baina azkenengo partidak galdu ditugu.
M: Non jokatzen duzue normalean?
I: Gasteizen eta Gipuzkoan.

M: Gogorra egiten zaizu hainbeste
bidaiatzea partiduetara joateko?
I: Ez.
M: Zerbait egiten duzue partidak
baino lehen motibatzeko?
I: Batzuetan musika jartzen dugu.
M: Zein da zuen oihua?
I: “Ehaaaaaaaari! Jo ta ke irabazi arte!”
M: Noizbait izan duzu lesiorik? Non?
Nola?
I: Bai, orkatila bihurritu nuen.
M: Noizbait pentsatu duzu heldua
zarenean profesional izatea eskubaloian?
I: Ez. Gustatzen zaidalako bakarrik
jolasten dut.

DI-DA BATEAN
Hondartza edo mendia? Hondartza.
Zinema edo antzerkia? Zinema.
Ordenagailua edo telebista? Telebista.
Kolore bat? Berdea.
Zenbaki bat? 7-a.
Urtaro gustukoena? Uda.
Pelikula bat? La naranja mecánica.
Janari bat? Lasagna.
Telebista programa bat? Los Simpson
Musika talde bat? Betagarri.

Erlaitz Pinedo: “Ikastolan egiten zuten eta apuntatzea bururatu zitzaidan.”
Erlaitz 15 urteko mutila da, 4. mailako ikaslea. Kirola oso gogoko du.
Mendeberri: Zenbat urterekin hasi zinen
judo egiten?
Erlaitz: 7 edo 8 urterekin hasi nintzen.
M: Zergatik hasi zinen judo egiten?
E: Ikastolan egiten zutelako eta apuntatzea bururatu zitzaidan.
M: Non entrenatzen zara?
E: San Ignacion entrenatzen naiz.
M: Zein egunetan entrenatzen zara?
E: Astearte, ostegun eta ostiraletan entrenatzen
naiz.
M: Zein txapelketetan parte hartu duzu?
E: Gehien bat Arabakoetan eta Euskadikoetan.
M: Nola geratu zara azken txapelketan?
E: Ez nintzen ezer geratu.
M: Zer egiten duzu txapelketa bat hasi aurretik? Eta ondoren?
E: Berotu eta asko kontzentratu eta ondoren
jan.
M: Nola antolatzen duzu eguna?
E: Entrenatzera joan baino lehen azkar egiten
ditut eta zerbait geratzen bazait gauean egiten
dut.

M: Zer ariketa mota egiten duzu judoan?
E: Beroketa, lurreko judoa , zutikako judoa
eta konpetizioko teknikak.
M: Noiz arte pentsatzen duzu judo egitea?
E: Zaharra izan arte.
M: Zer diote zure lagunek zure jardueraz?
E: Judo ez dutenek egiten ez dutenek ezer
esaten baina ondo iruditzen zaie.
M: Zer da judotik gehien gustatzen zaizuna?
E: Jendearen artean dagoen erlazioa.
M: Gustura al zaude entrenatzailearekin?
E: Bai, baino oso zorrotza da.
M: Zer pentsatzen duzu izan behar duela
pertsona batek judoan ona izateko?
E: Indar asko eta asko jakin judoari buruz.
M: Etorkizunean horretan jardutea pentsatzen duzu?
E: Ez, dirua ez duelako ematen.

Gaua ala eguna? Gaua.
Film bat? Lo imposible.
Edari bat? Pepsi.
Kolore bat? Berdea.
Hondartza ala mendia? Mendia.
Musika talde bat? Betagarri.
Janari bat? Arroza kubana erara.
Uda ala negua? Uda.
Abesti bat? La chica del batzoki.
Hiri bat? Gasteiz.

Hoda Bablal:‘‘Kirola egitea gustuko dut.’’
Mendebalde institutuko 3.Bko ikaslea da, eta elkarrizketa bat egingo diogu
bere bizitzan egiten dituen kirolei buruz.

Mendeberri: Noiz hasi zinen kirola egiten?
Hoda Bablal: 7 urterekin.
M.: Ze kirolarekin hasi zinen?
H.B.:Saskibaloia
M.: Ze kirol egiten duzu orain?
H.B.: Eskubaloia
M.: Zergatik aukeratu zenuen?
H.B.: Txikiagoa nintzenean ere
egin nuelako eta berriro egitea
pentsatu nuen.
M.: Zenbat denbora daramazu?
H.B: Lehenengo bi urte eta gero
hiru urte gehiago. Bost guztira.
M.: Partidak jokatzen dituzu?
Nolako taldea zarete?
H.B.:Bai, nahiko txarrak
M.: Datorren urtean kirol hori
egiten jarraitzea pentsatzen duzu?
H.B: Bai, jarraitzea pentsatzen dut.
M.: Aurretik zer kirol egiten zenuen?
H.B.:Saskibaloia, futbola eta igeriketa.
M.: Zein da gehien gustatu zaizuna?
H.B.: Eskubaloia izan da.
M.: Kirolak ikustea gustatzen zaizu?
H.B.: Bai, futbola ikusten dut, Barçakoa naizeta.
M.: Zure familiako norbaitek kirolik egiten
al ditu?
H.B.:Nire anaiak futbola egiten du.
M.: Aurrerantzean kirolaria izatea pentsatu
duzu?
H.B.: Ez, ondo pasatzeko ikusten dut, profesionalki aritzeko ez.

DI DA BATEAN:
Telebista ala ordenagailua?
Ordenagailua.
Hondartza ala mendia? Hondartza.
Uda ala negua? Uda.
Eguna ala gaua? Gaua.
Kirol bat? Eskubaloia.
Abesti bat? Musikaren doin-

Amaia Marin, Irati Gómez eta Maria Gascón: “Txikitatik maite
dugu musika bere osotasunean “.
Txikitan sartu ziren hiru neska hauek musika munduan eta hasi ziren momentuan bezala jarraitzen dute gustura.
M: Noiz sartu zineten musika munduan?
I.GMZ: Duela 7 urte.
A.MRN: Duela 6 urte.
M.GSN: Duela 6 urte.
M: Zerk bultzatu zintuzten abesbatza batean
sartzera?
I.GMZ: Ikastolan abesbatza batean sartzeko aukera eman zigutelako eta musika gustoso nuelako.
A.MRN: Ikastolara
etorri ziren abesbatzaren proiektua aurkeztera eta ideia gustatu
zitzaigun.
M.GSN: Ikastolan
geunden eta abesbatzako pertsona batzuek
aukera eman ziguten
abesbatza batean sartzeko.
M: Abesbatza batean edo gehiagotan
egon zarete?
I.GMZ: Bai, Luis
Aramburu abesbatzan eta Creschendon, oraingoa.
A.MRN: Ez, bakarrik honetan.
M.GSN: Bakarrik Luis Aranburuko abesbatzan.
M: Zein da zuen haurtzarotik gogoratzen duzuen momemturik hoberena?
I.GMZ: Dendaraban lehen kontzertua abestu
genuenean.
A.MRN: Lehenengo kontzertua abestu genuenenean.
M.GSN: Lehenengo kontzertua, eta let it be
abestia abestu genuenean.
M: Noizbait egin al duzue kontzerturen bat?
I.GMZ: Bai, urtero 30 kontzertu egiten ditugu.
A.MRN: Bai, urtero asko egiten ditugu.
M.GSN: Bai, urtero egiten ditugu.
M: Noizbait joan zarete kontzertu batera?
Zeinetara?
I.GMZ: Bai, Olabide abesbatzako kontzertu batera, Kataluniako beste batera eta orkesta batera.
A.MRN: Bai, Tolosako gabonerako kontzertura,
eta Belgikan abesbatzen kontzertura.
M.GSN: Bartzelonan egin genuenera.
M: Noizbait egin al duzue elkartrukerik?

I.GMZ: Bai, Bartzelonarekin.
A.MRN: Bai, baina ez nintzen joan.
M.GSN: Bai, Bartzelonarekin
M: Nolakoa izan da elkartrukekoekin harremana?
I.GMZ: Oso ona, jendeak musika oso gustoko
zuelako.
A.MRN: Ez dakit.
M.GSN: Oso ona.
M: Zein da zuen
musika talde gustokoena?
I.GMZ: Gatibu.
A.MRN: Hesian.
M.GSN: Taylor
Swift.
M: Zein da zuen
musika estilo gogokoena?
I.GMZ: Ska.
A.MRN: Ska.
M.GSN: Pop-a eta
rock-a.
M: Zer ahots mota duzue?
I.GMZ: Mezzosprano.
A.MRN: Mezzosopranoa naiz.
M.GSN: Mezzosoprano.
M: Zer ahots motaz osatuta dago abesbatza?
I.GMZ: Sopranoz, mezzosopranoz eta altoz.
A.MRN: 3 ahots motaz: sopranoz, mezzosopranoz eta altoz.
M.GSN: Mezzosopranoz, altoz eta baxuz.
M: Korua mistoa da edo sexu bakarrekoa?
I.GMZ: Ahots zuriko koru bat da, baina bakarrik bi mutil daude.
A.MRN: Koruamistoa da, vaina bi mutil daude.
M.GSN: Mistoa, baina bi mutil daude.
M: Abesbatza batekin elkartrukerik egingo
duzue?
I.GMZ: Bai, aurten Iparraldekoekin.
A.MRN: Bai, Iparraldekoekin.
M.GSN: Bai, Iparraldekoekin.
M: Zein da Gasteizko korurik hoberena?
I.GMZ: Crescendo.
A.MRN: Crescendo.
M.GSN: Crescendo.

DI-DA BATEAN
Kolore gustokoena?
I.GMZ: Naranja.
Amnimalia gustokoena?
I.GMZ: Zaldia.
Janaria gustokoena?
A.MRN: Spagetiak tomatearekin.
ikasgairik gustokoena?
A.MRN: Gimnasia.
Telebista programarik gustokoena?
A.MRN: Castle.
Zorizko zenbakia?
A.MRN: Ez dut.
Arropa marka gustokoena?
A.MRN: Hollister.
Film gustokoena?
A.MRN: El niño con el pijama
de rayas.
Frutarik gogokoena?
A.MRN: Mandarina.
Asteko egunik gogokoena?
A.MRN: Larunbata.

DI-DA BATEAN
Kolore gustokoena?
A.MRN: Urdina.
Animalia gustukoena?
A.MRN: Txakurra.
Janaria gustokoena?
I.GMZ: Pasta.
ikasgairik gustokoena?
I.GMZ: Gimnasia.
Telebista programarik
gustokoena?
I.GMZ: Cuentame como
paso.
Zorizko zenbakia?
I.GMZ: 10.
Arropa marka gustokoena?
I.GMZ: Carhart.
Film gustokoena?
I.GMZ: El ladron de las
palabras.
Frutarik gogokoena?
I.GMZ: Sagarra.
Asteko egunik gogokoena?
I.GMZ: Larunbata.

DI-DA BATEAN
Kolore gustokoena?
M.GSN: Morea.
Amnimalia gustokoena?
M.GSN: Zaldia
Janaria gustokoena?
M.GSN: Albondigak.
ikasgairik gustokoena?
M.GSN: Gimnasia
Telebista programarik gustokoena?
M.GSN: El conquistador
Zorizko zenbakia?
M.GSN: 3.
Arropa marka gustokoena?
M.GSN: Roxy.
Film gustokoena?
M.GSN: En llamas.
Frutarik gogokoena?
M.GSN: Sagarra.
Asteko egunik gogokoena?
M.GSN: Larunbata.

I KAS B I DAIA

Institutuetan DBH-ko 4. mailan, ikasbidaia egiten da gehienetan.
Bidaiak erabakitzeko hainbat aukera hartzen dira, normalean
aukera berak dira Mendebaldean institutuan: Holanda, Italiako
kruzeroa eta Bartzelona adibidez.
Bidaiarako dirua ateratzeko bonboiak, polboroiak, boletoak
etab. saltzen dira. Normalean boto gehien duen bidaia Holanda
da. Holandara joaten direnean beste hainbat hiri ikustera joaten
dira, DisneyLand barne.
Ikasleak beren lagun taldeak egiten dituzte bungalowetan banatzeko. Bidaia hasi baino lehen erosi behar dute janaria bidai
osorako, eta autobusean eramateko prestatu behar da.
Iraupena eta garaia: Aste oso
bat da eta normalean Aste Santuan egiten da bidai hau.
1. Gasteizen autobusa hartzen da Parisera iritsi arte, 12
ordu autobusean ematen dute, gauean aterata.
2. Parisera eguerdian iristen dira. Louvre museoa ikusten dute
eta beste eraikin batzuk, adibidez Eiffel Dorrea. Paris ikusi
ondoren, hotelera joaten dira, gau
bat pasatzera.
3. Hurrengo goizean, autobusa hartu eta Disney Land Paris parkera joaten dira. Disneyn egun osoa pasatzen dute.
4. Parkea iritsitakoan, autobusa hartu eta Holandara abiatzen
dira. Gau osoa pasatzen dute autobusean. Holandan 5 gau pasatzen dituzte bungalow batean.
5. Bost gauak pasa ondoren, autobusa hartu eta Brujasera joaten dira. Brujasen lau edo bost
ordu pasa ondoren, Gasteizera etortzeko autobusa hartu eta 16 orduko bidaia egiten dute.
Ikasle baten iritziz, bidaia gogorra da, autobusean ordu asko ematen dutelako eta nekagarria
da. Gainera esaten du bidaia oso antolatuta dagoela, eta bere ustez denbora libre gehiago
eduki beharko lukete hiriak ikusteko. Museoetara joatea ondo dagoela pentsatzen du, baina
kenduko lituzke denbora gehiago edukitzeko. Azkenik, proposatzen du berak diru gehiago
ordainduko lukeela hegazkinez joateko.

ZINEMA
Gaur egun, zinema gainbehera handia izan du krisiagatik. BEZ-a duela urte bat inguru igo zen, eta horrek ekarri ditu arazo haundiak zinemagintzarako. Gero eta jende gutxiago joaten da.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zinema gustoko duzu?
Zinemara joaten zara? Zenbat aldiz hilabete batean?
Zer pelikula mota gustatzen zaizkizu.
Orain lehen baino gutxiago joaten zara zinemara?
Euskal Herriko aktoreren bat ezagutzen duzu?
Zein da gehien gustatzen zaizun aktorea?
Zein da gehien gustatzen zaizun pelikula? Zertaz da?
Uste duzu krisiak eragina izan duela zinemagintzan?
Orain pelikularen bat ikusteko gogoa duzu? Zein?

Damian Mina 1. D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bai, gustoko dut.
Bai, hilabetean bitan.
Beldurrezkoak eta borrokazkoak batez ere.
Bai, lehen baino gutxiago joaten naiz.
Ez dut ezagutzen inor.
Will Smith gustoko dut.
Saw da, beldurrezkoa delako.
Bai, asko.
Insidius 2 ikusi nahi dut.

Iria Flores 1. C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bai, gustoko dut.
Bai, hilean behin.
Abenturazko eta komediazko pelikulak.
Bai, krisiagatik batez ere.
Ez dut ezagutzen.
Ben Stiller.
Avatar da gehien gustatzen zaidan pelikula.
Bai, uste dut baietz.
Ez, momentuz ez.

Saioa Ortega 2. C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bai, gustuko dut.
Bai, hilabetean behin.
Beldurrezko pelikulak gustuko ditut.
Bai.
Ez dut inor ezagutzen.
Loakds.
Los juegos del hambre.
Bai, prezioak igo direlako.
Ez, ez daukat.

Javier Sevilla 2.B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bai, gustatzen zait.
Bai, behin bakarrik.
Komediazkoak.
Bai.
Bai, Miren Ibarguren.
Will Smith.
Di que si. Komedia bat da.
Bai.
Ez daukat pelikularik ikusteko gogorik.

Ane Gomez 3. F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bai, gustatzen zait.
Batzuetan, baina hilabete guztietan ez.
Komediazkoak.
Bai, lehen baino gutxiago joaten naiz.
Ez.
Mario Casas.
4ª planta, tristea da.
Bai, asko.
Ez dakit pelikularen bat ikusteko gogorik dudan.

Iñaki Iratxeta 3.G
1.
Ez, ez zait gustatzen.
2.
Ez naiz inoiz joaten.
3.
Batez ere komediak, baina besteak ere gustoko ditut.
4.
Orain gehiago.
5.
Bai, Marivi Bilbao.
6.
Joanjo Vallesta.
7.
El Bola, tristea da.
8.
Bai, oso garestia delako.
9.
Los Juegos del Hambre eta En Llamas.

Amets Olasolo 4.A
1.
Bai, gustatzen zait.
2.
Ez, ez naiz inoiz joaten.
3.
Akziozkoak gustatzen zaizkit.
4.
Bai.
5.
Gorka Otsoa eta Agirregomezkorta.
6.
Morgan Freeman.
7.
Manolito gafotas, komedia.
8.
Bai, BEZ-agatik.
9.
Bai, Cars eta Nemo 2.

Ane Rubio 4. D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bai.
Batzuetan, aldi batean.
Akziozkoak.
Bai.
Ez dut ezagutzen.
Leonardo Dicaprio.
Ezin dut bat aukeratu, asko ditut gustukoak.
Bai, zinemako prezioa asko igo delako.
Bai, Los Juegos del Hambre eta En Llamas.

Beatriz Lomas: “Euskadiko txapelketa irabazi nahi dut”

M: Noiz eta non jaio zinen?
B: Gasteizen, 1999ko uztailaren
23an
M: Zer kirola egiten duzu?
B: Igeriketa
M: Ona al zara egiten duzun
kirolean?
B: Bai
M: Noiztik egiten duzu igeriketa?
B: Bi urte nituenetik
M: Ze taldetan zaude?
B: Urgain taldean
M: Zergatik hasi zinen igeriketa
egiten?
B: Nire amak esan zidalako
M: Txapelketaren batean parte
hartu duzu? Eta baten bat irabazi duzu?
B: Bai. Hirugarrena Euskadiko
txapelketan eta hirugarrena Arabako txapelketan
M: Zein da zure proba gustukoena?
B: 200m bizkar estiloan
M: Zein da gehien gustatzen zaizuna zure kirolean? Eta gutxien?
B: Gehien, txapelketetara joatea eta gutxien, entrenatzea
M: Ondo moldatzen zara zure igeriketa taldeko kideekin?
B: Bai, oso ondo
M: Zenbat ordu eta egun entrenatzen duzu astean?
B: Astelehenetik ostiralera 2 ordu eta beste ordu bat gimnasioan

M: Zure taldekideen artean, nor da zure
ustez hoberena?
B: Beñat Oiarzabal
M: Zein da zure igerilaririk gustukoena?
Zergatik?
B: Michael Phelps, dena irabazi duelako eta
munduko errekor gehienak dituelako
M: Zein da zure helburua igeriketaren munduan?
B: Euskadiko txapelketa irabaztea
M: Nola ikusten duzu zure burua hemendik
hiru edo hamar urteetara?
B: Euskadiko txapelketa irabazten

DI-DA BATEAN:
M: Neskak ala mutilak?
B: Mutilak
M: Txakurra ala katua?
B: Txakurra
M: Eguna ala gaua?
B: Eguna
M: Goian ala behean?
B: Behean
M: Futbola ala saskibaloia?
B: Saskibaloia
M: Haragia ala arraina?
B: Haragia
M: Uda ala negua?
B: Uda
M: Herria ala hiria?
B: Hiria

INES ALEDO: ‘’Txikitatik gustatu izan zait klarinetea jotzea’’
Gure ikastetxeko 14 urteko neska bat da, oso atsegina da. Musika gustuko du, klarinetea eta kitarra jotzen ditu.
Mendeberri: Noiztik jotzen duzu klarinetea?
Ines Aledo: 7 urte nituenetik.

M.: Nagusiagoa zarenean gustatuko litzaizuke musikari ospetsua izatea?
I.A.: Bai, baina ez nuke hartuko lanbide bezala.
M.: Zergatik hasi zinen musikaz interesa- M.: Klarineteak zenbat atal ditu ? Zeintzen?
tzuk?
I.A.: Nire gurasoek akademia batean sartu
I.A.: Bost: barriletea, ahoa, goiko gorputza,
nindutelako.
beheko gorputza eta kanpaia.
M.: Nola gustatzen zaizu jotzea gehien,
M.: Zergatik erabaki duzu tresna hori jobakarrik edo taldean? Ze desberdintasun
tzea?
dago?
I.A.:Niretzat politena zelako.
I.A.: Biak, abestiaren arabera. Bakarrik zaudenean akats bat egiten baduzu, zuri bakaM.: Zer da zailena klarinetea jotzean?
rrik entzuten zaizu, baina taldean, berriz, ez
I.A.: Normalean nota agudoenak eta erritmoa zaizu asko entzuten.
ongi eramatea musika mota desberdina jotzen duzunean.
M.: Klarinetea jotzen duen musikari ezagunen bat ezagutzen duzu?
I.A.: Ez.
M.: Zenbat abesti dakizkizu?
I.A.: Ehun baino gehiago.
M.: Zenbat denbora egoten zara pieza bat
ikasteko?
I.A.: Zaila bada hilabete bat, erraza bada bi
aste.
M.: Eskola batean ikasten duzu? Zeinetan?
I.A.: Lehen bai, Udaberrian. Orain, berriz,
nire irakaslearen etxera joaten naiz.

DI-DA BATEAN!

M.: Zenbat ordu praktikatzen duzu astean Eguzkia edo ilargia?
Ilargia.
zehar?
Mendia ala hondartza?
I.A.: Ordu bat edo bi astero.
Hondartza.
Urdina edo berdea?
M.: Jo duzu noizbait kontzertu batean?
Urdina.
I.A.: Bai.
Gaua edo eguna?
M.: Beste instrumenturen bat jotzea gus- Eguna.
Uda ala negua?
tatuko litzaizuke?
Uda.
I.A.: Bai, biolontxeloa.
.

Kultur Asteko Tailerrak
1. Ze tailer egin duzu ?
2. Zer ikasi duzu?
3. Nolakoa antolamendua iruditu zitzaizun?
4. Azaltzen zutena ulergarria zen?
Igor Mígueles, 2.B
1. Bizikleta eta edalontzien tailerra.
2. Bizikletak konpontzen eta edalontziekin musika egiten.
3.Ona.
4. Bai
5. Bai.
Aitor Lucas, 2.B
1. Bizikleta eta edalontzien tailerra.
2. Bizikletak konpontzen eta edalontziekin musika egiten.
3.Ona.
4. Bai
5. Bai.
Ibai Cordero, 2.D
1.Bizikleta eta alkoholik gabeko koktelen tailerrak.
2.Bizikletak konpontzen eta alkoholik gabeko edariak egiten.
3.Ona.
4. Bai.
5. Bai.
Egoitz Mata, 2.D
1.Bizikleta eta alkoholik gabeko koktelen tailerrak.
2.Bizikletak konpontzen eta alkoholik gabeko edariak egiten.
3.Ona.
4. Bai
5. Bai.
Aitor Graña, 1.F
1.Tortilla eta entxilada tailerrak.
2.Tortillak eta etxiladak prestatzen.
3.Ona.
4. Bai
5. Bai.
Hodei Carrascal, 1.F
1.Tortilla eta entxilada tailerrak.
2.Tortillak eta entxiladak prestatzen.
3.Ona.
4. Bai
5. Bai.

Adrian Urturi eta Yeray Cespedes: “Bizikletak oso erosoak dira
eta ez dute kutsatzen.”
Adrian Urturi eta Yeray Céspedes 2.B mailako ikasleak bizikleta tailerra zuzentzen aritu ziren Kultur Astean.

M: Zer taldetako kideak parte hartu duzue?
A.UTR: 2.mailakoek.
M: Zenbat iraun du gutxi gorabehera?
Y.CSP: 30 min.
M: Nola antolatuta zegoen tailerra?
Y.CSP: Pertsona bakoitzak gauza bana egin
zuen.
A.UTR: Bakoitzak gauza bat egin zuen.
M: Zer jarduera egin dituzue besteentzat?
Y.CSP: Zulaketak konpondu eta katea aldatzen
irakatsi
M: Zenbat pertsona egon zarete tailerra zuzentzen?
Y.CSP: Hiru.
M: Zer irakatsi duzue tailer honen bidez?
Y.CSP: Kateak aldatzen eta kate-aldatzailea erabiltzen ikasi.
A.UTR: Kate-aldatzailea erabiltzen ikasi dugu.
M: Irakatsi diezuena baliagarria izango dela
uste duzue?
Y.CSP: Bai.
A.UTR: Bai.
M: Zer markako bizikletak erabili zenituzten
tailerrean?
A.UTR: Btwin markakoak.
M: Hurrengo urtean tailerra prestatuko dutenentzat entretenigarria eta dibertigarria
dela esango zenieke?
Y.CSP: Bai.
M: Zein dira matxura ohikoenak bizikletan
?
Y.CSP: Gurpilen zulaketak.
M: Zuen bizikleta apurtuko balitz konpontzeko gai izango zinatekete?
Y.CSP: Ez, gauza batzuk bakarrik.
A.UTR: Bai.

M: Eskolara bizikletaz joaten al zarete?
Y.CSP: Ez.
A.UTR: Bai.
M: Zer gustatzen zaizue gehien errepideko
bizikleta ala mendikoa?
Y.CSP: Mendikoa.
A.UTR: Errepidekoa.
M: Zenbat ibiltzen zarete bizikletaz?
Y.CSP: Asteburuetan.
A.UTR: Egunero.
M: Ondo atera dela uste duzue?
Y.CSP: Bai.

CUPS-SONG TAILERRA
3.mailako hiru ikaslek kultur asterako tailer bat prestatu zuten.Plastikozko edalontziekin perkusioa egitean datza.Abesti baten laguntzaz egiten da, “ When I’M Gone” deitzen da eta Anna
Kendick-ek abesten du.
Jarraitu behar diren pausuak Isasi eta gero, korro batean bildu zituzten ikasleak eta abestiaren
laguntzaz bidio bat grabatu zuten eta ondoren, klase guztietako bidioak bildu eta “collage” batean Mendebaldea.net-era igoko ditugu zuek ikusi ahal izateko.
Azkenik, tailer honen helburutzat hartu dugu taldean lan egiten ikastea eta bakoitzaren koordinazioa eta erritmoa lantzea.Bestalde, uste dugu dibertigarria dela gauza berri bat egitea eta
ikastea.

MAHAI JOLASAK
Idoia Ocio 4.D
Mendeberri: Zenbat antolatzaile zineten?
Idoia Ocio: Lau inguru egon ginen, bi gela
bakoitzeko. Jon Xabier, Oihane Biain, Iraitz
eta ni.
M.: Zenbat mahai joko egin zenituzten?
Zeintzuk?
I.O.: Bakarra, galdera moduko kuestionarioa
zen, eta egin genuen quiz moduan.
M.: Non egin zenituzten jokoak?
I.O.: Lehenengo eta bigarren mailetan.
M.: Ze orduetan?
I.O.: Aste kulturala zenez edozein orduetan
egin ahal genuen.
M.: Nola antolatu zenuten lana?
I.O.: Jon arduratu zen gehienetaz, kuadernillo batzuk eman zizkigun galderekin, eta bera
joan zen Iraitz-ekin gela batera eta Oihane eta
ni bestera. Ondoren, jokoaren bitartean batek
galderak egiten zituen ea besteak erantzunak
apuntatzen zituzten.
M.: Zeintzuk parte egin zuten jokoetan?
I.O.: Hasieran taldetan banatu genituen
umeak, eta hortaz, guztiek parte egin zuten.

M.: Arazorik izan al zenituzten?
I.O.: Ez, baina bigarren mailan eta ordu
librean, umeak aztoratzen ziren, baina ondo
portatu ziren.
M.: Zeintzuk izan ziren irabazleak?
I.O.: Egin genituen tutun moduan eta ez
naiz ondo gogoratzen.
M.: Gustatu zitzaizun esperientzia?
I.O.: Bai, ondo pasatu genuen, gainera galdera ohikoak ziren eta erantzun errazekoak.
Azkenean umeak ez zekikzkiten eta barre
asko egiten genuen.
M.: Berriro errepikatzea gustatuko
litzaizuke?
I.O.: Bai.
M.: Jokoan parte hartu zenuten?
I.O.: Ez, galderak egiten eta apuntazten
pasatzen genuelako eta.
M.:Gustattko al litzaizuke parte hartzea?
I.O.: Bai, baina azkenean galderak oso errazak zirenez, beste moduko kuestionario bat
gustatuko litzaidake.
M.: Beste joko mota batzuk antolatzea gus-

Josu Gorritxategi eta Iraide Onaindia:
“Herri kirolak gustatzen zaizkigu eta euskararekin zerikusi zuzena dute”

Mendeberri: Nola bururatu zitzaizuen herri
kirolak egitea?
Iraide: Herri kirolak gustatzen zitzaizkigun eta
euskararekin zerikusi zuzena zuen.
M: Nori bururatu zitzaion ekintza hau antolatzea? Eta zergatik talde hau?
Josu: Euskara batzordean geundelako eta harreman ona genuelako.
M: Ze mailatarako izan zen tailerra?
J: Lehenengo mailarako izan zen.
M: Noiz egin zen? Ze ordutan?
I: Kultur astean. Egun osoa iraun zuen.
M: Nola antolatu zenuten tailerra?
I: Bakoitzak bere etxetik ekarri zituen gauzak
eta gimnasioko gauzak ere erabili genituen.

M: Non egin zen?
I: Polikiroldegian egin zen
M: Ze herri kirol antolatu zenituzten?
J: Sokatira, txingak eramatea eta zaku lasterketa.
M: Zer moduz egin zuten partaideek?
J: Batzuk ondo portatu ziren, beste batzuk ez
hain ondo. Hoberen egin zutenak 1.D-koak
izan ziren.
M: Hurrengo urtean berriro antolatuko
zenukete?
I: Dudarik gabe, bai.
M: Ze kirol gustatu zitzaien gehien?
J: Zaku lasterketa zen gehien gustatu zitzaiena.

Sofia Velasco eta Arrate Fernandez de Retana: “Jendeak ahal zuena egin zuen”
Sofia Velasco eta Arrate Fernandez de Retana Mendebaldeko neskak eta ikasleak dira.Kultur astean
Marrazkigintza tailerra eskaini zieten bigarren mailako ikasleei.

Mendeberri: Nola bururatu zitzaizuen marrazkigintza tailerra egitea?
Sofia eta Arrate: Irakasleak proposatu zigun.

M: Zein motatako materiala erabili zenuten?
S. eta A.: Tenperak, purpurina, pegamendua,
errotulkiak, arkatza, borragoma eta horrelako
materiala.

M: Zuek bakarrik edo pertsona gehiagok
antolatu zenuten? Zenbatek?
M: Ondo moldatu zineten tailerra egiteraS. eta A. : Lauk: Gu, Mikel Arranz eta Nerea koan?
Burguerak.
S. eta A.: Bai nahiko ondo, baina desastre
samarra izan zen.
M: Guztiak klase berekoak zarete?
S. eta A.: Ez, Nerea hirugarren mailakoa da. M: Nolako emaitzak jaso zenituzten?
S. eta A.: Marrazkiak ez ziren oso onak eta
M:Zein kurtsotakoei eskaini zenieten taile- paperak apurtzen ziren, baina ahal zutena
egin zuten.
rra?
S. eta A.: Bigarren mailakoei.
M: Zenbat denbora egon zineten talde bakoitzarekin?
S. eta A.: Ordu bat
M: Tailerra egiteko zein
gela erabili zenuten,
plastikako bat edo normal bat?
S. eta A.: Plastikako gela
bat erabili genuen
M: Nola antolatzen zenuten klasea? Zer egiten zenuten?
S. eta A.: Lehenengo esaten genien haien nahiak
idazteko, kanpoko kontainerra margotuko dugunez
esaldi batzuekin bete nahi
dugu. Eta esaldi horietan
hil aurretik zer egin nahi
duten jarri behar zuten.
Gero, taldetan banatzen
ziren eta paper handi batzuetan kultura jorratzen dituzten gaiei buruzko kartelak egin behar zituzten.

Graffiti tailerra

Graffiti tailerra, kultur astean egindako tailerra izan zen. Hainbat pertsona egon ziren tailerra
lantzen eta gozatzen. Hirugarren mailako ikasleak izan ziren nagusiki parte hartu izan zutenak, baina laugarren eta bigarren mailako ikaskideak ere egon ziren beraiekin.
Esperientzia hau Aritz plastikako irakaslearen eskutik egin zen. Aste osoan zehar landu zen
ideia ordenagailuz eta, bitartean, libre zeuden ikasleak, pareta garbitzen egon ziren. Geroago,
oinarriak aplikatu eta graffitiari forma ematen hasi ziren. Orduak pasatu ahala marrazkia landuz joan zen eta hiru egun eta hainbat ordu sartu eta gero, graffitia bukatu zuten.
Kultur Astea zenez, ez zen graffiti normala, tematikoa baizik. Jantokian izan zenez, letrak,
barazkiak, frutak eta arrainak ziren, eta denak guztira “On Egin” esaldia osatzen zuten, hau
dena Aritzen begiradapean.
Partaide gehienek errepikatu nahi zutela esan zuten eta denon ustez, kultur astean egindako
haien tailerrik gustukoena zela esan zuten.

Baina lekukotza izateko, Martina Guisadorekin eta Julen Urrutiarekin hitz egin dugu.

Mendebaldea: Zergatik apuntatu zinen grafiti tailerrera?
Julen Urrutia: Graffitiak egitea asko gustatzen zaidalako eta klasea galtzen nuelako
M: Zer ikasi duzu graffitiari buruz?
Martina Guisado: Kolorea forma uniforme batean ematen, eta beste pertsona batzuekin lan egiten,
baina gehien, hobeto margotzen
M: Zeri buruzkoa da egin duzuen graffitia?
Julen: Janariari buruz, jantokian egin genuelako
M Zenbat bozeto egin zenituzten graffitia egin arte?
Martina: Ez dakigu, Aritzek egin zituen, baina ikusi genuenez, bi gutxienez
M: Graffitiaren zein atal margotu duzu?
Julen: Eskarolaren zati handi bat, porrua eta nire izena paretan
M: Zenbat denbora egon zineten tailerrean?
Martina: hiru egun, lehenengo egunean 2 ordu eta erdi, bigarrenean 3 eta hirugarrenean, 5 ordu egon
ginen graffitia egiten
M: Zer da gehien gustatu zaizuna?
Julen: Klasea galdu, margotu eta nire pentsamenduak eta lana graffitian plasmatzea eta gehien gustatzen zaidana eskola orduetan egitea

