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Agurra
LEHENGO ZAHARRAK BERRI
Iritsi gara beste behin ikasturte amaierara. Berriz ere
nekatuak eta berriz ere opor eske. Badakizue, lan asko
egiten dugu eta... Beno, ez aztoratu, zuek ere bai, zuek ere
bai (nahiz eta ez izan irakasle). Denok iritsi gara ikasturte
amaierara. Beste behin. Eta ikasturte honen hondarrean,
irudipena daukat, lehengo zaharrak berri ez ote gabiltzan.
Onerako eta txarrerako, baina lehengo zaharrak berri.
Txarrerako, nabarmen da zeri buruz ari natzaizuen.
Ikastola berriaren kontu patatero horretaz. Ia bi urte
pasa dira jada gai honekin jira bueltaka hasi ginela eta
horrenbeste jira eta bueltarekin zorabiatu samarrak ere
bagaude dagoeneko. Ez da gutxiagorako. Oraindik ere
emateko beste bira batzuk gehiago geratzen zaizkigula
jakinda gainera. Emaitzak horrenbeste merezi duela
pentsatu beharko dugu eta ahaleginean ez etsitzen saiatu.
Bestalde, onerako ere izan dugu ikasturte honetan
lehengo zaharrak berri. Eta Euskal Curriculumari buruz
ari naiz oraingoan. Iturri zaharretik, ur berria, esaten baitu
Ikastolen Elkarteko goiburuak. Eta izan ere, Ikastolen
Elkarteak aspalditik zuen helburua, beste ikastetxe eta
gizarte eragileekin elkar lanean, gauzatzen hasi da ikasturte
honetan poliki-poliki. Urrats garrantzitsu bat da inolako
zalantzarik gabe. Datorren ikasturtean eta hurrengoetan
garatzen eta zabaltzen asmatu beharko duguna eta, beste
hainbat konturekin bezala, batzen gaituenari begiratuz
bereziki eta ez bereizten gaituenari.
Eta azkenik, berriak zahar ere bihurtu direla esan
beharko genuke. Alde batetik, batzordea berritzea tokatzen
zaigu, guraso eta langileen erdiak. “Zaharrei”, ikastola
osoaren onerako egindako lana eskertzea dagokigu, berriei,
animuak eman eta lanean jartzea. Eta bestetik, gure betiko
bi irakaslek aurre-jubilazioa hartuko dute: Txapasek eta
Jonek. Hauek, besteok baino opor luzeagoak izango dituzte.
Aurretik nahiko lan egina dutelako, noski. Bejondeizuela,
denon partetik.
Batzordea
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Ikastola
i turri zaharretik, ur berria

Batzordea

“Iturri zaharretik / edaten dut. / Ur berria edaten, / beti berri den ura / betiko iturri zaharretik”
(Joxan Artze).
Datorren ikasturterako aldaketak izango ditugu
bai batzordean eta baita zuzendaritzan ere.
Batzordean, lau langile eta lau guraso berri sartuko
dira, lan bera bete ondoren merezitako atsedena
hartuko duten beste hainbat langile eta gurasoren
ordez. Zehatzago esanda, sartuko diren kide berriak
ondorengo hauek izango dira: Arrate Makazaga,
Pascual Elustondo, Itziar Arruti eta Arantza Iribar
gurasoen aldetik eta Inaxio Zubimendi, Maite
Pardo, Belen Gonzalez eta Belen Murua langileen
aldetik. Beti bezala, ikastola komunitatea osatzen
dugun kide guztion laguntza izango dutela ziur
gaude, ikastolaren gidaritza eramango duen
erantzukizun organo honetan beraien lana behar
bezala burutzeko orduan.
Era berean, lehen esan bezala, beste zortzi
kidek batzordea utziko dute: Joseba Makazaga,
Andres Epelde, Joxe Anjel Zaldua eta Juan Kruz
Intxauspek gurasoen aldetik, eta Dani Txoperena,

Fernando Rojo, Nerea Arruti eta Maite Arrospidek
langileen aldetik. Nahiko lan egin dute eta nahiko
buruko min eta tripako min pasa behar izan dituzte
guztiek ere. Bihoazkie ikastola guztiaren izenean
gure eskerrik beroenak eta bejondeiela.
Azkenik, zuzendaritzan ere aldaketak izango dira
datorren ikasturtean. Hain zuzen ere, zuzendari
aldaketa izango baita. Martin Etxeberriak postu
hori utzi egingo du ikasturte honen amaieran
eta ikastolan bertan lanean jarraituko du beste
zeregin batzuetan. Bere ordez, ikastola barruko
pertsona bat izango da zuzendari berria: Garbiñe
Gonzalez de Durana. Garbiñek dagoeneko urte
batzuk badaramatza ikastolan Lehen Hezkuntzako
irakasle gisa eta ikastolako langile eta batzordearen
babesa jaso du erantzukizun hau hartzeko garaian.
Animo bada, guztion laguntza izango duela ziur
baikaude.

Martin eta Garbiñe
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Ikastola
Euskal Curriculuma

e uskal Curriculuma

Euskal Curriculumaren gai garrantzitsu honek
ikastolako ateak jo ditu ikasturte honetan, eta ikasle,
guraso eta irakasle taldeak lanean aritu direla kontatu behar dizuegu.
Dena den, Euskal Curriculuma zer ote den galdetu baino lehenago, zer den eta horren beharra ba
ote dagoen argitzen saiatuko gara. Beraz, Euskal
Curriculumak euskal kulturaren transmisioa ziurtatzeko beharrari erantzun nahi dion proiektua dela
esan dezakegu
Behar horren zergatia aztertzerakoan, honakoa
baloratu da: kasu batzuetan, euskal kultura bera
ez dela behar bezala transmititzen, eta beste batzuetan, transmisioa ez dela nahikoa izaten. Bestalde, Euskal Curriculumaren barnean, euskal kultura espeziﬁkoaren transmisioaren planteamenduaz
gain, Europan integratutako euskal gizarte batean
eta munduarekin elkarreraginean bizi ahal izateko
beharrezkoak diren konpetentziak ere aztertzen
dira. Hots, derrigorrezko eskolaldia bukatutakoan
(DBHko etapa) ikasle guztiek garatu eta barneratu
behar duten konpetentzia multzoaren (ezagutzak,
trebetasunak eta jarrerak) identiﬁkazio eta deﬁnizioa. Proiektu hau aztertu eta baloratzeko, ikastolako hainbat lan taldek lanean jardun dutela adierazi
behar dugu; hona hemen: DBHko ikasle talde bat
(15 ikaslek osatuta), gurasoen bi talde (20 gurasok
osatuta), irakasle talde bat (16 irakaslek osatuta),
DBHko mintegiak (euskara, gaztelania, ingelesa,
matematika, natur, gizarte, plastika, soin hezkuntza, mundu ikuskerak eta erlijioak, eta tutoretza eta
orientazioa), eta Talde Pedagogikoa.
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Talde hauek guztiek egindako balorazioak txosten batean jaso eta Ikastolen Elkartera bidali ditugu.
Beraz, ikastola guztiek egindako balorazioekin datorren ikasturtean gai garrantzitsu hau berriz aztergai
izango dugula aipatu behar dugu eta egindako hobekuntza proposamenekin Euskal Curriculumari balioespen orokorra emango zaio. Fase hau egin ondoren, oinarrizko Euskal Curriculum komunari buruz
erabakiak hartzeko prozesua abian jarriko da, hots,
Euskal Herriko ikastetxeok izan nahi ditugun puntu
komunei eta partekatu nahi dugunari buruz adostasunera iristeko.
Azkenik, ikastolan Euskal Curriculumari
buruz aztergai izan dugun prozesua oso aberatsa
izan dela aipatu behar dugu, eta lan talde guztietan
egindako 3-4 bileretan lortu diren ondorioak antzekoak izan direla adierazi behar dugu. Laburbilduz
hauek izan dira landu diren gaiak: 1. Euskal Curriculumaren beharraren azterketa, 2. Esparru kontzeptuala, hots, zer den curriculuma, Euskal Curriculum
espeziﬁkoa, oinarrizkoa eta komuna, 3. Curriculum
diseinuaren oinarriak eta ezaugarriak,. 4. Hezkuntzaren printzipioa edota xedeak,. 5. Hezkuntza
konpetentzia orokorrak, 6. Arloen proposamena eta
egituraketa, 7. Informazioa eta erabakitzeko prozedurak. Prozesu hau guztia aurrera eraman ahal
izateko, Ikastolen Elkarteak egindako aurkezpenak
eta sortutako materialaz gain, ikastolak unitate didaktiko eta aurkezpen proiekzio bat burutu dituela
aipatu behar dugu.
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Oteitza LizeoaKalapita

o teitzako kalapita
“Kalapita”, bai, hori da, ondo irakurri
duzue, begiratu hiztegietan. Zalaparta,
iskanbila, sesioa, istilua, dio. Hori guztia
esan nahi baitu kalapitak. Nahiz eta kasu
honetan, izena eta izana ez datozen guztiz bat. Izan ere, ikasturte honetan “Kalapita” beste zerbait bihurtu baita Oteitza
Lizeo Politeknikoan: ikasleek ikasleentzat
egindako berripaper bat.
Ikasle talde baten ekimenez eta Imanol Epelde irakaslearen laguntza eta bultzadaz, aurreko ikasturtetik mamitzen
zebilen proiektuak ikasturte honetan
eman ditu zorionez bere fruituak. Bi aldeetatik idatzitako orri koloredun bakar
baten formatuan, “Kalapita” Oteitzako
ikasleen artean aipatu zalaparta hori sortzen saiatu da. Ikasleak mugitu dira eta
ikasleak eta ikastetxea bera mugiarazten
egin dute ahalegina, euskara hutsean ateratako berripaperaren bitartez.
Eta zalaparta diot, ez istilua ez sesioa,
inondik inora ere. Zirikatzen saiatu dira,
baina inor mindu gabe. Horretarako, hasierako eta beharrezko talde eragile baten
inguruan, ikasle gehiago biltzeko ahalegina
bideratu dute. Alde batetik, beharrezko
aniztasuna bermatzeko. Bestetik, eta
ikasle gehienek bi urtetako ibilbidea egiten dutela kontutan hartuz, proiektuari
berari jarraipen etorkizun bat ziurtatzeko
helburuz. Ondo egin dute lana eta datorren ikasturtean ere Kalapitakideak gure
artean izango ditugun itxaropena dugu.
Izan ere, “kalapita”ren beste adiera bat,
“erronka” baita.
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Kalapitako erredakzio taldea:
Gorka Lertxundi, Oier Aizpurua, Oier Aranzabal, Hodei Iruretagoiena,
Itsaso Urtiaga, Ane Agirre, Alain Mendizabal, Andoni Manzisidor eta
Imanol Epelde.

Gurasoak
Bidea jorratzen

gurasoen txokoa

Gurasoen Txokotik ikastolako guraso guztiei:
Ikasturtean zehar Gurasoen Txokoa osatu dugun
taldea gara eta lerro hauen bidez, gure esperientzia
ezagutarazi eta guraso guztiei gonbidapena luzatu
nahi genizueke.
Ikasturtearen hasieran izan genuen egitasmo honen berri. Helburua gurasoak ikastolako proiektura
hurbiltzea eta parte hartzea indarberritzea zen eta,
honekin batera, seme-alabei egoki laguntzeko bidea
urratzea.
Mirari Bereziartua izan dugu sustatzaile eta hilean bitan edo, elkartu gara. Hasiera batean, bi talde
osatu ziren. Bat, arratsaldekoa eta bestea, gauekoa.
Gerora, iluntzeko taldean bildu ginen guztiok, hain
zuzen ere, Curriculumnaren gaiari ekin genionean.
Interesgarria iruditu zaigu gure seme-alaben
heziketari buruzko gune hau eta eroso aritu gara
bakoitzak bere kezka, zalantza, iritzi eta nahiak azaltzen. Besteak beste, era honetako gaiak izan ditugu hizpide: Zertarako
eta zergatik aukeratu
dugu gure seme-alaben heziketan ikastola? Ezagutzen al dugu
ikastolen antolakun-

tza? Ikastola gurasoen kooperatiba dela badakigu,
baina nola eratzen da? Seme-alabekiko harremanetan zerk kezkatzen gaitu? Nola hobe dezakegu?
Ariketa batzuk ere egin ditugu gure seme-alabekiko
harremana era positiboan bideratzeko.
Gai hauek jorratzen ari ginela, Euskal Curriculumnaren planteamendua egin zen eta handik aurrerako bileretan gai horri ekin genion. Egia esan,
ez zen samurra izan zenbaitetan, kontzeptu abstraktu samarrak ziren gurasoontzat, oro har, urruti
gelditzen zirenak. Hala ere, egitasmoaren nondik
norakoak ulertzeko balio izan digu, baita bakoitzak
bere iritzia eratu eta emateko ere.
Aberasgarria izan da gainera, adin ezberdinetako
seme-alaben gurasoak elkarrekin biltzea eta bakoitzak bere ikuspegia adierazteko gunea eta aukera
izatea.
Gure seme-alaben heziketaz ari garelako eta gurasoen parte hartzea oso garrantzitsua dela uste dugulako animatu nahi zaituztegu Gurasoen Txokora.
Denontzat izango da-eta, aberasgarria!
ANIMATU!!!

IRURETAGOIENA
HARATEGIA

Merkatu Plaza, 5
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Berriak

Berriak

Maskarada
Martxoaren 26an, Zuberoako herrixka batera hurbildu ginen, euskal kulturaren inguruan gure ezagutzak sakontze aldera. Goizeko zortzi eta erdietan abiatu ginen, eguraldia ere lagun genuela, eta bidaia luze baten ostean
ailegatu ginen Arrokiagara. Gu iristerako goizeko ekitaldia bukatzear bazegoen ere, azken dantza batzuk ikusi
eta musikaz gozatzeko aukera izan genuen. Honen ondoren, bertako frontoian bazkaldu genuen.
Lauak aldera, arratsaldeko ekitaldian parte hartuko zutenak hurbiltzen hasi ziren. Beltzek, bertako
antzerkian gaiztoen papera betetzen dutenek (basatiak, erasokorrak…) begitan hartu gintuzten
eta tira-bira batzuk izan genituen
beraiekin, barre algaren artean betiere. Antzerkia ikusi ostean, berriz
ere, Zarautza itzuli ginen. Egun
zoragarria igaro genuen, baina
pena bat geratu zitzaigun: beraien
euskara nahi bezain ondo ez ulertu
izana.

XXIV. Salbatore Mitxelena sariak
XXIV. Salbatore Mitxelena literatur lehiaketako sariak eman berri dira eta aipatzekoa da herriko haur eta gaztetxoen artean izandako parte-hartzea. Adinaren arabera 6 maila bereizten dira eta saritutako 30 lanen artean,
ikastolako zenbait ikasle ditugu:
• A1 mailan (LH 3) 1. saria: 3. mailako Iñaki
Garate “Pantxo, behi berdea” ipuina.
• C mailan (DBH 1 eta 2) 1. saria: DBH 2.
mailako Manex Serras “Oilo baten memoriak” ipuina.
• D mailan (DBH 3 eta 4) 2. saria: DBH 3.
mailako Bingen Urbieta “Gaiaren erasoa”
ipuina.
• D mailan 3. saria: DBH 4. mailako Itziar
Unanue “Agur amets guztiei” ipuina.
Zorionak guztioi!
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Berriak

Berriak
66koen afaria
“Zarauzko Salbatore Mitxelena Ikastolako 1966an
jaiotako ikasle ohiak. 2006ko maiatzaren 19an;
zumaiarrak, getariarrak, oriotarrak eta zarauztarrak Txiki Politen elkartu ginen eta oooosso giro
onean “earki” ibili ginen goizalderarte”.

61ekoen bazkaria
Zarauzko Salbatore Mitxelena Ikastolako 1961ean
jaiotako ikasle ohiak. Galeperran izan ginen bazkaltzen eta argazkia, «goazen denok batera...»
abestu aurretik atera genuen. Aspaldian elkartu
gabeak ginen mahai inguruan eta aurrerantzean
parranda gehiago egitekotan geratu ginen. Espirituz gazte nonbait eta batzuk afaritara ere iritsi
ziren. Ez ginen denok bertaratu baina Eloy han
genuen gogoan.
Mac Mikel eta gainontzeko bakero eta indioak.

Era guztietarako arotz-lanak
ESPERIENTZIA ETA TREBEZIA
AURREKONTU EGOKIAK
Urteta Bidea, z.g.

Tel. 943 13 00 76
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Elkarrizketa

Mendi

a zkena ikasi dudana: edukazioa beharrezkoa da
Getariako arratoia, edo San Anton mendia, munduan gehien pintatu duen pintorea dela diote. Hark dio oraindik
ez duela lortu goizean hondartzan lehena izaten.
Bata ala bestea, maiz topatuko duzu malekoian pintatzen. Eta seguru, astelehen goizean ikastolako lehen mailako haurrei pintatzen eta munduari eta bizitzari begiratzen erakusten: Jose Luis Mendizabal, Mendi.
San Pelaiokoa, Iñurritzakoa, zara. Nolakoa zen
auzoa zure eskolako garaian?
Askoz ere txikiagoa zen, denok ezagutzen genuen elkar. Bentaja genuen, denok euskaraz
egiten genuen.
Eliza zegoen, eta ikastola dagoen inguruan “Escuela nacional” zegoen. Han, neskak goian eta
mutilak behean ibiltzen ginen; 60 bat, baserri
guztietatik etortzen ziren.
Azpialdean, ikastolak orain duen bezala, arkupea zuen, euria egiten zuenerako. Han ibiltzen
ginen jolasean: dardoekin, partxisean, txapekin, limonadak edukitzen zituen kristalezko kanikekin…
Jaiak ere han egiten ziren. Soinua jotzen zuten
eta “bailea” izaten zen. Baserri guztietatik etor-

tzen ziren neska-mutilak. Azken momentuan,
iluntzeko 9:00etan edo, argia kentzen zuten 5
edo 6 segundoan, eta denetik aditzen zenuen:
xirriak… Segituan argia piztu eta kalera bidaltzen zituzten denak. Horrela bizi ginen, txarren
artean txarrena gaur santua litzateke, itxura
zen.
Ikastolara etortzen zara astelehenero haurrei
pintatzen irakastera. Oso desberdina ikusten al
duzu ikastola zuk ezagutu zenuen eskolatik?
Bai!, askoz hobea den zerbait. Ikastola ikusi
eta pentsatzen dut: “nola liteke? Orain askoz
ere jende gutxiagok daki euskara. Baina, hala
ere, Zarautzen erdiak edo jakingo du: %60k,
agian?
Orduan aldrebes zen, ongi edo gaizki denek

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

Elkarrizketa

zekiten. Ikastola askoz hobea da, zenbat haur
dauzkazue, 1000? Bestelako edukazioa, beste
modu batera.
Gurea zen kastilanoz ikastea, 7 urterekin kastilanoz ikasi behar. Gure maisua Don Aurelio
zen, madrildar errepublikarra. Nik txikitan ikusi
nuenarekin alderatuta, oraingoa hobea da.
Zer ez zizuten irakatsi eskolan, eta uste duzu
guk gure haurrei irakatsi behar diegula, edo
aurkitzen lagundu behar diegula?
A!, hor arazo kulturala planteatzen duzu. Aurrena, maisuak, gurasoak eta denak kulturizatzea.
Nahi eta nahi ez, gaur egun lo dagoena bereak
egin du, formula bakarrarekin ezin da bizi. Jendea hezi egin behar da, edukazio falta segituan
etortzen da.
Ikastolan 7 urteko haurrekin aritzen zara. Zure
garaiko 7 urteak al dira?
Bueno, nik uste hauek zintzoagoak direla; bai,
bai… Gu orain kexatu egiten gara oraingoek
egiten dituzten gauzekin. Baina gure garaian
atera zen aire konprimitutako eskopeta, bala
txiki batekin. Gure koadrilako bati, aberatsak
ziren, aitak bat erosi zion. Gauean
joaten ginen farolak bilatu eta farolak itzaltzera… orain esan liteke.

Horregatik, nik ia 80 urte mundu honetan, eta
azkena ikasi dudana izan da edukazioa beharrezkoa dela. Gurasoek beti izan dute kezka
atzetik datozenek goserik ez izateko eta nik
esaten diet: “ niri ez laga terrenoak eta etxeak,
buruan laga”. Ikasketak eman, eta masterrak
eta ingelesez eta alemanez eta txinoz ere ikasi.
Buruan eraman, dirua eta aberastasunak…
Gauza asko falta zaizkizue oraindik, baina falta zaizkizue dirurik ez dagoelako. Hori badakit.
Nahikoa egin da: ezerezetik orain dagoena:
%60 ikasten, dezente!
Pagoetako gurutzea tximistak jo eta zati bat
puskatuta omen du…
Ez da izango! Hara joateko asmoa dut, Aiatik
barrena joango gara.
Eta tximistak jo du? Han izan nintzen inauguratu zutenean. San Pelaion erromeria egin zen.
Orduan oso ohitura polita zen, denok elkartzen
ginen. Nik 5 urte izango nituen. Denok joan
ginen orduan ere elkarrekin Pagoetara, jende
pila.

Zuek irakasleekin zenuten harremana, eta oraingoa…
Orain askoz hobea. Guk Don Aurelio esaten genion, eta zuei zuen
izenez deitzen dizuete. Lehen hori
errespetua zen.
Horretan, irabazi egin behar da
errespetua. Eta maitasuna baldin
badago gauzak ongi doaz, hori horrelaxe da. Lehen hori beldurrez
egiten zen.
Hainbat erakusketa eta artista ezagutu ditugu zure eskutik…
Oso garrantzitsua da hori. Bideak
erakutsi egin behar dira. Ez dago
biderik, bidea ibilian egiten da,
egin egin behar da. Eta ikastolan
ere egiten da. Freud-ek esan zuen
bizitzako lehen 7 urteetan gertatutako hori gero bizi guztirako geratzen dela.
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Ikasleak
maletina
Hona hemen maletin magiko bat; kanpotik
besteak bezalakoa da, baina, barrutik sorpresaz
betea dago. Denok pentsa genezake maletin baten
barnean dirutza egon daitekeela edota dokumentu
garrantzitsu batzuk. Ba gurean ez. Gurea ezohiko
gauzez betea dago, magiaz betea. Diberti gaitzakeen
edozer atera dezakegu. Zer iruditzen barku bat,
asteburu oso baterako Mediterraneoa zeharkatu eta
Turkiara eramango gaituena? Atera dezagun ba!
Barku honek arau bat du: pertsonaia bereziek
soilik bidaia dezakete bertan. Ziur bereziak zaretela
guztiok. Sar zaitezte bada denborarik galdu gabe!
Hara! Ikusi zer nolako pertsonaiak ari diren sartzen:
magia errusiarreko bi traﬁkante! Ez larritu, ez dute
eta asmo txarrik. Begira aktoresa hori bere ‘glamour’arekin. Eta bi gay horiek! Noski, denetariko gustuak
onartzen ditugu barku honetan. Hara, mago bat!
Zein ondo, asko dibertituko gara bere trukoekin.
Eta begira beste hori! Eroetxetik atera berria da
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Antzerkia
baina barkura hau ere. Begira sirena eder hori! Bai
pertsonaia bitxia! Bi neska horiek ere oso politak
dira, baina bi aurpegi ezberdin dituzte: ona eta
txarra. Lasai, ongi moldatuko dira zuekin eta! Ai
ene! Izpiritu bat al da hori? Eta mamu ehiztari bat
bere atzetik? Jontxo, ze ondo pasako dugun euren
istorioak entzuten!!
Denek agurtu dute azafata. Zuek bakarrik falta
zarete. Ai ene! Azafata barkura sartu da eta... eta
barkua badoa! Galdu egin duzue! Orain maletinean
sartuko da eta berriz itxiko da ametsetako maletina,
pertsonaia zoragarriak barruan dituelarik.
Eta zuek? Bueno baduzue aukera oraindik.
Ekainaren 17an arratsaldeko 19:30ean berriz irekiko
da maletina Lizardi Antzokian. Zoazte hara eta sar
zaitezte istorioan, merezi du. Ez ezazue mundu
magiko honetara joateko aukera galdu!

Bidaia

Ikasleak

b artzelonara bidaia
Agian nire hiztegia ez delako oso aberatsa, baina bidaia
deskribatzeko hitz bakarra bururatzen zait: ahaztezina.
Hasteko, autobuseko joanetorrietan giro ona eta
umorea nagusitu ziren guztion artean, baita irakasleen
artean ere. Hala ere, urrezko domina gidariarentzat
izan zen, gutxitan ikus baitaiteke 60 ikasle batera jasan
ditzakeenik, zoratu gabe eta gainera umore onez.
Rialp eta Sort-en ekintza interesgarri ugari egin
genituen: rafting-a, eskalada, barrankoak, tirolina,
baina pasarte onenak gauekoak izan ziren, dudarik
gabe. Zenbait ikasleren algara eta irri entzunezinak
gelditu ondoren irakasleak aspertu egin ziren (nahiz eta
zuzentzeko azterketak eraman) eta txikitako garaiak
gogoratzeko, giza itxura izan nahi zuen panpina –Buffalo
Bill- egin zuten baloi eta arropaz baliatuz (horrela gaueko
zaintza arinduko zutelako ustean). Hurrengo egunean
oso entretenigarria izan zen irakasleekin gaueko gaizki
ulertu eta komeriez hitz egitea.
Hirugarren eguna Bartzelonan pasa genuen. Ramblak,
Barri Gotic, musika eta arropa dendak, kale ikuskizunak,
kultura nahasketak… benetako hiri erakargarri eta
kosmopolita bihurtzen dute. Gero gau horretan hotelean
pasatakoak ere izugarriak izan ziren, guztiok jubilatuekin
dantzan ibili eta gero, irakasleak k.o. utzi eta bakarrik
geundenez ez ziren gehiegi ohartu... ESKERRAK!
Bidaia Port Aventuran pasatako egun zoragarriarekin
amaitu zen. Itzulia, nekeak gaindituta, beste aparteko
bidaia baten ametsetan igaro genuen gehienok.
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Kirolak

Kirolez kirol

ESKOLA KIROLA KILI-KOLO
Jakingo duzuen bezala eskola kirola nahasi samar dabil aspaldi honetan. Kirol elkarteetako zenbait atalen eta
Ikastetxeen arteko hainbat ikuspuntu ez datoz bat eta honek Zarauzko lan giroa okertu du eskola kirola mailan.
Honi Eusko Jaurlaritzak sorturiko kirol lege berria eta, Udaletxea buru dela, Gipuzkoako Aldunditik ezarri
diguten Gazteen Kirol plangintza (GKP) gehitu behar zaio.
Datozen lerroetan, hurrengo urterako eskola kirola nola gera daitekeen azaltzen saiatuko gara:
Kadete maila (DBH 3-4): azken urteetako joera jarraituz kirol elkarteen esku geratuko da adin honetako
jarduera. Federatuen artean eskubaloia, saskibaloia eta futbola ditugu nagusi, baina badira beste hainbat
ekintza: arrauna, txirrindularitza, errugbia... Kirol elkarteez aparte badira herri mailan beste aukerak: jimnasioa,
dantzak,...
Infantil maila (DBH 1-2): aurten lehendabizikoz gertatu den bezala datorren urterako ere ikasle gehien
daramaten 3 kirolak (eskubaloia, saskibaloia eta futbola, alegia) kirol elkarteetatik antolatu eta zuzenduko dira.
Ikastetxeen gogoz kontra bada ere, eta lehen aipatu bezala, Aldundiak eta Udaletxeak hartutako erabakia da.
Alebin maila (LH 5-6): Aldundia, Erreala eta Futbol Federakuntzaren artean aurreakordio bat sinatu
berri da. Honetan kirol eskolen sorrera eta txapelketaren jardunaldi kopuru minimoa zehazten dira (betiere
futbolaren inguruan). Aldundiaren arabera aurreakordio hau eskubaloi eta saskibaloiko federakuntzekin lotu
nahi da. Honek guztiak gaur arte genuen ereduarekin talka egin dezake. Beraz, ezin ziurta dezakegu zer
motatako eredua eskaini ahal izango dugun datorren ikasturtean (ala zerbait ziurtatu ahal izango dugun).
Benjamin maila (LH 3-4): zorte pixka batekin orain arteko plangintza berarekin jarraitu ahal izango dugu
(inshallah!!).
Laburbilduz, hurrengo urtera begira hausnartuz, honi guztiari buruz 2 ondorio atera ditzakegu. Batetik,
ziurtasun eza. Ez dakigu zein etorkizun izan dezakeen eskola kirolak. Bestetik, ikastetxeak eskola kirolean
desagertze bidean dauden “espezieak” dira.

Eskerrik asko Euskalduna Tabernari zure saiheski goxoengatik
eta Helmuga Kirolaki jertseek eskainitako berotasunagatik!

Kale Nagusia, 2
Tel. 943 13 24 02 • ZARAUTZ
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Egaña, 13 (sarrera Araba kaletik)
20.800 ZARAUTZ(Gipuzkoa)
Tel/fax. 943 83 36 19

Kirolez kirol

Kirolak

URTEA LABURTUZ

EUSKAL SOIN JARDUERAK

Urtero data hauek iristean
denboraldian zehar izandako
emaitzen berri ematen dizuegu.
Ez ditugu inondik inora aurtengo
gure kirolari txikien arrakastak
ahaztu nahi, baina beste aipamen berezi bat egin nahi genuke:
entrenatzaileak.

Badira zenbait urte Euskal Soin Jarduerak egiten hasi ginela ikastolan,
XIBA taldearekin lankidetzan. Xiba euskal jolas, joko eta kirolen berreskurapenaz arduratzen den taldea da, Ikastolen Elkartearen eskutik eta
Ikaspilotaren laguntzarekin sortua.

Talde kiroletan izan den giroa orohar oso ona izan da, gure
gazte eta gaztetxoenen arteko
harremana apartekoa izan da.
Aipamen berezia pilotan lortu
ditugun aurrerapenei. Aurreko
urtean Iñaxio eta Jon bagenituen arduradun bezela eta Aitor
eta Iñigo entrenatzaile moduan,
aurten Mailu eta Maite gehitu
zaizkie arduradun gisa eta Iban,
Iosu, Imanol eta Jon entrenatzaile lanetan.

Ikasturtean zehar topaketa ezberdinak antolatzen ditu Xibak Zarauzko nahiz eskualdeko herrietako ikastetxe ezberdinen artean. Horrela, soinketako saioetan lantzen ditugu topaketan izango ditugun jolas eta
jarduerak eta topaketa egunean elkartzen gara parte hartu nahi dugun
ikastetxe guztiok. Helburua haur eta gazteek euskal jolasak ezagutzea da
eta garrantzia partehartzeari ematen zaio.
Ikasturte honetan, LHko 3 eta 4. mailakoekin I. Euskal Jolas Topaketak izan genituen ekainaren hasieran; 5. mailakoekin IX. Euskal Pilota
Topaketan parte hartu genuen urtarrilean; 6. mailan III. Boteluze Topaketa izan genuen otsailean; DBHkoek III, IV, V eta VI. Euskal Soin
Jarduera topaketak izan zituzten eta herri-kirolak landu zituzten. Oso
giro ona izan dugu topaketa guztietan zehar eta haur eta gazteak primeran aritu dira.
Aipatzekoa da Xibakoak egiten ari diren lana eta topaketetan nahiz
hauen antolakuntzan azaltzen duten ardura eta fundamentua.

Alebin mailan kaxkar ibili bagara ere, zoriontzekoa benjamin
mailan errugbilariek egin duten
lana. Ikusgarria izan da gure txiki
aursartak Astiko zelai lohitsuetan ikustea.
Ez ditugu hain berri pozgarriak atletismo inguruan, lantalde zoragarria badute ere Antoniano K. E.-koek, kirol hau ez da
oso osasuntsu gure artean.
Azpimarragarria Bingen eta
Anderrek egindako lana ere. Azken urteetan xake inguruko ekin
tzak baztertuak baikenituen.
Ez genuke idatzi hau amaitu
nahi ezinbestekoa izan zaizkigun
hainbat talderi eskerrak eman
gabe: bereziki, Zarauzko Arraun
Elkartea eta Surf eskolak, eginiko
lanagatik. Txirrindulariak, judo
eskola, igeriketa elkartea, Xingola, Haur Kultur Taldeko gazteak
(eta ez hain gazteak), eta ziur
ahazten zaigun hori ere ahaztu
gabe.
S.M. Ikastola 15

Olerkia
ZER NAHI ETA HURA EMAN
Zer nahi,
eta hura eman...
halere muttikoa trixte!
Zer gura,
zer eska,
eta hura ekarri...
halere muttikoa triste
trixte beti!
Nahi orduko,
eskatu ahala
eskuratu nahi duena,
lortu gura duen guztia...
halere muttikoa oraindik trixte
trixte baino trixteago!
Nahi duen guztia eman diote,
baina ez inork,
inork ez behar duena!

Zer behar duen
mutikoak ez daki
muttikoa baita.
Egungo gurasoek ere ba ote?
Jakin balute
emanen ote mutikoari
nahi zuena
behar zuenaren ordez?
behar ez duenetik horrenbeste
eta larriki behar duenetik horren gutxi
ia ezer ez?
Edozein aberek, bai, ongi daki
zer behar duten bere umeek,
eta ez die, ez,
behar ez dutenetik deus ematen.
Zinez maite baititu
abereak bere umeak!
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JAArtze

Hartzut

Olerkia

Haurrak berdin nahi du,
berdin eskatzen esnea nola pozoia
ez baitaki zer dagokion,
zer behar duen.
Galdetu behar ote litzaioke orduan haurrari
zer nahi duen
zer behar duen irakatsi aurretik?
Eta ez haurrei bakarrik; eta hainbat gazteri,
eta baita halako zorion itxurak eginez ibiliagatik
hain zorion gabe bizi diren
hainbat eta hainbat heldu eta are zaharragori ere
galdetu behar ote litzaieke zer nahi duten,
zer behar duten oraindik ikasi ez dutenei?
horrenbeste urte luze igaro arren umekeriak utzi nahi ezik dabiltzan,
ume apetatsuak bailiren oraindik ere
nahi dutena eginez soilik ibili nahi dutenoi,
behar dutenari begiratu ere gabe?
Behar ez dutenak ekar diezaiekeelakoan
behar duten zoriona!
JOSANTON ARTZE
“HARTZUT”

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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Nor-Nori-Nork
Haritz,Alvaro,Unai

ahaztu ezin ditugun lagunak

Aurreko ikasturtean (04-05) promozio zabal batek utzi zuen gure ikastola hainbeste urte gure artean pasa
ondoren. Horien artean, hemen ditugu aipamen berezia merezi duten hiru lagun ahanztezinak, bihotzez maite
ditugunak: HARITZ, ALVARO ETA UNAI.
Elkarrizketara Alvaro eta Unai pasta kaxa batekin etorri dira, beraiek eginda. Benetan oso goxoak zeuden. Esan
digutenez, egiten dituzten pastak irakasleen artean saltzen omen dituzte eta ateratako diruarekin “aperitiboak”
hartzera irteten dira. Haritzek esan digu tarta goxo batekin etorriko dela hurrengoan.
Zein eskoletan egin dituzu ikasketak 05-06
ikasturtean? Zer egin duzu?
Haritz: Usurbilgo Hastapeneko Lanbide Eskolan
nago. Sukaldaritza ikasten ari naiz eta pastelak
egitea da niri gehien gustatzen zaidana.
Alvaro: Lizardi Institutoan. Sukaldaritza, saskiak
egin, tailerrean egurra landu, irakurketarekin
jarraitu...
Unai: Lizardi Institutoan. Gauza asko ikasi ditut
eta sukaldaritza eta ontziak lehortzea da gehien gustatzen zaidana. Ordenagailuan idaztea
eta bertako jokoekin jolastea ere gustatzen
zait. (Irakasleek diote Unai oso trebea dela
pultserak egiten, bere besoak ikusi besterik ez
dugu. Beti izan da oso “apaina”. Langile-fama
irabazia du. Igerian ere primeran egiten omen
du).
Gustura al zaude?
Haritz: Oso gustura nago.
Alvaro: Oso gustura nago.
Unai: Oso ondo.
Lagun berriak egin al dituzu?
Haritz: Bai, eta oso ondo moldatzen naiz beraiekin (Tolosakoak, zarauztarrak...).

Alvaro ezkerraldean eta Unai eskuinaldean.
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Alvaro: Bai. Peio, Ganix, Ane...
Unai: Ane da lagun onena. Alvaro ere asko
maite dut.
Zeintzuk dira zure irakasleak?
Haritz: Nire irakasleak Idoia eta Xabier dira.
Oso jatorrak dira.
Alvaro: Karmele, Gema, Geno eta Maritere.
Unai: Gema, Geno, Karmele... Oso zintzoak
dira.
Gogoratzen zara ikastolarekin?
Haritz: Asko gogoratzen naiz ikastolarekin eta
arratsaldeetan, askotan, bertara agertzen naiz
nire lagunak ikustera. Gogoan dut Amaia nire
laguntzailea eta ezin ahaztu Fernando, oso jatorra, DBHko irakaslea. Egia esan, denak ditut
gogoko.
Alvaro: San Dios Bendito! Bai, nire lagun asko
hemen daude: Urko, Iker, Julen eta andereño
Maitena, Belen eta Julene.
Unai: Bai, asko gogoratzen naiz. Non dago Txapas? Ezin ahaztu Arantxa, Mertxe eta Begoña.
ZEIN JATORRAK DIREN GURE LAGUNAK!

Haritz

