2013ko urtarrila, 29. zenbakia

PELLO ARANZABAL: “Jubilatzea
aukeratu dut lasai bizi nahi dudalako”

IKER OBREGON: “Material aurreratuen ingeniaritza masterra ikasten ari
naiz.”

Eta gainera...
•

Elkarrizketa Aitziber Jz. de Aberasturiri.

•

Euskara indartzeko olerkiak.

•

Elkarrizketa Naiara Mendizabali.

•

Fracking-ari buruzko erreportaia.

•

Musikari buruzko inkesta.

•

...

SARA ASCASIBAR:
“Igeriketa nekagarria da,
baina bere saria du”

Erredakzio taldea

Erredaktoreak:Jon Xabier Basogain, Mikel Martin, Adrian Ruiz, Claudia Simon,
Ander Alonso, Marian Delgado, Ekaitz Lopez, Idoia Ocio, Mikel Pajaro, Maria
Redondo, Ane Rubio, Iker Azurmendi, Oihane Biain, Ainhoa Garcia de Cortazar,
Irati Gomez, Amaia Marin, Jon Mikel Martinez, Endika Vitoria.
Koordinatzaileak: Juanjo Orbegozo, Patxi Aizpurua eta Pello Aranzabal

AGURRA:
Lehenengo ebaluaketa eta Gabonetako oporrak atzean utzita, bigarren ebaluaketa
hasi berri da. Eta urtero bezala, lan gogorra egin ostean, MENDEBERRI aldizkaria sortu dugu, denbora-pasa, ikasleei egindako elkarrizketak, bitxikeriak... eta
abarrekin. Ale honetan azpimarragarriena Pello Aranzabal irakasle jubilatu berriari elkarrizketa da. Espero dugu asko gustatzea eta gogoarekin hastea bigarren
ebaluaketa hau!

PELLO ARANZABAL : “ Botones izan nintzen Donostiako
Continental hotelean”
Pello Aranzabalek irakaskuntzan 30 urte egin eta gero agur esan dio bere
lanbideari, eta orain bere bizitza lasaitasunez biziko du bere familiaren ondoan.
Mendeberri : Noiz eta non jaio zinen?
Pello Aranzabal: 1952ko irailaren 3an jaio nintzen Aretxabaletan (Gipuzkoa), hemendik 33
kilometrora dagoen herri batean, baserri batean
M: Orain non bizi zara?
P.A.:Gasteizen. 1976ko azaroaren 22an etorri
nintzen eta eraikuntzan hasi nintzen lanean.
M: Nola izan zen
zure haurtzaroa?
P.A.: Nahiko gogorra;
nik oroitzapen eta
sentimendu hori daukat, zeren baserrian
lana besterik ez zen
egoten. Ikasi, eskolan
ikasten zen, baserria
ez zen ikasteko lanerako baizik, eta gero
nolabaiteko
bakardade sentsazioa izaten
nuen, zeren herritik
urrun bizi nintzen baserri batean 1,5 kilometrora edo, eta ez
zegoen jende asko
jolasteko eta oporrik ez zen izaten. Oporrak lan
egiteko izaten ziren.
M: Noiz hasi zinen lanean? Eta zein izan zen
zure lehenengo lana?
P.A.:Beno, lanean, lehen esan dudan bezala,
baserrian hasi nintzen oso gazte nintzela. Gainera, aitak oso gazte nintzela erosi zidan aizkora txikitxo bat lanean hasteko. Beraz, lanean,
baserrian, betidanik, zeren ikasi bakarrik eskolan ikasi behar izan zen, baina lana, dirua kobratutako lehenengo lana, botones lana izan
zen Donostiako hotel batean, Donostiako Continental hotelean, Londres hotelaren alboko eraikuntza, orain apartamentuak dira baina garai
batean hotela zen.
M: Zergatik hasi zinen?
P.A.: Donostian nire aitaren arreba bat bizi zen ,
nire izeba, ezkonduta, eta berak esaten zuen
baserrik irten egin behar izaten zela, baserrian “
borono” batzuk izan beharrean, nolabait, kalera,

hirietara, gauzak ikustera, ikasteko eta ” beraren
bidez lortu nuen lana.
M: Zer ikasi zenuen?
P.A.: Lehenengo kimika ikasten hasi nintzen,
baina nire betebeharrak ez nituen ondo bete, ikasle
txarra izan nintzen eta bertan behera utzi nuen;
gero, hortik zehar ibili nintzen lanean zenbait urtetan eta geroago, bigarren etapa batean, Geografia
eta
Historia
ikasi nuen.
M: Fakultatean bizitza
gogorra
eduki al zenuen?
P.A: Fakultatean oso ondo,
lehenengo
etapan
ez
nuen
ezer
egin,
baina
bigarren etapan, historia
ikasi nuenenean, lagunekin harreman ona eta ikasteko ez nuen inolako
arazorik izaten, apunteak banatzen genituen, ikasi
ere elkarrekin; beraz ez zen zaila izan, oso erreza
baizik.
M: Zure emaztea fakultatean ezagutu al zenuen?
P.A: Ez, lehenago ezagutu nuen. Kimika ikasteari
utzi eta gero Historia ikasten hasi arte, soldaduska
egin nuen, baserrian egon nintzen bi urtean lanean
aitarekin eta hiru urtean aritu nintzen eraikuntzan.
Bertan lanean ari nintzela ezagutu nuen nire gaur
egungo emaztea; bera bai, fakultatean ari zen ikasten, baina ni ez, ni langilea nintzen.
M: Seme-alabarik baduzue?
P.A.:Bai, bi seme-alaba ditut. Alaba bat, 22 urtekoa eta medikuntza bosgarren maila egiten ari
dena, eta semea ere Unibertsitatean dago, bigarren
maila egiten, Administrazio eta Enpresa zuzenda-

M: Zer pentsatzen du zure familiak zure lanari
buruz?
P.A.: Nire oraingo familia oso pozik dago nire
lanbidearekin. Nire gurasoak ez dira bizi, baina
haiek pentsatzen zuten ni ilustratua nintzela, bost
seme-alaba izan zituzten eta inork ez zuen ikasi,
nik bakarrik, baina oraingo familian edonor izan
daiteke irakaslea.
M: Zure semealabaren batek irakaslea izateko asmorik badu?
P.A.:Ez, ez dut uste,
baina nire alabari
gustatzen
zaizkio
oporrak,
nolabait
ikaslea izateko aukera ematen du, uda
nahiko luzea izaten
da, zuek izaten dituzuen opor berberak.
Baina ez dut uste,
medikuntza ikasten
ari da-eta.
M:Zergatik aukeratu zenuen euskara irakastea?
P.A.: Ez dakit. Nik Historia bukatu nuenean ez
zuten ateratzen plazarik historia irakasteko institutuetan, eta nik historia bukatu nuenean banuen
EGA eta banituen beste titulutxo batzuk euskaraz
irakasteko. 1984an hasi nintzen institutuan, eta
orduan euskara plazak bazeuden eta euskara emateko lana ere bai. Euskal Filologiako oposaketak
atera nituen eta handik aurrera beti izan naiz euskara irakaslea.
M:Mendebaldera etorri aurretik zein ikastetxetan egon zara?
P.A.:Urtebete Urretxun egon nintzen, gero Gasteizen, Francisco de Vitorian, Ramiron, Federicon 13
urte eta, azkenik, Mendebaldean beste 13 urte.
M: Alde handia dago lehengo eta oraingo ikasleen artean?
P.A.:Herrietako eta hirietako ikasleen artean alde
handia dago. Orain ikasleok eskubideak dituzte,
baina eskubideak izateko betebeharrak bete behar
dira, eta gaur egun hori sumatzen dut faltan. Orain
ikasleok irakasleen mailan jartzen dira; garai batean ez, ikasleek irakaslea errespetatzen zuten,
nagusia zelako, besterik ez, eta gaur ez da hainbeste ikusten, behintzat ikasle batzuek pentsatzen
dute irakasleen maila dutela eta erantzun ahal diotela.

M: Zergatik aukeratu duzu jubilatzea?
P.A.:Adina iritsi zaidalako batetik, eta, bestetik, fasea
bete dudalako, eta pozik sentitzen naiz utziko dudalako,
nahiz eta pena ere ematen didan, baina lasai bizi nahi dut
eta horretarako onena jubilatzea da.
M: Pena ematen dizu Mendebaldea uzteak? Falta
nabarituko duzu?
P.A.:Segur aski baietz, zeren oso gustura egon naiz Mendebaldean, oso ondo
tratatu nautelako eta
ikasleekin nahiko ongi
portatu naiz, oro har,
eta lankideekin berdin.
Gainera, ikasgela alboratuta daukat. Bederatzigarren urtea da
idazkari nagoela eta
azken bost urteetan ez
dut klaserik eman.
Hala eta guztiz ere,
zenbaitetan faltan bota
izan dut gela; baina
joan izan naizenean
orain geletara edozer
gauza egitera, garai
bateko ikasleen falta
nabaritzen dut. Benetan faltan nabarituko
dut, zeren institutuak ere harremanak egiteko aukera
ematen du, eta orain, nire erretiroan harremana horiek
apurtu egingo dira.
M: Orain zer egingo duzu?
P.A.: Saiatu ondo bizitzen, orain agudo utziko ditut orain
arte hemen izan ditudan ardurak, eta hor nabarituko dut,
agian beste ardura batzuk hartu beharko ditut orain,
baina asko gustatzen zait ibiltzea, irakurtzea eta inoiz
egin ez ditudan asignatura pendienteak baditut hor edo
ezin izan ditudanak egin, eta egin nahi ditudanak egin,
adibidez, ingelesa eta nire frantsesa berreskuratu garai
batean oso ondo hitz egiten nuena... Ikusiko dut; dena
den, ez dut oraindik planik egin, baina baditut zenbait
gauza buruan.
M: Bilobarik ba al duzu?
P.A.:Oraindik ez, gatetxoak dira, alabak oraindik 22 urte
dauzka eta ez dut uste, nobiorik ere uste dut ez duela,
baina semeak bai, 19 urte ditu baina aspalditik bere bikotea dauka. Hala ere, ez dut uste oraindik asmorik izango
dutenik horretarako.

M: Bukatzeko, zure bizitzako bitxikeriaren
bat kontatu mesedez!!
P.A.:Gaur egun, zuek begira nola harremanetan
jartzen zarete, telefono mugikorra, guztiok
Whatsapp –a duzue, eta orain oso erraza da
zuen artean komunikatzea. Ni, ordea, baserrian bizi nintzen, eta bertan nahiko bakarrik
nengoen, ez zegoen kotxerik eta oinez ibili behar izaten genuen, eta horregatik izugarri gustatzen zitzaidan, igandetan batez ere, kalera
ateratzea, herrira jaistea etab. Nire lagun mina
nire baserritik baino asko urrunago bizi zen eta
elkarrekin jaisten ginen herrira, eta ez geneukan nola komunikatu. Orduan, ni bazkaldu ostean irteten nintzen kanpora eta bertan irrintzi
handi bat egiten nuen, eta bera korrika etortzen
zen, eta horrelakoa zen gure arteko komunikazioa.

Liburu bat? Gizona bere bakardadean.
Idazle bat? Bernardo Atxaga.
Edari bat? Ardoa.
Janari bat? Bakailaoa.
Film bat? Diamantes de Sangre.
Gaua ala eguna? Eguna.
Kolore bat? Urdina.
Hondartza ala mendia? Mendia.
Uda ala negua? Uda.
Abesti bat? Xalbadorren heriotzean.

Haustura hidraulikoa edo ezagunagoa zaigun fracking-a presio handiko fluido baten bidez harri-geruzak hausteko prozesua da.
Gaur egun guztien ahoan dago gai hau, baina zer da? Non
egingo da? Zer suposatzen du guretzat?
Lehen aipatu dugun moduan, lur azpiko ezohiko gordailuetatik gas naturala ateratzean datza. Haustura bakoitzean putzu bat zulatzen da. Gero presio handiko ura sartzen da eta
harea eta produktu kimikoen nahasketa bat ere bai.
Amerikan hasi zen teknika hau, Euskal Herrira ekarri dute.
Araba da batik bat proiektu honen jomuga, gas honetan aberatsa baita. Euskal Herria mailan ehunekoak hauek ditugu:
• Araban: %88
• Bizkaian: %73
• Gipuzkoan: %40
• Nafarroan: %14
Iparraldean ez dago arazorik, Frantziako estatuan haustura
hidraulikoa debekatuta baitago.

Gas hori 400 metro eta 5000 metro artean izan ohi da, eta zulaketa handiak egin behar dira aipatutako gasa aurkitzeko.
Hausturaren metodoa hasi zenetik 2011 arte, 2,5 milioi haustura egin dira mundu osoan.
•
•
•

Lehenengo hausturak 1860. urtean egiten hasi ziren nitroglizerinarekin, Ipar Amerikako kostetan.
1930ean azidoak erabiltzen zituzten nitroglizerina ordez eta 1945ean ( Bigarren Mundu
gerraren ostean) urak hartu zuen azidoaren lekua dinamitarekin batera.
Azkenik 1980an arbel-gasa (metanoz osatua) sartzen hasi ziren.
Ekologisten ikuspuntua
• Lur okupazioa, gehien batean

•
•
•
•
•

Fracking-aren aurkako manifestaldia Gasteizen.

eremu naturalen eta nekazal inguruen okupazioa.
Landa eremuen industrializazioa.
Kutsadura atmosferikoa.
Uraren eta akuiferoen kutsadura.
Metano ihesak.
Pertsonen osasunarengan arazo
larri asko gerta daitezke.

Informazio iturria: wikipedia

MUSIKA GURE ARTEAN
Musikak gure bizitzetan garrantzi handia du. Gure eguneroko jardueretan oso ugaria da musika eta horregatik
iritziak eskatu ditugu institutuan.
1.
2.
3.
4.

Musika tresnarik jotzen al duzu? Zein?
Zein instrumentu gustatuko litzaizuke jotzea? Zergatik?
Dutxan abesten al duzu? Zein abesti?
Zein da zure abeslari edo musika talderik gogokoena?

Ander Rivas 1.C

Maider Biain 2.A

1. Bai, txirula.
2. Bateria. Perkusioa gustatzen zaidalako
3. Ez.
4. David Guetta

1. Bai, esku soinua.
2. Pianoa. Soinu polita daukalako.
3. Ez.
4. Ze Esatek! Adibidez.

Irati Prol 3.D
1. Bai, gitarra.
2. Bibolina. Soinua gustatzen zaidalako.
3. Bai. Irratian entzuten dudan azkenengo abestia.
4. Ze Esatek!

Maite Lopez BATX. 1.D
1. Bai, pianoa.
2. Harpa eta pianoa. Soinua
polita delako.
3. Bai. Abesbatzako abestiak.
4. Denetarik, irratian entzuten dena eta Maider Lasa

Bernat Garcia 4.D
1. Lehen klarinetea jotzen
nuen.
2. Armonika, txikia denez
lagunekin eraman ahal
delako.
3. Bai. Rihannaren abesti guztiak dakizkit.
4. Asko direnez ezin dut bakarra aukeratu.

Amaia Hernaltes
BATX. 2.A
1. Ez.
2. Trompeta, SKA musika
gustoko dudalako.
3. Bai. Irratian entzuten
direnak.
4. Vendetta, Zea Mays, Mana...

M

unduari begiratzeko modu bat,

laguntzarrekin kantatzeko modu bat,
horman eguzkia hartzeko modu bat,
itxaroten jakiteko modu bat.
Pagoak ukitzeko modu bat,
azalak irakurtzeko modu bat,
hego-haizea usaintzeko modu bat,
autoan negar egiteko modu bat.
Ez onena agian,
ez ederrena agian,
zaharregia, txikiegia agian.

Euskara bizitzeko modu bat da eta euskaldun guztiok ahalegin bat egin beharko genuke gure hizkuntza indartzeko.

Begietara begiratzeko modu bat,
galderak egiteko modu bat,
eskutik heltzeko modu bat,
amets egiteko modu bat.
Ez onena agian,
ez ederrena agian,
zaharregia, txikiegia agian,
agian.
Kirmen Uribe

B

atzuek esaten dute : “Irakasleekin euskaraz hitz

Euskaraz batzuetan hitz egitea

egiten dut”

ondo dago,
Ondo dago
Beste batzuek esaten dute: “Gela barruan euskaraz hitz
egiten dut”
Hori ere ondo dago
Beste batzuek esaten dute: “Ikastetxean euskaraz hitz
egiten dut”
Oso ondo dago.
Beste batzuek esaten dute: “Dakiten guztiekin euskaraz hitz egiten dut”
Horrelakoak ezinbestekoak dira!!
(Bertolt Brecht-en hitzen egokitzapena)

baina askoz ere hobeto dago ahal
den guztietan erabiltzea.

H

izkuntza bat ez da galtzen

Ezin diegu kanpokoei errua bota,
euskara ez erabiltzearen errudunak gu

Ez dakitenek ikasten ez dutelako,
Dakitenek hitz egiten ez dutelako baizik

geu garelako.

J. A. Artze, euskal idazle eta poeta

O

rain hau, orain bestea.

Euskara gero;
azken, postrea.
Baina euskara
gero ere ezingo da
orain ezin bada.

Euskara beti usten dugu azkenengo hautagai
bezala eta horrek kalte handia ekarri ditzake.

—Orduan?
—Hara:
Euskara gerorako
uzterik ez dago
badaezpada.
B. Gandiaga, euskal idazle eta poeta

Erabiltzen ez bada
hil egiten da euskara.
Ez da ezergatik, baina
aipatu egiten dizut [dut],
badaezpada.
Erabiltzen ez den Euskara
hil egiten da,
mugitzen ez den bihotza
hil egiten den bezala.
(…)
Ez da ezergatik, baina
isiltzen duzun euskara
hiltzen duzun euskara da.
B. Gandiaga, euskal idazle eta poeta

Euskara ez erabiltzea mugimendurik gabeko
bihotz batekin konpara dezakegu izan ere,
erabiltzen ez dena hil egiten da.

Aitziber Jiménez de Aberasturi: “Nire taulak Malibu du izena”
Aitziber Jiménez de Aberasturi, 14 urte, euskaldun peto-petoa eta Mendebaldeako
ikasle eredugarria. Kirolari jaioa eta oso neska jatorra dugu Aitziber, bere surfarekiko
zaletasunari buruz hitz egin dugu berarekin.
Mendeberri: Noiz hasi zinen surf egiten? Zergatik?
Aitziber Jiménez de Aberasturi: Duela 6 urte. Erakargarrria ikusten nuen, gainera etxe bat dut Zarautzen.
Orduan konturatu nintzen nire auzokoa Aritz Aranburu
zela eta taularekin ikusi nuen etxetik irteten eta pentsatu
nuen: “ Dibertigarria izango da” eta nire aitonak apuntatu ninduen ikastaro batera eta han hasi nintzen.
M. Non egin ohi duzu surfa? Zenbat denbora?
A. Zarautzen. Goizean bi ordu eta arratsaldean beste
bi; guztira lau.
M. Bakarrik ala taldeka egiten duzu surfa?
A. Bakarrik.

M. Zergatik duzu gustuko? Edo zer duzu gustukoen surfetik?
A. Dibertigarria delako, ahazten zaizkizu zure arazoak M. Beroketa bereziren bat egiten al duzu? Zein?
A. Bueno, bai. Korrika egin etxetik hondartzara.
guztiz eta bakarrik duzulako hori buruan. Taula gainean zoazenean eta esaten duzunean: “munduko erreM. Zein material behar duzu? Taula propioa
gina naiz”.
duzu?
M. Norbait gehiagok
A. Neoprenoa edo uretarako kaegiten du surfa zure
miseta bat. Bai, “Malibu” du
familian?
izena.
A. Bai, nire anaiak,
baina ez dut gustuko,
M. Asko nekatzen zara surfa
dena kopiatzen dit eta.
egitean? Zer da gutxien gustatzen zaizuna?
M. Zer pentsatzen dute
A. Beno, pixka bat, batez ere
zure gurasoek hobby
arraun egitean, ni ez naizelako
honi buruz?
asko mugitzen arraun egiten duA. Arrain bihurtuko naidanean. Arraun egitea.
zela.(barreak) gutxi barru ur azpian arnastu
M. Lesiorik izan al duzu surf
ahalko dudala.
egiten? Nolakoa?
A.
M. Zertan datza surfa?
Bai. Behin gila ( taula azZaila iruditzen zaizu?
A. Lehenengo besoetan indarra eduki behar duzu, hori pian dagoen egur zati punoso garrantzitsua da olaturantz arraun egiteko. Olatuak taduna) batekin buruan
itxaroteko, taulan esertzen zara eta olatu egokia aurki- kolpe bat hartu nuen eta
tzean harantz jotzen duzu. Gero buelta emanez,eskuak koskor bat atera zitzaidan
taulan jartzen dituzu eta
al- bekokian.
txatzen saiatzen zara,
M. Nor da zure surflaririk gogokoena? Zergatik?
hori lortu eta gero,
A. Aritz Aranburu. Nire auzokoa delako.
egingo dituzun maniobrak pentsatzen dituzu. Hasieran bai, orain arraun egitea iruditzen zait zaila, esaten dutelako ez dudala inda- M. Non gustatuko litzaizuke surf egitea?
A. Mundakan, Hawaiin eta Australian.
rrik besoetan.
DI-DA
Negua ala uda? Negua
Hondartza ala mendia? Mendia
Musika talde bat? Vendetta
Film bat? Forrest Gump
Kolore bat? Berdea

M. Zergatik gomendatuko zenuke?
A. Oso dibertigarria delako eta ondo pasatzen duzulako. Gainera gogoarekin geratzen zara beti olatu
gehiago harrapatu nahi dituzulako.

EUSKALDUNAK JOKO OLINPIKO ETA
PARAOLINPIKOETAN
Gure kirolariek lan bikaina egin dute aurtengo joko olinpiko eta
paraolinpikoetan. Urte honetaz gain, beste txapelketetan ere
hainbat sari lortu dituzte.

JOKU OLINPIKOAK
Maider Unda

Maialen Chourraut

· Oleta, Aramaio,1977ko uztailaren 2a,
borroka librean aditua.
· 2008ko Olinpiar Jokoetan hartu zuen
parte.
· 2007ko Munduko Txapelketan bosgarrena
izan da.
· 2012ko
Olinpiar
Jokoetan
brontzezko
domina
irabazi
zuen.

Lasarte, 1983ko martxoaren 8a, ur bizietako kayak modalitatean aritzen da.
· Atletico San Sebastian arraun taldean
aritzen da
·.Hamar aldiz Espainiako txapelduna izan
da.
· 2009ko Munduko txapelketan zilarrezko
domina lortu zuen.
· Londresko Olinpiar Jokoetan brontzezko
domina
irabazi
zuen.

JOKU PARAOLINPIKOAK
Richard
Oribe
Donostia, 1974ko
otsailaren 22a igerilari paraolinpikoa
da. Atlantako Paraolinpiar Jokoetan
(1996), urrezko
hiru domina eta
zilarrezko dominak
lortu zituen. 1997.
urteko Europako
txapelketan urrezko
bi domina eta zilarrezko bat irabazi zituen. 1999. urtekoan lau urrezko domina
irabazi zituen.2004. urteko Atenasko Paraolinpiar Jokoetan urrezko, zilarrezko
eta brontzezko bana.

Ander Romarate Agirre
· Eibar, 1994ko ekainaren 14a. Igerilari
paralinpiko euskalduna da.
· Konporta Kirol
Elkartean bizkar
eta bularigeriketan aritzen dena.
· Europako eta
Espainiako txapelketetan
parte hartu du,
emaitza onak
lortuz.

BIZIKLETA LAPURRETAK
Pasa den urtean Gasteizko ertzaintzak eta poliziak 1.384 bizikleta lapurreta erregistratu zituzten.
Duela bi urteko emaitzekin konparaturik %3O igo zen. Egunean, gutxi gorabehera, 3.7 lapurreta
gauzatzen ziren. Gaur egun, bizikleta lapurretetako gaia jorratzen duten patruila bat sortu dute.
Bizikleta erregistroa Vitoria-Gasteizko Udalak bizikleten eta bere jabeen informazioa gordetzeko asmoz
sortu duen datu base bat da. Sistema honen helburu
nagusia galdutako edo lapurtutako bizikletak identifikatzea eta ondoren haiek berreskuratu ahal izatea da.
Nola erregistra daiteke bizikleta bat, bajan eman edo
bere datuak aldatu?
· Bizikleta erregistratzeko Gasteizen eduki behar da
egoitza eta 18 urtetik gorakoa izan behar da. Honako
datuak eman behar dira:
NAren, atzerritartasun txartelaren edo pasaportearen zenbakia.
· Bizikletaren txasis zenbakia. Bizikletak zenbaki hau ez badauka, Bicitronic sistema erabili behar
da bizikleta erregistratzeko eta markatzeko. Horretarako,-tako instalazio zentroetakoatera joan
daiteke.
· Bizikletaren datuak aldatu edo baja eman nahi bada, alta emateko egiten diren urrats berak jarrai daitezke.
Bizikleta bakoitzak Txasis izeneko zenbakia darama errazago identifikatu ahal izateko. Bizikleta
mota gehienetan pedalen kutxaren azpian egoten da.
Segurtasuna emateko beste modu batzuk hauek dira : Bizikleta erregistratuta egon arren, segurtasun maila handitu nahi bada Bicitronic markatze sistema instala daiteke borondatez. Elementu
nagusia bizikletaren nortasuna ezabatzea ahalik eta gehien zailtzea helburu duen pieza metaliko
bat da. Bicitronic-ek eranskailuak eta beste markatze elementu batzuk ere ematen ditu, bizikleta
erregistratuta dagoela errazago jakiteko. Horrez gain, bizikletaren datuak datu base orokor batean gordetzen dira lapurtutako bizikleten identifikazioa eta berreskurapena kudeatzeko.
Bizikleta dendetako Bicitronic sistemarekin markatzen
denean, automatikoki erregistro zenbaki bat esleitzen
zaio. Beraz, bizikletaren jabeak bizikleta markatuta
badu, ez da beharrezkoa aurretiaz hura erregistra dezan.Txasis zenbakia fabrikan bizikleta identifikatzeko
jartzen den zenbaki bat da. Bizikleta mota gehienetan
pedalen kutxaren azpian egoten da.

www.vitoria-gasteiz.org ( moldatua )

Infinity Ward eta Sledgehammer Games egin duten joko bat da. Lehenengo
pertsonan dagoen armetako jokoa da.
Play Station 3, Xbox 360, Wii, Nintendo eta Microsoft Windowserako dago
eginda. Call of Duty-k hainbat joko egin ditu, hauen artean Call of Duty Modern
Warfare eta Call of Duty Black Ops. Estatu Batuetan eta Ingalaterran saldu ziren
sei milioi kopia. Joku honetan on line jolas daiteke, hau da, munduko jende
guztiarekin jolasteko eta on linean hainbat laguntza metodo daude. Adibidez:
“Ojo ciego”: laguntza honek balio du hegazkin aurkariak zu ez ikusteko, eta
oraindik laguntza asko falta dira, baina guk hau azaldu dizuegu.
Diseinatzaileak: Glen Schofield eta Michael Condrey dira.
Konpositorea: Brian Tyler da.
Idazleak: Paul Haggis eta Will Staple dira.

Mendeberri: Jokoa gustatzen zaizu?
Joakin Vera: Asko gustatzen zait, interesgarria
delako eta gerrako jokoak
gustatzen zaizkidalako.
M: Zer da gehien gustatzen zaizuna?
J.V: Baja corfimada.
M: Eta gutxien?
J.V: Buscar y destruir.

Mendeberri: Jokoa
gustatzen zaizu?
Unai Zabarte: Guerra
jokoak gustazen gustatzen zaizkidalako.
M: Zer da gehien gustatzen zaizuna?
U.Z: Buscar y destruir.
M: Eta gutxien?
U.Z: Sabotaje.

Mendeberri: Jokoa gustatzen zaizu?
Brayan Ruiz: Bai, zeren
jende pila dago online
eta txikitatik jolasten
naizelako.
M: Zer da gehien gustatzen zaizuna?
BR: Multijugadorea.
M: Eta gutxien?
BR: Campaña.

Mendeberri: Jokoa
gustatzen zaizu ?
Javier Sevilla: Bai, armetako jokoak gustatzen
zaidalako.
M: Zer da gehien gustatzen zaizuna?
J.S: Buscar y destruir
M: Eta gutxien?
J.S: Baja confirmada

GAROÑAKO ZENTRAL NUKLEARRA 2013ko UZTAILEAN
ITXIKO DA.

Gobernuak Garoñaren iraupena 2013. urtera arte luzatzea erabaki zuen. Orain Nuklenor enpresak Garoñaren iraupena luzatzea eskatu du. Gobernuak atzera egin du eta
Garoña, hain polemikoa eta arriskutsua suertatu den Burgoseko zentral nuklearra,
itxiko da.
GAROÑAREN HISTORIA
Garoñako zentral nuklearra 1971. urtean sortu zen, BWR motako sorkuntza du eta
aberastutako uranioa erabiltzen da eraiki zenetik.
GORABEHERAK
2001:
Barne ihes bat egon zen 6.000 litrokoa eta handik ateratako urak kutsadura erradioaktiboa zuen.
2003:
Urtarrilaren 12an, gehienezko potentzian lan egiten ari zela, akats larri bat izan zen
eta zentrala denbora batez gelditu behar izan zuten.
Urtarrilaren 16an, berriz ere gehienezko potentzian egonda, akats bat topatu zuten
turboalimentadorean eta zentral nuklearra berriz ere gelditu egin zuten.
2004:
Otsailaren 28tik apirilaren 28ra, kargatze lanetan, arraildura izan zuen ontziaren
barne osagaietan.
2008:
CSNari zazpi gertakizun jakinarazi zioten. Haietako sei zero mailakoak izan ziren
INES eskalan, eta, zazpigarrena, lehenengo mailakoa.
2009:
CSNari zortzi gertaeraren berri eman zitzaion, jakinarazi guztiak zero mailakoak.
2010:
Bost gertakizunen berri izan zuen CSNak.
2011:
Maiatzaren 26an erreaktore bat gelditzen da turbinan zituen dardarizo arazoengatik.
2012:
Ekainaren 5ean Greenpeace-eko bi pertsona zentralaren
gainetik hegan pasatu ziren paramotorrekin laranjazko ke
boteak jaurtiz.

SARA ASCASIBAR: ”Nire lagunek, igerilariak direnez,
ulertzen naute.”
Sara Ascasibar 14 urteko neska eta Mendebaldeko ikaslea da. Bere aisialdian igeriketa
praktikatzen du eta Arabako lehiaketa batean bigarren geratu zen.

Mendeberri:Zenbat urterekin hasi zinen igeriketan
eta zerk bultzatu zintuen igeriketa egitera?
Sara Ascasibar:Hiru urterekin hasi nintzen nire gurasoek ikastaro batera apuntatu nindutelako, baina lehiatzen bederatzi urterekin hasi nintzen.
M:Zenbat lehiaketa egin dituzu eta
nola geratu zara lehiaketa bakoitzean?
S.A.:Lehiaketa asko egin ditut, baina garrantzitsuenetan Arabako bigarrena naiz
eta Euskadi mailan proba batzuetan lehenengoa eta beste batean hirugarrena.
M:Espainako lehiaketa batera heldu
zara? Nola geratu zara?Berriro errepikatu nahi zenuke?
S.A: Aurtengo udan Bartzelonako lehiaketara nire taldeko hamar pertsona joan
ginen eta, bertan, bi aste egon ginen, eta
oso ondo pasatu genuen, baina sailkapenaren erdialdean geratu nintzen, eta errepikatu nahiko nuke.
M: Non entrenatzen zara? Eta nolakoak dira entrenamenduak?
S.A: Astelehenetik ostegunera estadioan
entrenatzen naiz; ostiraletan eta larunbatetan Mendizorrotzan. Astelehenetan eta
asteartetan ordu bat gimnasioan eta ordu
eta erdi igeri egiten egoten naiz, baina
beste egunetan bi ordu eta erdi igerian.
M: Zenbat ordu entrenatzen zara?
S.A: Bi ordu eta erdi egunero igandeetan izan ezik.
M:Zein taldetakoa zara?
S.A: Judimendi taldekoa naiz.

M: Noizbait lesioren bat izan duzu? Zer egiten duzu
lesioak saihesteko?
S.A: Ez. Koloretako tirak jartzen ditut, muskuluetan
minik ez hartzeko.
M: Zer esaten dizute zure ikaskideek?
S.A:Nire lagunak igerilariak direnez, ulertzen
didate.
M:Igeriketako zien estilotan aritzen zara?
Eta zein gustatzen zaizu gehien?
S.A:Ni aritzen naizen estiloa braza da eta niri
gustatzen zaidan estiloa ere braza da, oso azkarra naizelako.
M:Zer sentitzen duzu igeriketa praktikatzen
duzunean?
S.A:Oso nekagarria dela uste dut, baina azkenean bere saria du.
M:Eguna nola antolatzen duzu ikasketak eta
igeriketa ondo eramateko?
S.A:Arratsaldeko 8:00etatik 10:30era entrenamendua dudanez, oso denbora gutxi dut, institututik 16:45ean ateratzen naiz eta 5:00etan
iristen naiz etxera eta ahalik eta azkarren egiten
ditut etxerako lanak eta ikasten dut.
M:Zein da zure igerilari gustukoena?
S.A:Ez daukat, baina Michael Phelps gustuko
dut.
M:Joku olinpikoetara iristea gustatuko litzaizuke?
S.A:Bai, esperientzia oso ona izango litzateke.

Gaua ala eguna? Eguna.
Film bat? Lo Imposible.
Edari bat? Ura.
Kolore bat? Urdina.
Hondartza ala mendia? Hondartza.
Musika talde bat? Melendi.
Janari bat?Arroza kubatar erara
Uda ala negua? Uda
Abesti bat? Pan y mantequilla
Liburu bat? Los juegos del hambre

Historia
1982an Arabako bertsolaritzarentzat aro berri bat hasi zen, bertso-eskolen
aroa.
Urte horretan bertan, lagun talde bat UEU-n elkartu, Udako Euskal Unibertsitatea, eta bertso ikastaro bat jaso zuten. Hori izan zen Gasteizko eta
Aiarako bertso-eskolen sorburu.
Horretarako, Abornikano herrira joan ziren Abel Enbeita bertsolariaren
bila, bertso-eskolako irakaslea izan zedin proposatzera.
Urrian hasi zen martxan eskola, “Lantzale ” elkartean. Garai hartan
atera zen Amurizaren “Zu ere bertsolari liburua ”.
Hona hemen zenbait data garrantzitsu:
•
1984an Arabako lehenengo bertso txapelketa antolatu
zen eta Jon Isasik, “Txinotxu”-k irabazi zuen.
•

1994an Arabako Bertsozale Elkartea sortu zen.

Gaur egun Arabako 12 herritan ditugu bertso-eskolak eta 30 talde daude
martxan, adin guztietako 190 lagunekin.

Zer da bertso-eskola?
Bertsoa eta euskararen inguruan euskaldunak elkartzeko gunea da, eta
baita hezkuntza jasotzeko gune bat ere.
Gazteek zein zaharrek parte hartzen dute eskola honetan, bertsolaritzaren eta euskararen alderdi guztiez gozatzeko. Bertso-eskolaren ekimenaren arabera, saioak antolatuko ditu eta bertso-paperak ere egingo ditu.
Esan daiteke bertso-eskolak, herriko bertsolaritza eta euskara bultzatzen duten nolabaiteko erakundeak direla.

Informazio iturria : arababertsozale.org

IKER OBREGON:”Txikitatik zientzia, eta are
gehiago, kimikak nire atentzioa bereganatzen zuen”
Mendebaldean egon den ikaslerik onenetarikoari elkarrizketa bat egin diogu. Bere izena Iker Obregon da eta 9 baino gehiagoko batez bestekoa izan du Bilboko teknologia unibertsitatean. Honek sari
bat jaso du ingeniaritza kimikoaren 5. mailako notarik altuena ateratzeagatik. Gure institutuko zuzendaria ere joan zen institutuko ordezkari moduan.
Mendeberri: Mendebaldean ikasi zenuen, baina noiz
erabaki zenuen ingeniaritza kimikoa ikastea?
Iker Obregon: Txikitatik zientzia, eta are gehiago,
kimikak nire atentzioa bereganatzen zuen, nola produktu batetik abiatuta beste asko lortzea daukagun. Ingeniaritza kimikoa ikastea Mendebaldean batxilergoa
ikasten nengoela erabaki nuen, baina ikasketen norabidea askoz lehenago erabakita nuen.
M: Zergatik joan zinen Bilbora ikastera eta ez beste

leku batera?
IO: Bilbo zelako goi mailako ingeniaritza kimikoa ikasteko aukerarik gertukoena.
M: Zenbat urte daramazu ikasten?
IO: Asko, bizitzako zati handi bat. Bigarren hezkuntza,
batxilergoa eta unibertsitatea kontuan izanda 11 urte,
eta, gutxi jota, beste 4 urte gehiago geratzen zaizkit.
M: Zein ikasgai egin zaizkizu zailenak?
IO: Unibertsitatean ikasgai guztiek dute zailtasun bat
baino gehiago, baina “jariakinen mekanika eta beroaren
transmisioa” izan daiteke zailenetariko bat kimika organikoarekin batera, ikasgaiotan gauza ezberdin asko izan
behar direlako kontuan ariketa edo erreakzio batean
gertatuko dena aurreikusteko eta kalkulatzeko.
M: Zer da beharrezko horrelako ikasketak egiteko?
IO: Ikasketa teknikoak ez dira errezak inondik ere, eta,
beraz, pertsona azkar samarra izan behar da. Dena den,
horrek baino garrantzi handiagoa du pertsonaren lanerako gaitasunak eta lanean ematen duen denbora eta
horretan jartzen duen gogoa.
M: Zenbat denbora egoten zara ikasten egunero?
IO: Orain ikasketa berezi samarrak egiten ari naiz eta
denbora askorik ere ez daukat astean zehar. Asteburuetan, egunean 4 ordu baino gehiago ematen ditut ikasten
normalean. Lanen bat edo azterketarik badut nahikotxo
gehiago ere izan daitezke.
M: Zein izan da zure nota txarrena?
IO: Erreaktore kimikoetan 5 bat atera nuen azterketa
nahiko aldrebesa jarri zigutelako. Orain, halere, erreaktore kimikoetan ikerketan ari naiz.

M: Eta altuena?
IO: 10 batzuk atera ditut estatistikan, kimika industrialean eta beste ikasgai pare batean.
M: Harremanetarako denborarik geratzen
zaizu?
IO: Bai, baina nahi baino gutxiago. Asteburuetan
lagunekin eta neskarekin apur bat egoteko denbora
geratzen zait, baina astean zehar eta asteburuetan
ere lan gogor eginda.
M: Zer nolako maila akademikoa dago zure
taldean?
IO: Talde guztietan bezala ezberdintasunak nabariak dira. Dena den, master bat egiten duen jendeak maila nahiko ona izaten du bere ikasketen
arloan gutxienez.
M: Kirolik egiten duzu? Zein?
IO: Esku pilotan jokatzen nuen. Orain ez diot jolasteari utzi, baina lehen baino askoz gutxiago
entrenatu eta
jolasten dut,
ikasketekin
denbora gehiena okupaturik dudalako.
M: Zein da
zure talderik
gustukoena?
IO: Asko eta
oso ezberdinak gustatzen
zaizkit, ez da
erreza bat
aukeratzen.
Gustukoenen
artean Black
Sabbath edota
ZZ Top aipa
nitzake.
M: Zer egiteko asmoa duzu ingeniaritza amaitzean?
IO: Aurten bukatu ditut ingeniaritza ikasketak eta
orain “material aurreratuen ingeniaritza” masterra
ikasten ari naiz. Aldi berean unibertsitateko ikerketa talde batean lanean ari naiz; alde batetik,
master amaierako proiektua egiteko eta gero
egingo dudan doktoretza ikerketak egiteko.
M: Zerk erakartzen zaitu gehien, enpresa
munduak ala ikerketak?
IO: Gustatuko litzaidakeena enpresekin elkarlanean ikerketan aritzea da. Nire ustez gusturago
egiten da lan zuk egindakoak eragin praktiko zuzen bat izango badu.

Eskolako Agenda 21
AITOR FERNANDEZ: “Toki batean bizi den izaki bizidun ezberdinen
multzoa da biodibertsitatea.”
Aitor Fernandezi, Agenda 21-eko ardunadurari, biodibertsitateari buruzko galdera
batzuk egin dizkiogu ikasturte honetako Agenda 21eko gaia biodibertsitatea delako. Gaiari buruz gehiago jakin nahi baduzu irakur ezazu elkarrizketa.

Mendeberri: Zer da biodibertsitatea?
Aitor Fernandez: Toki batean bizi den izaki bizidunen espezie ezberdinen multzoa eta espezie
haien artean dauden harremanak. Hau izango litzateke biodibertsitatea.
M: Nola eramango da gaia geletara maila guztietan?
A.F: Ikasgai bakoitzarentzako ekintza ezberdinak prestatzen ari gara, moldatuta eta ikasgai horien
bidez eramango da maila desberdinetara.
Adibidez:
DBH1: Bizikletan ibiltzeko arauak birpasatzeko tailerra egingo dute.Habitaten desagerpena
Nekazaritza intentsiboa, fauna flora merkataritza tailerrak.
DBH2: Seathle indioaren mezua, Basoak babesteko arrazoiak, Gehiegizko ehiza-arrantza eta Kabi
kutxa tailerrak.
DBH3: Paisaiaren aldaketa Euskal Herrian, Udal foroa 4. jarduera , eta Ez dezagun mundua jan
ekintzak.
DBH4: Kontsumo ohiturak eta udal foroko ekintzak.
M: Zein lekutan uste duzu gordetzen dela biodibertsitate gehiago?
A.F: Izatez biodibertsitate gehiago dagoen lekuak baso tropikalak dira, baina Eukal Herrian biodibertsitate nahiko aberatsa dugu.
M: Noiz hasi zinen agenda 21ean lan egiten?
A.F: Hau seigarren urtea da; beraz, 2006an hasi nintzen.
M: Nola sartu zinen agenda 21ean?
A.F: Hastea proposatu zidaten eta gaia gustatzen zitzaidanez hartu nuen.
M: Gustura al zaude?
A.F: Bai gustura nago, baina aurten uzteko asmoa daukat. Berritu egin behar dela uste dut.
Hurrengo orrialdean daukazue informazio gehiago zehatz-mehatz egingo diren ekintzei buruz.

Edukiak
Norberaren harremana biodibertsitatearekin:
Paisaiak: aberastasuna. Gizakion eragina paisaien eraldaketan
Ekosistemak: Ekosistemaren barneko elkarren
arteko mendetasunak: sare trofikoak. Izaki
bizidunak,

DBH 1

Udal foroa 1go
jarduera (bio)
Bizikletan
ibiltzeko
arauak
(tutoretza)

Biodibertsitatea: Gure ongizatearen bermea
eta baliabideen hornitzailea:
Ur horniduran: Basoak, Ibai ertzeko basoak,
ibaiak, lur azpiko urak, uholdeen kontrola,
Basoak: Airea garbitu, CO2 finkatu, O2
ekoiztu
Elikagaiak: Bertako eta urte sasoiko elikagaien kontsumoa, modu organikoan ekoiztutako elikagaiak. intsektizida eta ongarri kimikoen erabilpena, bildukin gutxi duten produktuen erosketa, arraina eta itsaskiak zentzuz
aukeratu
Lehengaiak: erregaiak, tratamendu kimikorik
jasan ez duten zuntzak (arropa ekologikoak…)

Biodibertsitatearen galera: Mehatxuak
Habitaten desagerpena eta zatiketa:
Baliabideen aprobetxamendurako (baso
soiltzeak, monolaborantzak), Azpiegiturak
(errepideak, tentsio handiko sareak, urtegiak…), hirigune eta industriguneen handitzea, espezie batzuen neurriz gaineko ustiaketa: arrantza
Uraren neurriz gaineko ustiaketa: ureztaketak
Espezie exotiko inbaditzaileen egoera eta
problematika
Kutsadura: urak, aireak, zaratak, argiak
eta lurzoruak
Arduragabekeria: Suteak
Biodibertsitatearen galera ekiditeko neurriak:
norberak, etxean, eskolan, hirian…

Biodibertsitatearen egoera: Munduan, EAEn,
zure ingurune hurbilean
ekosistema ezberdinen kontserbazio egoeraren
ezagutza. Habitaten arteko konexioak, EAEko
korridore ekologikoen sarea, EAEko espezie
mehatxatuen katalogoa.
Naturgune babestuak. Mota ezberdinak,
zer diren, zertarako balio duten, kokapena
…Natura 2000 sarea, Parke naturalak,
Babestutako Biotopoak

DBH 2

DBH 3

Seathle
indioaren
mezua

Paisaiaren
aldaketa
Euskal Herrian
(gizarte)

Nekazaritza
intentsiboa
(gizarte)
Fauna flora
merkataritza
(gizarte)

BATX. 1

(gaztelera)

Kartel erakusketa
(ingelera)

Basoak babesteko
arrazoiak
(euskara)

Habitaten desagerpena
(euskara)

DBH 4

Udal foroa
2. jarduera
(bio)
Udal foroa
3. jarduera
(bio)

Udal foroa
4. jarduera
(prentsa)

Gehiegizko
ehizaarrantza

Ez dezagun
mundua jan
(etika)

(gizarte)
Kabi kutxak
(asm. Tail)

Udal foroa
1go jarduera
(euskara)

Biodibertsita
tea
MGZ

Udal foroa
2. jarduera
(bio)
Udal foroa
3. jarduera
(bio)
Kontsumo
ohiturak
(gaztelania)

Milurteko
ekosistemen
ebaluazioa
EHko naturgunea
k
MGZ

Naiara Mendizabal: “Ikastolako errebisio batean eskoliosia topatu zidaten.”
Naiara Mendizabal 2.Cko ikasle bat da. Gimnasia egiten hasi zen zazpi urterekin, lagun batek egiten zuelako. Duela hiru urte utzi zuen, errebisio
batean eskoliosis topatu ziotelako.

Mendeberri: Zenbat urterekin hasi zinen
gimnasia egiten?
Naiara Mendizabal: Zazpi urterekin hasi
nintzen, Aldabe taldean.
M.: Nola bururatu zitzaizun hastea?
N.M.: Ikastolara joaten nintzenean, ikaskide
batek egiten zuelako apuntatzea erabaki
nuen.

N.M.: Flexibilitatean, dantzetan, eta txapelketetararako prestatzean datza.
M.: Zenbat urterekin utzi zenuen? Zergatik?
N.M.: Hamar urterekin; ikastolako errebisio
batean eskoliosia topatu zidatenean, nire gurasoek uztera behartu nindutenean.

M.: Txapelketaren batean parte hartu al
duzu? Eta zein postutan geratu zinen?
N.M.: Bai, Abetxukon parte hartu nuen bederatzi urterekin, hamabigarena geratu nintzen laurogeita sei pertsonen artean.
M.: Saririk irabazi al duzu gimnasia egiten?
N.M.: Zortzi urterekin egin nuen konpetizio batean zilarrezko domina irabazi nuen.

DI-DA BATEAN:

M.: Zer egiten da txapelketetan?
N.M.: Iristean orraztu, makilatu eta jantzi
egiten zaituzte. Beroketa ariketak egiten
dituzu eta zure txanda iritsi arte itxoiten duzu.

Kolore bat: Morea.
Musika talde bat: Ze Esatek!
Janari bat: Makarroiak.
Pelikula bat: Los juegos del hambre.
Telebista edo ordenagailua: Ordenagailua.
Mendia edo hondartza: Hondartza.

M.: Zer zen gimnasiatik gehien gustatzen
zitzaizun gauza?
N.M.: Entrenatzea eta janzten diren trajeak.
M.: Ondo moldatzen zinen gimnasia eta
ikasketekin?
N.M.: Gimnasiaz aparte beste gauza batzuk
egiten nituenez, agobiatu egiten nintzen
batzuetan. Baina gehienetan ondo moldatzen nintzen.
M.: Zertan datza egiten zenuen gimna-

Cristina Larrodarekin hitz egin dugu, ikaskuntza kooperatiboaren koordinatzailea.
Ikaskuntza kooperatiboa talde lana jorratzea, ikasle guztien partehartzea eta
interakzioa bultzatzen dituen lan egiteko modu bat da.
Hauek dira bere helburuak :
• Ikasteko Kooperatu eta Kooperatzen Ikasi.
• Parte hartzen duten ikasle guztien emaitzak hobetu.
• Ikastalde inklusiboak lortu.
• Ikasleen arreta indibiduala hobetu eta horrekin batera, ikasle bakoitzaren autonomia garatu.
• Oinarrizko gaitasunak lantzeko proposamen metodologiko bat frogatu eta
ebaluatu.
• Irakaskuntza indibidualista aldatzen
hasi.
• Irakasleengan
hausnarketa metodologikoa eragin..
• Ikasleen autoebaluazioa eta koebaluazioa sustatu eta antolatu.
• Berriztatze ekintzak baloratzea irakasleen artean.
• Elkarbizitza hobetzea.

Cristina Larroda Mendebaldea ikastetxeko ikaskuntza kooperatiboaren arduraduna eta DC
taldeko irakaslea da.
Hau da berarekin izan genuen elkarrizketa:

Mendeberri: Taldean lan egitea
ez da txarra arretarako?
Cristina Larroda: Guztiz kontrakoa da, ikasle guztiak dira protagonistak eta ikasle guztien arreta lortzen da. Arreta handiagoa da lortzen
dena.
MB: Ona iruditzen zaizu ikaskuntza indibidualista?
C: Ondo dago ikasle ona bazara eta
zalantzarik ez baduzu. Baina ulertzen ez baduzu, irakaslearengana
joan behar duzu galdetzera eta gerta
daiteke berriro ere ez ulertzea eta zalantzarekin geratzea.
MB: Zuretzat zer da ikaskuntza kooperatiboa?
C: Talde lana, taldean lan egiteko metodologia bat.
MB: Zergatik lortu nahi duzu ikastalde inklusiboa?
C: Baztertuta eta ikasteko arazoak dituzten ikasleek hobeto lan egiteko eta institutua ez uzteko.
MB: Uste duzu hobea dela emaitzetarako taldean lan egitea?
C: Noski baietz. Ulertzeko zailtasunen bat baldin baduzu, taldean dagoen ikaskideak argitu
ahal dizulako eta honek ikasteko motibazio handiagoa ematen dizulako.
MB: Ze ikasle kopuru da egokia lan taldean aritzeko?
C: Egokiena 4 ikasle izaten da.
MB: Horrela lan eginda gehiago motibatuko dira ikasleak?
C: Nik uste dut baietz, elkarrekiko harreman hobeak lortzen dituztelako eta era askoz entretenituagoan ikasten delako.

ESPAGETIAK KARBONAR ERARA:
Bi pertsonentzako osagaiak:
·200 gramo espaguetti.
·4 xerra xingar (100 gramo).
·2 arrautz.
·6 koilarakada nata.
·2 koilarakada handi parmesano gazta (30 gramo).
·2 koilarakada olio.
·Gatza.
·Piperbeltz birrindua.

Prestaketa:
·Gutxi gorabehera 2 litro ur jarri lapiko bero batean. Irakiten hasten denean, koilarakada gatz
bota.
Espagetiak sartu uretan. Biguntzean, presioa egin egurrezko koilara batekin, uraz ondo estalita geratu arte. 10 minutu egosten utzi, noizean behin nahastuz. Xukatu.
Xingarraren azala banandu eta xerrak dado formarekin moztu. Olioa berotzen jarri sartagin
handi batean. Berotutakoan, xingar dadoak bota eta frijitu (2-3 minutu). Espagetiak gehitu,
nahastu eta atera lapikoa sutatik.
Arrautzak kaiku batean apurtu, irabiatu eta gehitu, nata, gazta, gatza eta piperbeltz birrindua. Berriro irabiatu eta espagetien gainera bota. Gero, zerbitzatu.

BAKAILAOA PILPIL-PIL ERARA:
Bi pertsonentzat:
·Bi bakailu lomo gezatu.
·Bi baratxuri ale.
·Gindila eta erdi.
·Oliba olioa.
·Gatza.
·Perrexila.

Prestaketa:
Baratxuri aleak zuritu eta sartagin batean urreztatu. Gorritzean, gindila txikitu eta gehitu.
Gindila eta baratxuria erretiratu. Gehitu bakailu xerrak eta frijitu bi aldeetatik su motelean.
Bakailua alde batera utzi, olioa katilu batera pasa eta epeltzen utzi. Koilara batekin olioa sartaginera bota, berriro irabiatuz, iragazki batean loditu arte. Errepikatu operazioa olio guztiarekin amaitu arte. Zerbitzatzeko orduan, bakailua pil-pilarekin batera berotu.
Bakailua erretilu handi batean bota saltsarekin batera, eta zati bakoitzean baratxuria eta
gindila bota. Perexil pixka batekin apaindu.

Donostiako Euskaltzaleen elkarteak eskaintzen duen mintzalaguna programa da. Izena emateko epea urria-ren 1ean zabaldu
da, eta trebetasuna eta ameztasuna lortu nahi duten euskara
ikasleek urriaren 19ra arte izango dute aukera.
-Ikasle bezala aritzeko ikasle fitxa bete behar
duzu eta languntzaile bezala aritzeko laguntzaile fitxa bete behar duzu.

Ze ekintza osagarri egiten dira bertan?

Zer da mintzalaguna?
- Mintzalaguna egitasmoa Euskara ikasten
ari denari laguntza emateko sortutako ekimena da.
• Bi Euskara ikasle Euskaraz hitz egiten
dakien laguntzaile batekin biltzen dira
astean behin, ikasleek euskaraz hitz egiteko erraztasuna eta ohitura har dezaten.
• Mintzapraktika programa euskaraz hitz
egiteko duten pertsonak, euskaraz hitz
egiteko ohitura ez duten pertsonekin elkartzean datza.
• Batzuetan mintza taldeak sortzen dira
beraien artean mintzapraktikak egiteko.

Zer egin behar da izena emateko?
- Hiru epe:
•
•
•

Ikastute osoan zehar aritzeko urrian eman
behar da izena, eta kuota 75 €- koa da.
Otsailetik ekainera aritzeko urtarrilean
eman daiteke izena, kuota 60 €- koa da.
Udan, uztailan eta abustuan aritzeko
ekainean eman daiteke izena. Udako
taldeetako kuota 30 €- koa da hilabete
bakoitzeko. Bi hilabetetan arituz gero 50
€- koa izango da.

- Astean behineko hitzorduaz gain, taldeak elkar ezagutzeko eta harreman sarea zabaltzeko,
BAGERAK hilean behin, ekintza osagarrietan
parte hartzeko aukera eskaintzen du: mendi eta
kultur irteerak, afariak, ikuskizunak, hitzaldiak
…

Aurten ere, urtero bezala, Durangoko azoka iritsi zaigu disko eta liburu berriz betea.
Horretaz gain, kontzertu ugari egon dira ere.
Hona hemen liburu eta disko arrakastatsuenak:
*Greg gizajo baten egunkaria (Jeff Kiney, Miren Arratibelen eskutik euskaratua):
Greg-en aitak kirol eta halakoetan izena emanarazi dio, horrela betiko gizajo peto-petoa
izateari utziko diola uste baitu. Akademia militarrera bidaliko duela ere mehatxu egin
dio. Hori Greg leherraraztea eragin du: hauxe besterik ez nuen behar.

*Mareas (Toti Martinez de Lezea):
Mareas liburuak euskal kostaldeko emakumeen memoriak biltzen
dituen 35 fikziozko kontakizunek osatzen dute, kronologikoki
ordenatuak eta desberdinak euren artean.
Baionatik Muskizera dauden kostaldeko herrietan kokatuak
daude istorio hauek.

*Mussche (Kirmen Uribe):
1937ko maiatzean Gernikako bonbardaketaren ostean milaka haur euskaldun Santurtziko portutik atera ziren erbesterantz. Haien artean zegoen Carmen izeneko neskatoa Robert Mussche Belgikarrak hartu zuena eta pixkanaka-pixkanaka bere bizitza
aldatu zuena. Ezusteko amaiera duen istorio hau gerra zibilaren eta bigarren mundu
gerraren artean gertatzen da gure egunetara heldu arte.

*Gatibu -Zazpi kantoietan
Run-run, Katie Bixotza suten,
Pausu bet atzera,Hartu berriz
gitarrie,Gabak zerueri begire,
Gora kopak! eta Biarritz.

*Gose IIIII -Bang!
Bang!, Au revoir, Ezetz, Hil da
Europa, Monleon, XXX, Spam,
Desole, Kamarada, Zaborra eta
Naizena Izateko remix (DZ with
Patrol Destroyers).

*Betagarri –Zorion argiak
Zorion argiak, Mundu saldua, Igande goiza beti (Tonino Carotone), Jaio nintzen (Xavi,
Obrint Pas), Nire bihotza (Iñigo Muguruza), Joan zinen, Koloreen jabe (Gari), Presaka
(Kutxi), Izarra barik, Egun alaiak (Francis), Musika bizi (Juan S.A.), Haizearen alde,
Udazkenarekin batera, Milaka izar berri, Nahi duzuenean, Zenbatetan (Virginia de la Casa,
Zatoz, La sombra (El Drogas), Geroa, Itxura ederra, Lagunak (Pirritx eta Porrotx), Atzoko
egunak (Mikel Urdangarin) eta Beti aurrera.
Informazio iturriak: eitb.com/Durangoko Azokako liburu salduenak, gatibu.net, ekaitzaldi.blogspot.com, gose.info.

JOLAS GARAIAK, ONAK ALA TXARRAK?
Jolasgaraiei buruzko inkesta bat egitea pentsatu dugu, berriak direnentzat, urte batzuk hemen daudenentzat…. Inkesta egin ostean, ikusi dugu ikasleak ez daudela oso pozik ditugun jolasgaraiekin.
Gehiago jakin nahi izanez gero, irakurri inkesta!

1-Zure ustez ondo al dago jolasgaraiak irauten duen denbora?
2-Zuk zeuk, zenbateko denbora emango zenioke jolasgaraiari?
3-Lehen Hezkuntzatik hona pasatu zinenean, seguruenik “matoiekin” erlazionatutako gauzak entzungo
zenituen. Hona etorritakoan beldurrik izan al zenuen?
4-Kondaira horietan zer kontatzen zen? Horrelakorik somatu duzu hemen?

Leire Gorospe (1.A)

1-Ez, nire ustez gehiago iraun beharko luke.
2-Hiru ordu laurden, 45 minutu.
3-Pixka bat, baina nire ahizpak ezer ez zela esan zidan.
4- 4. maila eta batxilergokoek txikiak jotzen zituztela. Ez, baina gerta daitekeela
uste dut.

David Fernandez (1.D)

1-Bai ondo dago.
2-15 minutu gehiago, hau da, 45 minutu.
3-Ez, ez nuen beldurrik izan.
4-Egunero borrokak zeudela.. Ez, ez dago horrelakorik.

Maider De La Torre (3.D) eta Eider Ajuria (3.A)

1-M: Bai, ondo dago Aj: Motzegiak dira ikasten ematen ditugun orduetarako.
2-M: 45 minutu Aj: Nik ere 45 minutuko iraupena emango nioke.
3-M: Jokuren bat galduz gero nagusiek jotzen zaituztela. Ez, beldurrik ez. Aj: Ez
nuen ezer entzun; beraz, ez nuen beldurrik izan.
4-M eta Aj: Ez, ez dugu beldurrik izan

Eider Aguado eta Paloma Vera (3.A eta D)

.

1-P: Ez, oso gutxi iratuten du. Ag : Bai, baina pixka bat gehiago hobeto egongo
litzatzeke.
2-P : 45 minutu edo ordu bat emango nioke. Ag : Asteazken eta ostiraletan denbora gehiago emango nioke, laburregiak direlako.
3-P eta Ag: Ez, ez genuen beldurrik izan.
4-P: Pasabidean nagusiek jo egiten zintuztela; bai, batzuetan somatu dut.
Ag: Bulling-a egiten zela zioten.

Leyre Del Amo (1.E)
.
1-Ez, gehiago behar luke.
2-45 minutukoa behar luke jolasgaraiak.
3-Ez ez dut beldurrik izan.
4-Ez nuen ezer entzun. Ez, ez dut horrelakorik somatu.

Endika Cortazar (1.F)

1-Bai
2-45 minutu emango nizikoke.
3-Ez
4-Ezer ez, ez nuen entzun, momentuz ez dut horrelakorik somatu.

Naia Ibáñez de Garayo (1.B)

1-Ez
2-50 minutu emango nizkioke
3-Ez, ez dut belduriik izan
4-Kondairarik nik ez dut entzun. Ez, ez dut ikusi holakorik.

Paul Zubizarreta (2.C)
1-Bai
2-Nik 45 minutu emango nizkioke
3-Ez, ez nuen beldurrik izan.
4-Gauza txarrak bakarrik “frikiei” egiten zitzaizkiela. Ez, ez dut horrelakorik
ikusi.

Zein tresna da asko jan eta argaldu egiten duena?

Gizon bat txori dendara sartu zen eta loro elebiduna eskatu zuen. Dendariak hanka bakoitzean
soka bana zuen bat erakutsi zion
.
-Ezkerreko sokatik tira eginez gero, euskaraz hitz
egingo dizu eta eskuinekotik tira eginez gero katalanez:

***************
Ez naiz tronpeta, baina tronpeta batek bezala
jotzen dut; ez naiz eskopeta, baina eskopeta
batek bezala bi kanoi ditut.Zer naizen badakizu?

***************

-Aizu, eta bietatik tira egiten badiot?
-Zozoa halakoa! Lurrera joango naiz mokoz aurrera!

Agertu eta desagertu, desagertu eta agertu, kalean daramat
nigandik gertu.Zer da?

***************

***************
Maisuak Jaimitori galdetu dio:
-Zenbat dira bi gehi bi?

Udan jendez beterik, neguan hutshutsik; zutik baino jende gehiago
egoten da etzanda.Zer da?

-Auskalo! Ez badidazu datu gehiago ematen...!
***************

1-LIMA

Bi emakume elkartu dira, eta batak esaten dio
besteari:
-Nire senarra aingeru bat da.

2-SUDURRA

-Hau zortea! Nirea oraindik bizirik dago

4-HONDARTZA

3-ITZALA

Euskaraz.net-etik

