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Agurra
Ekin diogu 2006-2007 ikasturte berriari. Ikasturte honetako erronka nagusienen artean lehendik lantzen hasiak
genituen hiru egitasmo agertzen zaizkigu: ikastola berria,
Euskal Curriculuma eta gurasoen formakuntza.
Aurrerapen nabarmenik atzematen ez bada ere, ikastola berriaren proiektuak bere bidea darrai. Aldizkaria zuen
eskuetan duzuenerako parte guztien arteko hitzarmena
sinatua egotea espero dugu. Ondoren, ikastola berriaren
proiektu zehatza idatzi beharko dugu. Espero dezagun,
gure esku ez dauden lege tramitazio guztiak erritmo egokian joatea.
Euskal Curriculumaren egitasmoa bigarren fasean sartzera doa. Lehenengo fasean Euskal Curriculumaren balioaz eta berau hobetzeko proposamenetaz aritu ginen
eztabaidan. Bigarren fasean, erabakiak hartuko dira. Lehe
nengo fasean jasotako datuak erreferentzia izango dira
Euskal Curriculumaren proposamena hobetzeko; gerora,
horiek oinarritzat hartuta, erabakiak hartzeko. Behin erabakiak hartu ondoren gure hezkuntza proiektuan txertatu
beharko dugu. Gaiak duen garrantziaren lekuko izatea nahiko genuke zuen ekarpena abiatuko den bigarren fase honetarako antolatuko ditugun foroetan.
Joan den ikasturtean egitasmo berri bat jarri genuen
martxan: gurasoen prestakuntza. Aspalditik jabetuak ginen gaiak zuen garrantziaz. Zergatik matrikulatzen ditugu
gure haurrak ikastolan eta ez beste hezkuntza zentro batetan? Zer du gure hezkuntza proiektuak besteek ez dutena?... Galdera ugari eta erantzunak ere bai. Iaz ilusio
handiz hasitako bideari segida eman nahi diogu lehengo galderei galdera berriak erantsiz; zergatik sortu zen Salbatore
Mitxelena ikastola? Nola sortu zen? Orduko helburuek eta
oraingoek koherentzia mantentzen al dute?... Honetarako
ikastolaren sorreran parte hartu zuten guraso, irakasle eta
ikasleen bizipenak jaso ahal izango ditugu. Animo!
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Ikastola
i kastola berria
Ikastola berriaren kontuan, ia-ian gaude orain
goan, adiskideok. Ia-ia helmugara iristear, ia-ia irteerako danbatekoa entzun
eta korrika hastear. Ia-ia.
Une honetan, mendizalea
aldapa gora bezala, guk
ere tontorra dagoeneko
ikusten dugula esan dezakegu. Hilabete bat gehixeago, beharbada. Urtarrila
bukaerarako, ia seguru. Ia
ba! Gutxi falta da eta!
Izan ere, beste Prozesu
ospetsu horren antzera,
guk ere gure ibilbidea “luzea, gogorra eta zaila” izan
dela eta izaten ari dela
esan dezakegu. Guk ere,
gizartearen (gure komunitatearen) inplikazioa eta
bultzada beharrezkoa dugula esan dezakegu. Eta
Prozesu honetan ere, prezio bat ordaindu (edo jaso)
beharra izango dela. Gure
prozesua, zorionez edo zoritxarrez, beste Prozesua
baino hobeto doanaren
alde handiarekin, hala ere.
Zeren kontuak kontu
eta konparaketak konpa-

Batzordea
IA BA!
raketa, guk benetan baikor
egoteko arrazoiak baditugu. Esan dugun “ia” horren
barruan, Zarauzko Arau
Ordezkatzaileen berrikuspenaren barruan sartuko
den Hirigintza Hitzarmena,
ikastola berriaren eraikun
tza baldintzak eta lurren
kalifikazio berria arautzen
duena, Udalbatzan ia onar
tzeko dago. Abenduko
udalbatzan izatea espero
zen, baina urtarrilekoan
izango da azkenean. Bertan, beraz, eta izan ditugun
tirabira guztien ondoren,
operazio guztia onartua
geratuko da Udalean eta
Arau Ordezkatzaileen Berri
kuspenaren Plan Oroko
rraren barruan txertatuta,
Jaurlaritzara bidaliko da
Otsailean.
Hirigintza Hitzarmen ho
rren arabera, lur eremu honen barruan (Ikastolaren
lurrak, parkea eta Eguzki
Izarra deituriko eremua)
zer esanik dugun eragile
guztiak, lotuta geratuko
gara bertan idatzitakoa
betetzera. Gu eta denok.
Gure eskubide eta bete-

Kamisetak, sudaderak
poloak, biserak, txandalak
sukaldari amantalak, jaietako zapiak, e.a.
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beharrekin. Eta horrekin
batera, urtarrilean bertan,
Eguzki Izarrako lurjabeen
ordezkariekin “ia” itxirik
dugun kontratua ere erabat itxi eta sinatuko dugu.
Bata bestearen ondoren.
Lehendabizi Hitzarmena
eta gero Kontratua. Nahiz
eta batak eta besteak eskutik helduta joan beharko
duten noski.
Gero, hortik aurrera, eta
Jaurlaritzan inolako oztoporik jartzen ez badute (haizea alde, haizea iparraldetik edo hego haize zoroa),
ikastola eraikitzen hastea
“bakarrik” faltako da. Zuei,
ikasturte honen barruan
(Otsailerako? Martxorako?)
ikastola berriaren diseinua
erakustea. Lurrak mugitu
eta dena eraikitzea. Obra
guztia “bakarrik” alegia.
Horregatik jartzen genuen
hasieran, ez dakigula zer
den: ia helmugara iristear,
ala ia azkenean ere korrika
abiatzear. Ia-ian, dena dela.
Ia ba, ia ba...

Metxeroak, boligrafoak
arkatzak, agendak, giltzariak
flexometroak, pegatinak, e.a.
Zigordia kalea, 52
Tren Geltoki ondoan • ZARAUTZ

Ikastola

Oroimenean

f ernando Muniozguren: sustatzaile nekaezina

Bost hilabete dira dagoeneko
Fernando Muniozguren adiskidea joan zitzaigula. Bost hilabete
pasa, San Fermin bigarren hartatik, euskalzale eta ikastolazale
nekaezin batek agur esan zigunetik. Izan ere, eta beste hainbat
ezaugarri ere bazituen arren, Fernando, bere gogo eta lanerako
jarrera nekaezinak nabarmen
tzen zuen. Beti zebilen zerbaiten
sartuta, euskara eta euskal kulturarekin lotuta. Beti ariko zen
bilera batetik bestera, txostenen
batean murgilduta, ideia berriren
bat mamitu nahian. Horrelakoa
zen Fernando, segundo bat bera
ere atsedenerako hartzen ez
zuen horietakoa. Zeren, zuenean
ere, mendira edo txirrinduan
edo korrika abiatuko zen, Mateo
Txisturen madarikazioa bere gain
balerama bezala.

Ikastolan ere, bere horretan
ezagutu genuen Fernando. Bertako guraso eta bazkide izaki,
berehala txertatu zen ikastolaren
egitura parte hartzailean eta bere
lana eta eragina nabarmena izan
zen hainbat alorretan. Ikastolaren
norabide estrategikoa zehazteko
sortutako Azpibatzorde Estrategikoan, adibidez. Haur Hezkun
tzan eta Derrigorrezko Ondorengo Hezkuntza eremuan ikastolak
zer egin behar zuen eta nola jokatu behar zuen erabaki behar
zen garaitan, bertan egon zen
Fernando etorkizunerako bere
hausnarketak plazaratuz. Eta ez
hausnarketak bakarrik, baita gestioa ere. Izan ere, bilera mordo
haietatik irten baitzen azkenean,
Oteitza Lizeo Politeknikoaren
proiektua, gaur egun errealitate,
Batxilergoan eta Lanbide Heziketan ikastolaren jarraipena dena.

zen eta bere eskutik landu ziren
hainbat ekimen eta adierazpen,
Oteitza Lizeo Politeknikoaren logotipoa eta Bitoriano Gandiagaren omenaldia, besteak beste.

Erronka berri horri ere, heldu
zion Fernandok. Oteitza Lizeo
Politeknikoaren proiektua mamitu bitarteko hiru urte luzeetan egon zen bertako Batzorde
Errektorean, ikastolako ordezkari
gisa lehendabizi eta Oteitzako
guraso ordezkari gisa ondoren.
Bertan, gainera, Komunikazio azpibatzordeko buru eta arima izan

Lanean harrapatu zuen bada,
Fernando, heriotzak. Ezinbestean. Eta bera zen bezala, azken
unera arte, ahaleginean, idazten,
pentsatzen jarraitu zuen. Bere
jarrera eta bere lana utzi digu
ondare urraezin bezala. Eutsi beharreko lekuko.

Kale Nagusia, 2
Tel. 943 13 24 02 • ZARAUTZ

Era berean, gure ikastolaren
baitan ere, bere eremu gogokoenetako batean ihardun zuen:
sustapenean. Bera izan zen, izan
ere, Sustapen Azpibatzordea sortzearen eragile nagusia eta azpibatzorde horrek urtetan garatu
duen lan eskergaren “errudun”
handienetakoa: bertatik sortu
zen, besteak beste, “Salbatore
Mitxelena Ikastola” aldizkari hau
gauzatzearen ideia.
Olatu Berriak ere, Oteitzan
harrapatu zuen Fernando, eta
bera izan Kultura Batzordeko
arduraduna, denok gogoan ditugun emaitzak bideratu zirelarik
bertatik.

Bejondaiala, Fernando!

Egaña, 13 (sarrera Araba kaletik)
20.800 ZARAUTZ(Gipuzkoa)
Tel/fax. 943 83 36 19
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Elkarrizketa
j one eta Txapas
1965. ikastolan egindako bidearen abiapuntua:
nola gogoratzen dituzu urte haiek, zer ilusio,
zein espektatiba, zein beldur zenituen, Jone?
Jone: Euskal Herriak behar zuen eskola jaio
tzen ari zela, hori da nagusiki buruan genuen
ideia: euskara, euskal kultura, ia galdua zegoen nortasuna,... ikastola bat denentzat irekia,
denek ordaintzeko moduko kuotekin... Gure
prestaketari ilusioz ekin genion. Ikastola irekia
erdaldunentzat ere, era guztietako ezintasunak
zituzten haurrentzat, neska-mutilek elkarrekin
jardungo zutena, inori ateak itxi gabe... hori zen
gure burutan zegoen ikastola proiektua, zinez
publikoa deitura merezi duena. Garai hartako
korronte pedagogiko berriak aplikatzen saiatu
ginen, beste lurraldetako esperientziak ezagu
tzen, gainontzeko ikastolekin harremanak trukatuz, oso garai aberatsa eta bizia izan zen. Haurra
bere osotasunean hartzen saiatzen ginen, bere
egoera afektiboa, nortasuna, taldearen garran
tzia, lagun artea, jolasak... eskolan ohiko gaiekin
batera horiek guztiak ere aurrera eramaten saia
tzen ginen denen artean. Beldurrak?... inspektorearen beldurra, ikastola ixteko agindua noiz
etorriko zen... Ilusioz eta inplikazioz beteriko urteak bezala gogoratzen ditut.
1977. Nola zen ikastola zu iritsi zinenean, Txa
pas? Nola ikusten zenuen zure begietatik, zein
ilusio zenituen, zer ikusten zenuen egiteko...
Txapas: Hurrengo olatukoa naiz, ni sartzerako
asko ibilia zen ikastola. Ahaztuta dauzkat urte
haiek, baina pentsatzen dut hor ibiliko nintzela
beti defendatu ditudan ideiak aurrera eraman
nahian: euskalduntasuna, haur bakoitzaren nortasuna landu, musikaz baliatu gure arteko erlazioak biziagotzeko (Manolo Urbietaren jarrai
tzaile izan naiz)... orduko haur haiek orain guraso bihurtuta agurtzen ditut kalean.
Elkarrekin ibili zineten lanean, ikastola sendo
tzen ari zen, baita proiektu bezala ere, nola bizi
zenituzten urte haiek?
Biak: Ordurako ikastola legalizatuta zegoen,
giroa normaltzen joan zen, kartila eskolarra
lortu zen... garai hartako oroitzapen sakonena
agian, gurasoek mantendu zuten jarrera tinkoa
izan daiteke. Haiei esker batez ere, gaur iritsi
da ikastola errealitate sendoa izatera, herriaren
oinarrizko elementu bat. Begenuen garai hartan
kezka bat: orain legeztatuta eta nahiko normali
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Berriketan
zatuta, ez al dira bukatuko orain arte mantendu
ditugun ilusioak eta kemenak?

1993. Ikastolen zatiketa etorri zen. Euskal Auto
nomia Erkidegoko ikastolak publikoa eta priba
tuaren artean erabakitzera derrigortu zituzten.
Horrek mugarria suposatu zuen. Zein oroitzapen
dituzue, nola ikusten dira gaurko talaiatik garai
haiek, nola izan da bidea ordutik?
Biak: Oso gogorra izan zen zatiketa garaia, gainera, ikastolaren kanpoaldetik barnera bideratutakoa. Gu biok ikastola gisa jarraitzearen
hautua egin genuen, lege hark ez zuelako guk
komenigarri gisa defendatzen genuen konbergentziaren ideia burutzen. Biok beti argi izan
dugu gaurko publikoak eta ikastolak hartu eta
bien arteko konbergentzia bat zela, dela eta
izango dela irtenbide onena Euskal Herriko Eskola Nazionala sortze bidean. Publikotasunaren
esanahi herrikoiarekin lotua ikusi dugu betidanik ikastola. Horretan gaude gaur ere.
2006. Zuetako batek esana da “trenetik jaisteko
geltokira iritsi gara biok, baina trenak -ikasto
lak- bere ibilbidea jarraituko du”. Zein irakaspen
gelditu zaizue eskaintzeke eta zer geratu zaizue
ikasteko?
Biak: Euskal Curriculuma jaiotzen ikusten ari
gara orain. Gure ametsa izan da hori urte haue
tan guztietan. Euskal Herriko haurren hezkuntza
sistema erabat garatua ikusi gabe jaitsi gara
estazioan, baina badakigu etorkizunean hori ere
lortuko dugula. Praktikan ikusiko dugula. Ikasteko, berriz, dena gelditu zaigu, haurra misterio
handi baten antzekoa da, hainbeste urte pasa
ditugu haurren begiei so eta ohartzen gara ha-

Berriketan

Elkarrizketa

sieran bezalatsu gaudela, egunero jaiotzen den
zerbait miragarri baten aurrean egongo bagina
bezala. Haurrei buruz oso gutxi dakigunaren
uste osoarekin jubilatu gara. Eta hezkuntzari
buruz pentsatzen dugu etorkizunerako daukan
garrantziaren tamainakoa dela arlo horretan
etengabeko galderak egiten jarraitzea.
Guk, gurasook, langileok, ikasleok trenean ja
rraitzen dugu beste geltoki batzuetarantz...
nora nahiko zenukete heltzea tren hori?
Biak: Guk beti buruan garbi izan dugu gure lanaren garrantzia, batez ere, datozen belaunaldientzat eskola garaia garrantzi handikoa dela
pentsatu izan dugulako. Baloreetan, ardura
eta konpromisoan, kontzientzia sozial sendo
batean, oinarrizko nortasun propio batean
hezitako euskaldun zoriontsuak, besteei en
tzuten trebatuak, munduari irekitako herritar
gisa planteatutako heziketa izan dugu helburu.

Horretan ahalegindu gara eta aurrera ere ildo
horiek onak bezala ikusten ditugu. Bukaeran
lagunei esan diegun bezala: “ultra posse nemo
obligatur”, alegia, ahal duguna baino gehiago
egitera ez gaudela behartuta.
Biak artistak, bakoitza zuen alorrean: Txapas,
zein doinu jarriko zenioke ikastolari, eta Jone,
zuk zein kolorez eta formaz marraztuko ze
nuke ikastola?
Txapas: “Haika neska/mutil jaiki hadi...” kanta
zaharrarena.
Jone: Forma borobilak, malguak... heziketa
lanak horrela eskatzen duelako eta kolore
askotakoa, anitza... haur bakoitza mundu bat
baita.
Biak: Ekin eta jarrai lagunok! Nahi duzuenerako hemen gaude.
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Euskara
Euskaraz bizi
e uskaraz bizi eta Euskara Taldea
Euskaraz Bizi proiektuak hain
bat ekimen eraman ditu aurrera
orain artean. Horietan garran
tzitsuena Euskararen Eguna antolatu eta ospatzearena izan da.
Beste bat, kalean, telebistan,
ezkaratzean, gure gizarteko edozein alorretan ikus daitezkeen

euskaraz egiten diren akatsen
bilketa. Hauek guztiak, ikasle,
irakasle zein bestelako edonoren ekarpenekin hormirudia osa
tzen joan da ikastolako bigarren
solairuan. Gainera, DBH 3 eta
4ko ikasle talde batek “Euskara
Taldea” osatu du hainbat ekimen

aurrera eramateko asmoarekin.
Proposamena arrakastatsua izan
da eta geletako ia ikasle guztiak
prest agertu dira bertan parte
hartzera, horretarako gela bakoitzean ordezkariak aukeratu
behar izan dituztelarik.

IRURETAGOIENA
HARATEGIA

Merkatu Plaza, 5
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Euskaraz bizi

Euskara

e uskararen eguna

Aurtengo Euskararen Eguna, abenduaren 3a,
igandea egokitzen zenez, ospakizuna ostiralera pasa
genuen. Urtero legez, Ikastola goitik behera apainduta esnatu zen, maila guztietako ikasleen lanari esker.
Goizean, ostiralero bezala, Haur Hezkuntzakoak
patiora jaitsi ziren abestera, eta hortik abiatuta, bost
urtez gorakoak, kalejiran herriko plazara joan ziren,
bertan beste eskoletako haurrekin bat eginez. Han,
ikastetxe ezberdinetako haurrek zenbait bertso eta
kantu abestu zituzten. Beraiek apaindutako hizkiak
ere ipini zituzten kioskoaren inguruan, EUSKARAREN EGUNA leloa osatuz. Itzulera ere, kalejiran,
trikitixa soinuaz alaiturik burutu zen.
Aldiz, ikastolan gelditutakoek, Haur Hezkuntzako txikienek, ipuin kontalariaren bisita jaso zuten eta
honek Argitxoren aurkezpena egin zien ipuin baten

bidez. Ondoren, abestu eta goiza amaitzeko, hamaiketakoaz gozatzeko aukera izan zuten.
Arratsaldean, filma ezberdinak ikusi zituzten:
- HH eta LH 1 eta LH 2:
“Lagundu! Arraina naiz”.
- 3. maila: “Asterix Egipton”.
- 4. maila: “Yolanda, Arrosa Beltzaren sekretua”.
- 5. maila: “Ipar Haizearen erronka”.
- 6. maila: “Bostak abenturaren aurrean”.
DBHkoek, era berean, zine-saioa izan zuten
soinketa gelan. Lehenik, laugarren mailako bi ikaslek
sarrera moduan idatzi bat irakurri zuten, euskara
eta bere erabileraren aldekoa eta ondoren, “Aupa
Etxebeste” filma ikusteko parada izan zuten.
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Mezua

Botila

OLATUEN JOAN

Ba al dakizu, noizean behin, olatuek ekarritako m
Duela zenbait urte Joseba Sarrionaindia idazleak igorritako bat iritsi zitzaig
doinua jarri eta ikas
Aspaldiko adiskide ditugun Pirritxi eta Porrotxi abestu genien behin. Gustatu
onartu gonbita! Urrian grabatu genituen hori eta
Guk egindako lana malekoian aurkeztu genuen. Lagun guztiak etorri ziren:
eta Porrotx, Mendi –abesti bat egin diegu azk
Botila berezian Mari Motots CD berria, gure marrazkiak eta mezu
Olatu handia behar genuen itsasoaren beste aldera botila eraman zezan. Oier Ill
zuen arraunean. Gu denak ez ginen taulan kabitzen, baina ur ertzetik ikusi
ibiliko da; ziur gara olatuek jakingo dutela n
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Mezua

N-ETORRIAN...

mezuak jasotzen ditugula botila batean sartuta?
gun. Bertan, hark bere amari eskainitako olerki bat topatu genuen. Txapasek
stolan abesten dugu.
eta aurtengo bere diska berrian grabatzeko proposatu ziguten, eta guk gustura
a beste hiru abesti, Andoaingo Garate estudioetan.
: Jon Maia, Xabier Zabala, Mitxel Murua, Aitor Gorosabel, Mari Motots, Pirritx
ken hiru horiei!-...eta Natali, Sarriren amatxo.
uak, sudur gorri bat eta, noski, gure maitasuna sartu genituen.
larramendi surflariari eskatu genion laguntza eta taula handi batean eraman
i genuen urruntzen, genituen kataloxei esker. Orain, botila itsasoan nonbait
nora eraman, eta Sarrik laster jasoko duela...
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Bidaia
r eggio Emiliara bidaia
Reggiora abiatu ginen urriko zubian bertako
gora-behera guztiak jakiteko. Italiako txoko honek berezitasun handia du 0-6 etapan lan egiteko moduagatik. Bertara iritsi eta informazio
guztia prest genuen: udal eskola hauen sorrera,
finantziazioa eta antolaketa, dauden lekuraino
iristeko egin dituzten borrokak... Ez dute beraien
jatorria ahanzten eta beren proiektua ezagutzeko ezinbestekotzat hartzen dute informazio hori
zabaltzea. Iragana eta historia beharrezkoa da
oraina ulertzeko.
Haurra bera da aktiboa eta berak dauka esperimentatzeko gogoa. Berak daukan jakinminari
esker ikasten du eta hezitzaileok lagundu egin
go diogu. Inguruneak garrantzi handia du hau
rraren ikasketa prozesuan eta hezitzailea beste
faktoreetako bat da. Haurra da abiapuntu eta
protagonista.
Hormetan haurrek esandako esaldiak, beraiek
egindako aurkikuntzak, lanak... haurraren esperimentazioaren bidez jasotako dokumentazioa
dago itsatsita. Beraien aurkikuntza eta hipotesiak dira protagonista horma haietan. Horrela bai
ematen zaio garrantzia haurrari eta berarengandik sortutako hipotesi eta aurkikuntzei. Haur bakoitzak adierazitakoa entzun eta erregistratzen
da eskola bakoitzean. Ze ederra!
0 eta 6 urte bitarteko haurrak eraikin berean
egotea asko gustatu zitzaigun. Haur Hezkuntza
osoa kontuan hartzen dute eta asko zaintzen da
haurrak etapa osoa leku berean egin ahal izatea.
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Reggio Emilia

Reggio Emilia

Bidaia

Eraikuntza bakoitza lorategi eder batez inguratua
dago (batek laku txiki eta guzti). Eraikin bakoitzean
plaza deituriko gune zabala daukate eta bertan elkar
tzen dira hitz egiteko, jolasteko... gure herriko plazetan
egin ohi den bezala. Eskola bakoitzean tailerra dago
eta tailerista bat dago bertan haurrekin lan egiteko
prest. Sukaldariak ere beraien ekintza eta proiektuetan parte hartzen du, taldearen parte da.
Gelak txokotan antolatuta daude eta material guztia haurren eskura dago. Kaletik ekartzen dituzten
objektuei garrantzi handia ematen diote eta txukun
antolatu eta biltzen dituzten gelan.
Eguneroko martxan talde txikitan eta handitan ari
tzen dira. Talde osoa elkartu eta bakoitza non arituko
den hitz egin ondoren taldea banatu egiten da. Ba
tzuk txokotan, besteak kanpora, tailerrera... Beranduago taldea elkartu eta bazkaldu egiten dute. Hezitzaile
bakoitzak talde txikiarekin egoteko aukera dauka eta
bere ondoan koadernotxo bat eta argazki kamara izaten ditu haurrak esandakoa jasotzeko. Hortik abiatzen
dira lantzen dituzten proiektuak aurrera eramateko.
Adibidez, espazio berri bat ezagutu, bizi, manipulatu...
eta haurrak horren inguruan esaten duenetik abiatzen
dira. Programazioak baino garrantzi handiago dute
proiektuek, haurren interesen arabera galderei erantzuna aurkitzeko modua. Haurrak egiten ditu bere hipotesiak eta nahiz eta batzuetan zuzena ez izan, bera
iristen da ondorioetara. Haurrak egiten du, haurrak
sortzen du, haurrak arrazonatzen du, haurrak aur
kitzen ditu erantzunak. Hezitzaileak haurrak esaten
duena entzun egiten du, errespetoz jaso eta aurrera
pausoak ematen laguntzeko abiapuntu bezala erabil
tzen du.
Hau guztia gauzatzeko ezinbestekotzat hartzen
dute guraso, hezitzaile, pedagogo, administrazio eta
herri osoaren inplikazioa. Guztiak bat datoz haurraren
lehenengo urte hauei eman behar zaien garrantzian.
Oinarri sendoa jarri nahi dute haur horien garapen eta
ikaskuntza prozesuan.
Geuk ere ikertu beharra daukagu, gure buruari galderak egiten jarraitu. Han esaten duten bezala hez
kuntzan ari denak zergatiak bilatzen jarraitu behar
du.
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Berriak

Berriak

Sofbol Txapelketa
Abenduaren 6tik 10era Ordizian ospatu berri den Euskadiko Areto Sofbol Txapelketan Zarauzko Iñurritza
taldeak gogotsu hartu du parte. Gainera, bigarren postua lortu du kadete mailan eta hirugarren postua jubenil
mailan. ZORIONAK NESKAK!!!

Orentzago eta Erregeak
Gabonak aitzakiatzat hartuta, abenduaren
14an Xabier Alberdi eta Xabier Etxabek hitzal
dia eman zuten ikastolan, “Gabonetako festen transformazioa Zarautzen XX. Mendean:
Orentzago eta Erregeak” gaia zutelarik hizpide.
Komunikazio honen oinarria “Zarauzko folklorea” proiektua da eta Xabier Alberdik eta
Xabier Etxabek egindako ikerketaren emaitza
2007an Zarauzko udalak argitaratuko duen liburu bat izango da, besteak beste.
Hitzaldiaren helburua, datuak emateaz aparte,
folklorean gertatzen diren aldaketetan erreparatzea zen.
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Ikastolako altxorra
Badirudi azkenaldian bat baino gehiago ikastolako altxorraren bila dabilela. Izan ere, ia astero izaten dugu piraten bisita eta altxorra aurkitzen ez dutenez, behin eta berriz sartzen dira, ea halakoren batean topatzen
duten.
Duela aste gutxi idazkaritzara sartu ziren, eta alarmari oihu egiteko astirik eman gabe, dinbi-danba hautsi zuten
eta gordailuan zegoen dirua eraman. Zorionez, (hala esan beharko) hura izan zen eramandako altxor bakarra.
Bestalde, sarritan sartu izan dira beste hainbat pirata, batez ere asteburuetan; batzuetan portxeetako geletan,
bestetan Lehen Hezkuntzako geletan… Sartzearekin aski ez eta txikizioak eta pintaketak ere askotan egin
dituzte.
Jakingo bagenu zein den bila dabiltzan altxorra...

ITURGINTZA, GASA ETA BEROGINTZA
Zerbitzu egoki eta profesionala
Bizkaia kalea, 13 • Tel. 943 83 17 08 • 20800 ZARAUTZ
S.M. Ikastola 15

Kirolak

Kirolez kirol

HAUSNARKETARAKO DEIA
Ikasturte berri bati hasiera
eman diogu eta urtero bezala ja
da martxan dira eskola kirolean
eskaintzen diren kirol gehienak.
Aurreko urteetako kirol berberak
eskaini dira eta hasi da bakoitza
bere bidea egiten.
Aldizkari honen aurreko zenba
kiak irakurri dituzuenok, jakingo
duzue eskola kirolaren egoera ez
dela nahi bezain ona. Gaur egun
benjamin eta alebinetan eskain
tzen da, eta infantil eta kadeteez
klubak arduratzen dira. Honek
esan nahi du, eskolak bultzatu
nahi dituen hainbat balore, esa
terako kirol aniztasuna, kolokan
gelditzen direla. Eskolak jada ez
du zereginik adin hauetan eta
egoerak daraman bidea ikusita,
denbora gutxi barru benjamin
eta alebinetan ere ez dugu zer
esanik izango. Honek guztiak zer
pentsatua ematen digu eta berriz

ere adin hauetan kirola zertarako
landu nahi dugun pentsatzen jarri
behar dugu.
Haurrak geroz eta lehenago
aukeratu behar dute zein kiroletan ibili nahi duten. Beti esaten da
aukeratutako kirolaz gain beste
kiroletan parte hartu daitekeela,
baina egunerokotasunean entrenamendu kopuruek ez dute hori
isladatzen. Elkarte askoren helburua ahalik eta kirolari gehien
biltzea da. Are eta haur gehiago
izan, onentsuenak bereganatzeko
aukera gehiago dituztelako. Honek suposatzen du adin oso txikietan haur pila bat bereganatzen
saiatzen direla, gerora selekzio
bat egin ahal izateko. Goi mailara
iritsi nahi dutenen ametsa gainontzekoen kalbario bilakatuz. Azken
finean, datuei begiratuz gero, urtean ez dira bi goi mailako kirolari
ateratzen. Eta hauek aurkitu na-

hian beste hamaika haurren ilusioa suntsitzen da. Gainera oso
jakina da, benetan eliteko kirolaria
izan daitekeenak beti izango duela horretarako aukera, ez dago
alebinetatik hain zorrotz jarraitu
beharrik.
Guk, Kirol Batzordetik, egiten
dugun hausnarketa beste bat da.
Kirola heziketa bide bezala ikusten dugu. Kirola, gure haurrei
hainbat gauza erakusteko bide
oso egokia dela iruditzen zaigu
eta horregatik adin hauetan beste
kirol eredu baten aldeko apustua
egiten dugu. Kirol bakoitzak gauza
ezberdinak erakusten dizkigu eta
horregatik gara kirol aniztasunaren aldekoak. Talde kirolez gain
banakako kirolak ere praktikatzea
gomendatzen diogu edonori eta
batez ere haurrari. Eskola adin
hauetan kirol ezberdinak lantzea
guztiz aberatsa dela uste dugu.

Era guztietarako arotz-lanak
ESPERIENTZIA ETA TREBEZIA
AURREKONTU EGOKIAK
Urteta Bidea, z.g.
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Kirolez kirol
Honekin batera, adin hauetan,
eskola iruditzen zaigu kirola lan
tzeko gunerik egokiena. Ez ditugu
adin txikietan entrenamendu eta
txapelketa ofizialen presioarekin
ito nahi. Adin hauetan kirolaz denek gozatu behar dutela iruditzen
zaigu, taldean kirol mailarik altuena duenak eta mailarik baxuena
duenak. Denek lekua duten kirol
eredu baten aldeko apustu egiten
dugu. Ez gabiltza kirolari onenaren bila eta gainera kirolari onenak
ere pertsona bezala hezi behar
du. Dena ez baita teknika kontua.
Beraz, eta inori goi mailako kiroleko ateak itxi gabe, denek parte
hartu eta kirol ezberdinetan parte
hartzeko eredua da guk bultzatu
nahi duguna. Haurren ilusioak
bizirik mantenduz kirolaz gozatuko duten ingurua bultzatu nahi

Kirolak

dugu honela, 18 urtera iritsi eta
jada nazkatuta utzi ez dezaten.
Ez baitigu ezertarako balio alebinetan astean hiru entrenamendu
eta partidu bat jokatzeak, gerora
18 urterekin kirolaz kokoteraino
egon behar badu.

Beraz, orain ere, legeetatik aparte, norberak pentsatu beharko
du zein kirol eredu eskaini nahi
diegun gure haurrei. Kirol eredu
parte hartzailea eta anitza ala
selektiboa. Norberak egin dezala
hausnarketa.

Kontu honen guztiaren arazorik handiena diputaziotik dator.
Bertatik ezartzen ari diren legediek, kluben ereduak indartzen
baitituzte. Eskola kirola pixkanaka
desagertzen doa eta goi mailako
kirolak itsututa kirola heziketa
bide dela guztiz ahazten ari zaigu. Urtean ateratzen den goi
mailako kirolari hori gure semealaba izango den esperantzan,
18-20 urtetatik gora kirolik
praktikatzen ez duen
gizarte bat bultzatuz goaz.

Kirol Batzordea

Urdaneta, 2 - behea

( 943 89 40 14
ZARAUTZ

ZARAUTZ ZERBITZU INFORMATIKOAK
INFORMATIKA IKASTAROAK
Cursos de informática:
Hasiera Maila • Introducción a la informática
Kontabilitatea • Contabilidad (Contaplus)
Internet ikastaroak • Cursos de Internet

• Microsoft Word
• Microsoft Excel
• Microsoft Acces

Informazio gehiago Internet-eko gure helbidean: //www. zarautz.com
Para más información, en Internet: //www.zarautz.com

ORDENAGAILUETAN ESKAINTZA BEREZIAK. Zatoz eta ikusiko duzu
Consulte nuestras ofertas de ordenadores
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Xuxen

Xuxen xuxen
xexen

1- EZIK / IZAN EZIK / EZ EZIK
EZIK
Noiz dago “ezik” ongi erabilia?
Aditzekin erabili behar dugu, adibidez: “zuk lagundu ezik (ezean) ez dut lana inoiz bukatuko”. Alegia, zuk
laguntzen ez badidazu.
IZAN EZIK
Salbuespen-adieran “izan ezik” erabili behar dugu beti.
“Koadrila osoa gaude hondartzan, Eider izan ezik”.
Euskaldunon artean egiten den akatsik garrantzitsu eta zabalduenetako honako hau dugu:
“Aitor ezik beste denak joan ziren festara”. Esaldi honetan “ezik” hitza gaizki erabilia dago. “Aitor izan ezik
beste denak joan ginen festara” izango litzateke zuzena.
EZ EZIK
Beti bereizita idatzi behar da, “ezezik” moduan oker dago. “Ez bakarrik… baita ere” esan nahi du eta
“ere” partikula derrigorrezkoa du.
“Ondo idatzi ez ezik hitz egin ere ondo egin behar dugu”

2- MEREZI IZAN
Oso zabaldua da “ez du pena merezi” esaldia gure artean. Hori, ordea, gaztelaniatik jasotako itzulpen literario
oker bat besterik ez da, euskaraz penak ez baitu merezi. Modu zuzena “merezi izan” da. Ikus adibidea:
“Futbola ikustea ez du pena merezi”. Okerrekoa.
“Futbola ikustea ez du merezi”. Zuzena.

3- EUSKARA / EUSKERA
Euskaraz idazterakoan “Euskara” hitza erabili behar da, inoiz ez “Euskera”. Hala ere badira beste forma
batzuk gure herriko euskalkien arabera: “Eskuara” edo “Üskara”, esate baterako.

4- -Z GERO
1. Kasu guztietan “-(e)z gero” idatzi behar da: “hori eginez gero, hori egin duzunez gero”, nahiz eta hitz
egiterakoan “ezkero” ahoskatu.
2. Orduekin, eta oro har denboraz ari garenean, “ezkero” ere idatz daiteke: “hamarrez gero / hamarrak
ezkero”, “San Ferminez gero / San Ferminak ezkero”, “atzoz gero / atzo ezkero”.
3. Bestalde, “Honezkero”, “horrezkero” eta “harrezkero” kasuak era horretan idatziko dira.
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