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Agurra
Enteratu orduko bukatu zaigu 2006-2007 ikasturtea.
Batzordeari dagokionean, ikastola berriaren proiektuaren nondik norakoek xahutu dituzte geure bileretako
minuturik gehienak.
Aurreko aldizkarian aipatzen genizuen kanpora begira
aurrerapen nabarmenik atzematen ez bada ere, ikastola
berriaren proiektuak bere bidea darraiela, eta halaxe da.
Udalak operazioa gauzatuko duen hitzarmena onartu du
udalbatzarrean. Laster batean, operazioan parte hartzen
dugun hiru aldeek hitzarmen hori sinatuko dugu. Azkenik, Eusko Jaurlaritzak zer deliberatzen duenaren zain
geratu behar dugu. Gauzak ondo, urri alderako espero
dugu erantzuna. Espero dezagun, gure esku ez dauden
lege tramitazio guztiak erritmo egokian joatea.
Euskal Curriculumaren egitasmoak atzerapentxo
bat izan du. Aurreikuspenak betetzen badira, datorren
ikasturteko udaberri aldera, Euskal Herriko ikastolek
burutuko dugun Batzar Nazionalak eman beharko dio
azken onespena egitasmo honi. Batzar honetan, Euskal
Curriculumarekin batera, “ikastola 2020” plan integrala, “ikastola 2008-2014” plan estrategikoa eta ikastola
mugimenduak etorkizunean behar duen eraketa kolektiboa onartu beharko dugu. Eztabaida mardulak bezain
interesgarriak datorren ikasturtean eskutartean izango
ditugunak. Animo!, denon partehartzearekin errazagoa
egingo zaigu bidea eta.
Partehartzea aipatu dugunez, ezin ahaztu ikastola
jaian bizitakoa. Bikaina benetan egun osoa. Eguraldia
lagun mila pertsonatik gora elkartu ginen afari-meriendaren bueltan. 400dik gora guraso, 500dik gora ikasle,
120tik gora bolondres. Harro sentiarazten gaituzten
zenbakiak dira. Ikastola proiektua bizirik dagoela adierazten duten zenbakiak dira. Zorionak!!!
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Ikastola
Goazen denok batera...

Jaia

Tik-tak tik-tak, goizeko 11:00k. Euria.

Tik-tak tik-tak, arratsaldeko 14:00ak. Oraindik ez du ateri. Puzgarrietako arduradunak iritsi dira ikastolara eta oraindik zirimiria
gurekin. Azkenean gimnasioan sartu ditugu nola edo hala.
Tik-tak tik-tak, arratsaldeko 15:30ak eta euriak ez gaitu utzi, baina pixkanaka arintzen doala dirudi. Erabakitzeko ordua da; jaia
bai ala ez? Eta afaria? Non? Zenbait guraso eta irakasle bildu gara
eta erabakia hartu behar dugu. Ez da erraza eta denok ez dugu
berdin ikusten, baina azkenean jaia ikastolan egitea erabaki dugu. Baita afaria ere. Hortaz, ez dago denbora galtzerik, denok
lanera!
Berandu, baina ekitaldiak hasi dira. Pepe Maisuaren X. Memorialerako dena prest, baina frontoia blai dago. Hala ere, txikienek
ausardia osoz hasi dituzte beraien partiduak. Pelotak ez du bote
onik ematen eta oso zaila da jokatzea, baina gure txikiak primeran aritu dira. Emaitzak horrela gelditu dira:
Benjamin neskak

www.com - izenik gabeak

12-11

Benjamin mutilak

urrezko domina – pilotariak

12-7

Alebin neskak

paranguarikutarrak – auskalo

12-11

Alebin mutilak

pilota down – ez dakigu

12-8

Infantil neskak

eozer – jas

10-12

Infantil mutilak

pottorbero – euzkitze ta tolosa 9-12

LH 3. mailatik hasi eta DBH 2. mailara arteko partiduak amaitu
eta frontoia lehortzeari ekin diote arduradunek. 18:00etan DBH
3-4ko final nagusia jokatu dute eta maila oso ona erakutsi dute.
Hona hemen emaitzak:
Kadete neskak

pote pote – nooa

12-10

Kadete mutilak

zitxogutezuen – genkizkizuen

22-8

Ondoren, X. urteurrena aitzakia hartuta, gurasoek DBHko irabazleen aurka jokatu dute eta ikusmin handia sortu du partidu
honek. Azkenean, esperientzia nagusi.
Pilota txapelketa jokatu bitartean Lehen Hezkuntzako 3, 4, 5 eta
6. mailakoek kantu eta dantza saioa egin dituzte eta ondoren,
txikien emanaldia ikusi ahal izan dugu beheko portxeen aurrean.
Azken asteetako lana ez da alferrikakoa izan eta emanaldi ederrak ikusi ditugu. Ondoren, DBH 3. mailakoek prestatutako pintxoak gogotsu hartu dituzte bertaratutakoek eta tabernara ere
jende ugari hurbildu da.
Mus txapelketa abian jarri da 18:00etan eta herri-kirolak ere
martxan daude dagoeneko. Ordu berean hainbat gauza egiteko
aukera dago, bakoitzak aukeratu dezala. Erakusketa ere hor dugu arratsalde osoan zehar, ikasturtean zehar egindako eskulanak
ikusteko.
Beheko portxeen aurrean Klown emanaldia hastearekin batera,
afarirako prestaketak egiten hasi dira gurasoak. Ikasle eta irakasleak ere prest daude lanerako. Mahaiak eta aulkiak segituan jarri
dituzte eta portxeetan afaria zerbitzatzeko lanak aurrera doaz.
Ikastolako kamixeta jantzi eta zerbitzariak urduri baina prest
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daude. Dantzak eta koreografiak ere aurrera doaz eta amaitu
orduko afaltzeko ordua dugu. Denak esertzen hasi dira. Afaria
berandutu egin da, gainerako ekitaldiak bezalaxe, baina giro
ederra dago.
Lehendakariaren agurra dezente atzeratu da musika aparatua
prest ez zegoelako. Ondoren, bertsolariak; Ane Lizasok irabazi
du Etxebeltz Bertso Paper lehiaketa eta Malen Sarasuak aipamen
berezia jaso du. Hodei Iruretagoiena eta Oier Aizpuruak agurtu
dituzte gure bertsolari txikiak. Eta azkenean... Goazen denok batera...! On egin denoi!
Gurasoak eta DBH 4ko ikasle eta irakasleak primeran koordinatu
dira afaria zerbitzatzeko eta denek izugarrizko lana egin dute.
Ondoren, dena jasotzeko ere ez da laguntzarik falta izan.
Afalondoren, urtero legez, mendiko kamixetak banatu dira. Aurtengoan marrazkiaren egileak bi mutil izan dira: Aitor Gutierrez
eta Mikel Basurto. Ondoren, kantu saioa izan dugu Mertxeren
gidaritzapean.
Konturatzerako 22:00ak jo dituzte eta malabarak ikusteko zain
gaude. Perkusio eta suzko malabaren ikuskizun aparta eskaini
digute gure lagunek. Mus txapelketaren finala ia ahaztu zaigu!
Patxi Sanchez eta Lorentxo Zubizarretak Aitor Salegi eta Iñigo
Uriaren kontra jokatu dute finala eta lehenengoek irabazi dute.
Gazta apustuak ere baditu bere asmatzaileak: Ramon Riestra gurasoa eta Iban Jauregi ikaslea. Zorionak denei!
Ondoren, disko-festan haur, gazte, guraso, irakasle eta langileak
topera dantzan. Jaia amaitzeko, inor gutxik espero zuen amaierako sorpresa hura: Euskal Queen! Eta konturatzerako... jaia
amaitu da!
Laburbilduz, 1.000 lagun afaltzen, 150 guraso baino gehiago
lanean, ikasleak eta irakasleak ere topera eta giro ezin hobea!
Alegia, denon artean aurrera eramandako jaia, denontzako jaia!
Hemendik aurrera, beraz, ez dugu aitzakiarik, denon artean antolatu dezakegu jaia, baina horretarako ezinbestekoa da denon
inplikazioa.
Amaitzeko, gure esker ona agertu nahi diogu Ameztoiri afari
goxo-goxoarengatik eta egindako lanarengatik.
Zorionak eta eskerrik asko denoi!
Sustapen Taldea

Ikastola

Aldaketak
Ixpillatik Ebro-etxera
Urteak daramatza Ixpillako gelak
Ikastolako 2 urteko haurrak jasotzen. Ikasturte honetan ondoko
etxebizitzan igogailua egin behar
zutela eta, aldaketa garrantzitsu
bat egiteko beharra izan dugu
denon segurtasun eta hobekuntzarako. Bertan egokituko ziren
eraikuntza lanek eguneroko dinamika aurrera eramatea galeraziko
zutenez, erabaki sendo bat hartu
behar izan genuen. Bertako haurrak eta irakasleak beste nonbait
eraman behar ziren lanak irauten
zuen bitartean. Hainbat aukera
aztertu ondoren lekuz aldatzea
erabaki zen, Ebro-Etxera.
Ebro-Etxean gela bakarra eskaintzen ziguten eta bi gelak bakar
batean kokatzea aldrebesa zirudien. Baina, aldi berean, bi gelak
elkarrekin egoteak haurren arteko
harremanak sendotuko lituzke.
Gainera, haurrek, material guztia
eskura izango lukete Ebro-Etxean
eta honela euren autonomiari
bultzada handia emango genioke.
Haurren lasaitasuna eta patxada
primeran aurreikusten zen, Ixpillan laster hasiko zen zarata eta
hauts artetik ihesi.
Inguru naturalari ematen zaion
garrantzia ikusirik, eskura geldi
tzen zitzaizkigun hondartza, lora-

tegi... denari probetxu handia atera geniezaiokeen. Hala ere, dena
ez zela ona izango eta bere alde
txarra ere ikusten genion. Alde batetik, 2 urteko 28 haur elkarrekin
egotean izugarrizko iskanbila sortzeko arriskua zegoen, eguneroko
dinamika aurrera eramateko mila
interferentzi gerta zitezkeen. Guztia behin eta berriz aztertu zen eta
irtenbide egokiena zela ikusirik,
Aste Santu ondoren bertara joan
ginen.
Leku aldaketa baino lehen dexentetan joan ginen bi gelak EbroEtxeko instalakuntzak ikustera:
gelak miatu, komunak ezagutu…
haurrentzat guztiz arrotza izan
ez zedin. Joan ginen bakoitzean
haurrak oso gustura jardun ziren
eta ea Ikastola berrira noiz joango ginen galdezka ere hasi ziren
batzuk.
Gaur egun, haurrak espazio berrira ohitu dira. Argitasuna eta espazioa gure mesederako dira, hori
irabazi dugu, nahiz eta goizetan
guraso askok, baita irakasleek ere,
autoa aparkatzeko arazoak izan.
Denak pozik daude. Bere alde
onak eta txarrak ditu, esperientzia
ona izan da, baina eraikuntza lanak amaitu bezain laster Ixpillara
itzuliko gara. Datorren ikasturtean
berriro ere gure txoko zaharrean
izango garela, alegia.

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

Egaña, 13 (sarrera Araba kaletik)
20.800 ZARAUTZ(Gipuzkoa)
Tel/fax. 943 83 36 19
S.M. Ikastola 

Bidaia

DBH bidaia

Lau egun klase-egun bat baino motzago egiteko errezeta
(edo “DBH4koen kurtso bukaerako bidaia”, nahiago baduzue)
OSAGAIAK:
-Ikasle mordoxka bat
-Irakasle gutxixeago
-Autobuseko gidari enroilatu bat (autobus eta guzti,
noski)

NOLA PRESTATU:
Lehenik, paperak alde batera utzi eta saiatu ahal
beste ikasle biltzen, sartu denak bi pixutako autobus batean, eta “American Pie 5” ikusten eduki
Sort-era iritsi arte.

esnatzeko.

Guztiak hankak luzatzeko gogoz daudenean, atera autobusetik eta eraman itzazu alberge kanpoan
dagoen rokodromora. Pare bat gramo animorekin
kendu iezaiezu tirolinarako beldurra, eta segituan
nabarituko duzu nola ausartuko diren edozein altueretara igotzen. Nahi izanez gero, pare bat aldiz
errepikatu. Irakaslea bazara edo/eta rokodromora
igotzen ausartzen ez bazara, argazkiak atera edo
bideo bat graba dezakezu bitartean.

Jarraian, hurrengo eguna aurrekoa bezain oparoa izateko osagaiak: eguzkia, 30ºC, dozena erdi bat monitore sinpatiko eta
neoprenozko jantzi bat ikasle bakoitzarentzat.
Dena irabiatu eta nahasketa rafting egitera bidali.
Emaitza: kiloka barre eta oihu. Ahal izanez gero, 16
km egin, baina bidai-agentziako norbaitek hanka
sartu badu, lasai!, zortzirekin ere konformatu gaitezke-eta.

Jendearen aurpegietan neke ikutu bat nabaritzen
duzunean, eraman itzazu guztiak albergera, eta utz
iezaiezu bertako terrazatzarraz gozatzen afaltzeko
ordua iritsi arte. Afaltzeko ez jarri
aukera gehiegi, gehienek pasta
eta oilaskoa hartuko dute.

Arratsaldean, eraman itzazu ikasleak (eta ikasleak
bakarrik diot, irakaslerik animatu ez zelako) kainoijaitsiera egitera, baina kontuz ibili gazteak kainoia
igotzean gehiegi ez nekatzen, 30 graduak oraindik hor daude eta. Baten bat erre bazaizu, lasaitu ezazu, jaitsiera guztia ur hotzetan egingo
duela esanez.

Afaldu ondoren, eduki itzazu
pare bat ordu beren zereginetan (boleran edo albergean), eta 23:30ak aldera
saiatu kontrolatzen guztiak beraien geletan
daudela (gogoratu:
saiatzearekin
nahikoa da). Beste pare bat ordu tertulian
egon ondoren, ia
denak erdi-lo daudela
konturatuko
zara. Ba momentu
hori da ate guztiak
zabaldu behar dituzun unea, berez
8etan jaiki behar
dutenak ere 7etan
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Gauean, eraman
itzazu
herriko
diskotekara, e
seri
kanpoan
eta ikusi zenbat
irtengo diren or
dubata baino
lehenago. Ondoren, aurrekoaren antzeko gau bat pasatzeko prestatu. Oharra:
Gaztelerako
irakaslea bazara, ikasle

Bidaia

DBH bidaia
ren bat edo beste burukoaz
egurtu dezakezu.

gerria pixkat mugitzeko. Ikasle, irakasle, musikari kanpotar
eta hotelean dagoen jubilatu
taldearen nahasketa bitxi horri “Patitos por aquí” eta King
Africa gehitzen badizkiozu,
sekulako arrakasta izango du
zure gauak. Kontuz: telefonolinea erotiko bati asko gusta
tzen zaio hotel horretako geletako telefonoetara deitzea.

Hirugarren egunean goizean
goiz atera itzazu denak albergetik eta eraman Bartzelonaraino autobusean. Bertara iri
tsitakoan, emaizkiezu sei ordu
txokolate-denda baten bila ibiltzeko, eta dendatxo hortan izan
ezik beste hamaika tokitan sartu direnean, bil itzazu guztiak
Plaza Catalunyan.

Samara Velte

Comarrugako hotelera iristean
(hiru izarretakoa izan behar
du!), irakasleek lotsa gehien pasatzen duten unea biziko duzu:
bufetteko afaria. Baina guztion
amonen esaldi gustokoenari
kasu eginez, “Denetarik jan behar da”. Pasatzen ari zaren lotsa
handiegia bada, tabernara joan
zintezke poteren bat hartzera (irakaslea izanez gero
bakarrik, noski), edo dantzalekura, esaten duenaren
erdia ere ulertzen ez zaion musikariaren kontura

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

Tel. 943 13 00 76

ZARAUTZ
S.M. Ikastola 

Euskara

Ebaluazioa

Kanpoko ebaluazioak: B1 euskararen ebaluazioa
B1 ebaluazioa Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak burutu zuen 2006ko urrian eta
azaroan zehar, ISEI-IVEI Irakats Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundearen bitartez.
Proba hau Europar Kontseiluko hizkuntzetako erreferentzia-markoaren barruan, B1 mailarako zehazten dituen edukiak kontuan harturik diseinatu da.
Ebaluazio prozesu honen helburu nagusia hau da: Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleen Euskarazko ezagupenak aipatutako B1 mailara heltzen diren jakitea.
Beraz, B1 mailara heltzen den ikaslea hizkuntza estandarrean
idatzitako testu argietako puntu garrantzitsuenak ulertzeko
gai da,... Ongi moldatzen da hizkuntza erabiltzen deneko eskualdeetan zehar bidaia batean sor daitezkeen egoera gehienetan. Gai ezagunei edo bere intereseko gaiei buruzko testu
sinple eta koherenteak sortzeko gai da. Esperientziak, gertaerak, desioak eta nahiak deskribatzeko gai da eta, baita ere,
bere iritziak laburki arrazoitzeko eta bere planak azaltzeko.
Ebaluazio proba hau 103 ikastetxe desberdinetan aplikatu da,
eta parte hartu duen ikasleen kopurua 1599koa izan da.
Proba diseinatzeko Cambridge University erakundearen Preliminary Englisch test (PET) probaren atalak eta irizpideak erreferentziatzat hartu ziren.
Puntuazioa hizkuntza trebetasun ezberdinetan gauzatu
da: entzumena, irakurmena eta idazmena..
Entzumena
Ikaslea, besteak beste, gai da: eguneroko gaiei buruzko
informazio zehatza ulertzeko eta mezu orokorrak nahiz
zehaztasun espezifikoak ulertzeko...
Irakurmena
Ikaslea, besteak beste, gai da: bere esperientziarekin zerikusia duten gaiei buruzko testu errazak ulermen-maila
onarekin irakurtzeko; arauak ulertzeko; tresna bati buruz
garbi idatzitako argibide errazak ulertzeko,...
Idazmena
Ikaslea, besteak beste, gai da: bere interes arloan, eguneroko gaiei buruzko testu errazak, koherenteak ongi
egitaratuak idazteko, esperientziak kontatzeko, sentimenak eta erreakzioak adierazteko; informazioa eskatzeko eta arauak azaltzeko mezuak idazteko.
Beheko taulan EAE osoan, puntuazio maila desberdinetan (apala / ertain apala / ertain altua eta altua) kolektibo desberdinek eta gure ikastolako ikasleek lortutako emaitzak azaltzen ditugu:
APALA

ERTAIN APALA

ERTAIN ALTUA

ALTUA

7,7

15,9

38,3

38,2

D eredua

0

7

40,3

52,7

Kontzertatua (D)

0

4,8

40,9

54,3

Salbatore Mitxelena Ikastola

0

0

8,7

91,3

EAE

Beraz, zorionak ikastola osoari eta bereziki proba honetan parte hartu duten ikasleei.
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Kirola

alajaina

Pepe maisuaren memoriala:
hamargarrena,
alajaina!

Gutxi ginen. Batzordekide eta kirol komisioko zereginetan murgildurik genbiltzan batzuk. Garai hartan zendu berria zen Pepe, gure lankide eta laguna,
pilotaren mundu interesgarri eta herrikoi hori ikasleen buru bihotzetan unitate
didaktiko eta bestelako jardueren bitartez txertatzen ahalegindu zena.
Ildo horri jarraipena eman nahi izan genion baina, aldi berean, haurrak pilotan
jolasten jarri nahi genituen eta ondo pasatzeko aukera eskaini. Horretarako,
zenbait ekimen bultzatu genituen eta horietako bat, haurrekin ikastolan eginiko lana aitortuz, bere izena eramango zuen pilota txapelketa, hots, “Pepe
maisuaren memoriala”, martxan jartzea izan zen.
Bestalde, haurrei astean egun batzuetan monitoreekin pilotan jolasteko aukera
ere eskaini genien eta jarduera hauek ere, ahal izan dugun ondoen urtero antolatu izan ditugu eta astero dozenaka haurrek hartzen dute parte. Giza baliabide gutxi, euriak pilotalekua noiznahi blai,... hasierako urte haiek malkartsuak
izan baziren ere, urtetik urtera hobetzen joan dira gure proiektuak.
Eta aurten, 10 urte egingo ditu Memorialak, 10 alajaina!, eta ospatu egingo
dugu, zer arraio! Ospakizunetara guztiok gonbidaturik zaudete!
Koskortu da, baina hobetzen badago zeregina. Zure/zuen laguntzarekin hemendik 10 urtera pilotazale gehiago izango ditugu, eta gure ekimenak sendotuagoak ere bai.
Peperen urratsei jarraituz azken urte hauetan gure proiektua garatzen lagundu
diguzuenoi, bihotz-bihotzez, esker anitz.
Pelota komisioa

Kamisetak, sudaderak
poloak, biserak, txandalak
sukaldari amantalak, jaietako zapiak, e.a.
Tel.: 943 130525 • Faxa: 943 014207 • Mug.: 652 770901
www: chapucetti.net • e-maila: chapucetti@chapucetti.net

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

Esperientzia

Ipuinak kontatzen

Gurasoak seme-alaben gelan ipuinak kontatzen
Joan den urteko udaberrian, Yolanda Arrietarekin ipuinen inguruko ikastaro bat egin genuen ikastolako HH3ko guraso talde batek. Hortik sortu zitzaigun gure seme-alabekin horren inguruko zerbait egitearen ideia. Irakaslearekin
komentatu genuen eta oso ekintza polita iruditu zitzaionez, gelako guraso guztiei zabaldu genien proposamena.
Hasiera batean, erreakzioak denetarikoak izan ziren. Batzuek oso pozik hartu zuten; beste batzuek ondo, baina
lotsak atzera egitera eramaten zituen; eta beste batzuek ez zioten zentzurik ikusten. Esan beharra daukagu gehienek oso ondo hartu zutela, nahiz eta horrek pertsonalki izugarrizko erronka suposatu (lotsa, ziurgabetasuna,...).
Horrela, ilusioz eta gogoz hasi ginen eta urtebete geroago ere jarraitzen dugu gelan ipuinak kontatzen.

Niretzat nire semearen gelako umeei ipuina kontatzea esperientzia polita izan da. Andereñoaren paperean jartzea bezalaxe izan da hamabost minutuz, eta bere lana gehiago baloratzeko balio izan dit.
Oso urduri jarri nintzen, baina hemeretzi aurpegi txiki niri begira eta adi-adi ikusten nituen...
eta berriro egingo dut. Hurrengoan hobeto kontatzea espero dut, eta nahiz eta horrela
ez izan, beraiek berdin eskertuko didatela badakit. Oso esker onekoak dira eta
ipuina irakurtzerakoan konturatu nintzen inozentzia eta irudimena oraindik ez dutela galdu, eta nik ere bi horiek pixka bat behar ditudala. Ea
zerbait kutsatzen didaten.
Ipuina zuei kontatzea magikoa izan da, zuekin batera sartu naiz...
goxo, alai, bizi.
Hitzak eta marrazkiak lagun harturik abiatu gara munduan zehar.
Mendia, itsasoa, basoa, zelaia, ibaia, hondartza edota putzua.
Elefantea, astoa, ardia, hartza, txakurra, dortoka, basurdea, zebra,
sagua eta jirafa gurekin, bidelagun izan ditugu eta nola ez, BIZIPOZA! zuen begietan, zuen keinuetan, zuen irrifarreetan.
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Nahiz eta ohituta egon semeei ipuinak kontatzen, han denekin batera, oso sentsazio desberdina da. Beraien
munduan denok bat eginda, minutu batzuk... begi
bizi horiek guztiak nigan sentituz, ikusiz... indar
handiko olatu bat bezalakoa da. Ederra da!
Gonbidatuko nituzke guraso guztiak esperientzia hau probatzera. Eta ez behin, hurrengo
aldiak hobeak direlako. Gero eta osoago zaude bertan, eta detaile gehiago harrapatzen dituzu; hau da, intentsitate gehiagorekin bizitzen duzu.
Iruditzen zait gauzak egin behar ditugula seme-alaben geletan, denok batera,
edo horrela banaka; bakoitzak egiten
dakiena, edo nahi duena. Gela, zerbait dinamikoa den momentutik
gurasoen, aiton-amonen, edo beste pertsonen sarrera-irteera eta
aportazioekin aberastu behar
dugu, behar gara. Animo, eta
aurrera!

Esperientzia
Aipatu behar dugu andereñoaren jarrera klabea izan dela, asko inplikatu delako (jendea animatu, antolaketan
parte hartu, gure partaidetza erraztu, bultzatu...); azken batean jarrera irekia eta baikorrarekin jokatu.
Umeentzako oso aberasgarria izan da hainbeste ama eta aiten ahotik entzundakoa, ikusitakoa, jasotakoa
(komunikazio modu eta estilo desberdinak barne). Bestalde, gerturatze bat egon da, jadanik ezagutzen bazituzten ere, orain gertuagokoak dira beraien laguntxoen gurasoak (gehienek parte hartu baitute).
Umeek asko gozatu dute, bai beraien amak edo aitak kontatu duenean ipuina edo beste batena entzuterakoan, nahiz eta bizipen emozionala desberdina izan. Eta gurasoentzat...
Hona hemen beraien iritzi, inpresio eta bizipenak:

Ama gorra naiz. Oso interesgarria izan da nire semearen gelako
umeei “zeinuen hizkuntzan” ipuina kontatzea.
Umeek, begiak oso adi zituzten, lengoaia honen espresio eta mugimendu guztiak jarraituz.
Ez da mimika, hizkuntza baizik, bere egitura eta arau propioekin.
Bukaeran, umeek hitzak ikasi nahi zituzten: eguzkia, dortoka, euria, hegazkina...
Oso aberatsa izan da, beraientzako
eta niretzat ere bai.

“KOKOMIKO”... Zu gelan sartu orduko, inork ezer esan gabe “ipuinaren txokoan” eseri
dira eta ipuina hasi baino lehenagoko kantari ekin diote. Zure “beldur eszenikoa” lasaitzen joan da kanta beraiekin ikasi ahala. Hamabost pare begi irrikatsu zure
gainean adi-adi. “Asmatuko ote nuen ipuinaren aukeraketan?”, pentsatzen
duzu; zure haurrarekin etxean izandako negoziaketa “latza” izan zen.
Amaitu da kanta eta ipuinaren kontaketari ekiten diozu. Poliki-poliki ipuinaren magian elkarrekin murgilduko zarete. Zure haurrak egunero
ordu mordoa ematen dituen espazioan esperientzia bat konparti
tzen ari zara. “Hau pribilegioa!” pentsatzen duzu. Ondoren, agian
beste bat kontatzeko eskatuko dizute gogo ase ezinek. Eskerrak
prestatuta zenuen beste bat!
“LA, LA, LA, LA”... Berriz kantatu eta lehenengo jardunean oharkabean harrapatuko zaituen ustekabe hunkigarria. Banan bana
altxatuko dira eta umeen benetako esker musu gardena ematera hurbilduko zaizkizu.
Irribarrea aurpegian, gelatik irtengo zara eta barruko pozak lagunduta egunari beste era batean
egingo diozu aurre. Hurrengo batean, ikastolako
atarian lau eta erdietan, zure haurraren laguntxoren batek galdetuko dizu “Noiz etorriko zara
berriz ipuina
kontatzera? Oso ondo
pasa genuen!”
Eta honela engantxatuko
zaituzte.
“KOKOMIKO”
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Esperientzia

Ipuinak kontatzen

Aurrerago aipatu den andereñoa naizen aldetik, lerro
batzuk idaztea proposatu didate eta, nondik hasi…

alfabetoa, hiztegia eta norbere izena. Azken finean, beste jolas egiteko modu bat.

Hamaika haur, hamaika guraso, hamaika ipuin… eta
kontatzeko hamaika modu. 4-5 urte dituzten haur
hauen ahotik ez da entzun “ze gaizki”, “zureak hobeto kontatzen du nireak baino”, “aspergarria”… edo antzekorik. Haurrek ipuin bat, istorio bat entzun nahi izan
dute, eta lortu dute. Ipuinak kontatzeko modu asko
dago eta denak dira onak. Batzuek gaitasun gehiago
izango dute beste batzuek baino, baina garrantzitsuena
haurrarengana heltzea da. Euskaraz, galesez, ingelesez
edota zeinuen hizkuntza bidez. Bai, ondo irakurri duzue.
Ipuina kontatu duen guraso bat gorra da; baina, ez mutua. Zeinuen hizkuntza bidez kontatu ditu ipuinak, (bat
eta bi baino gehiago izan baitira) eta nola
gainera! Haurrak begiak erne liluratuta, istorioari so, dena ulertuz. Ipuina
kontatu duen guraso bat gehiago izan
da. Gainera, haurrek oso jarrera irekia
izan dute eta lar gustura ibili dira zeinuen
hizkuntza ikasten:

Amaitzeko, argi eta garbi geratzea nahi dut oso pozik
eta, aldi berean, harro nagoela, ez bakarrik ekintza hau
gurasoen iniziatiba izan delako, ez inplikazio eta gogo
handia egon delako, ezta guraso eta ikastolaren arteko
harremanean pausu bat eman delako ere, ez eta haur,
guraso eta irakaslearentzat esperientzia positibo, atsegin eta ahaztezina izan delako, ez. Gu haurrak gineneko
ipuinen mundu magiko horretara berriz itzultzeko aukera izan dugu, gure haurren mundu hori beraiekin batera
konpartituz, biziz, ikusiz, usainduz, ukituz, gogoratuz…
eta batez ere sentituz. Sentituz aspaldi utzi geniola haur
izateari; baina, sentituz lotan utzi genuen haurtzaroko
sentimendu hori esnatzen ari dela, ez dela desagertu. Sentituz haurrak errazago uler ditzakegula
haurren munduan egonda eta haur
ikuspuntu batetik. Sentituz
gai garela eta, lortuko dugula.

Urdaneta, 2 - behea

Tel. 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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Iritzia

Zaintza
7-8 urte bete arte familia da beraientzako
garrantzitsuena eta beraiengan gehien eragin
dezakeena. Bestalde, lehenengo 5-6 urteetan
jartzen dira beraien bizitzako adreiluak. Urte
hauek klabeak dira beraien garapenerako;
oinarri afektibo-emozional sendoa behar
dute, hortik abiatuta aurrera egiteko.
Ikastolan, haur asko 9:00etatik 16:30ak arte
egoten dira, hau da, 7 ordu eta erdi, heldu
baten lan jarduna bezala. Eta orain, hori ez
omen da nahikoa, eta 7.45etatik egotea eskatzen da, beste ordu bete! Ondoren, arra
tsaldeko 6ak arte eskatuko da? Eta gero...
akaso uztaila ere bai? Eta ondoren?
Gurpil zoro horretatik atera beharko gara eta
zertan ari garen pentsatzen jarri. Abiadura
jaitsi, moteldu, pixka bat gelditu... eta beraien
tokian jartzen saiatu. Zer behar dute? Zer eskatzen digute? Entzungo al diegu pixka bat?
Dinamika ero honetan jarraitzeko errazena
ikastolarengan presioa egitea da. Eta horrek,
nora eramaten gaitu? Umeak hobeto egotera?
Ez gaitezen engainatu.
Iruditzen zaigu debate bat sortu behar dela
gai honen inguruan.
Eta presioa egin behar dela, noski, baina ez
ikastolan, instituzioetan baizik, lantokietan,...
erraztasunak emateko, eszedentziak, lanaldi
murriztuak, dirulaguntzak gurasoetako bat
etxean gelditzen denean... Udala ere inplikatu
beharko litzateke, herriko seme-alabei buruz
ari garelako. Herriko etorkizunaz ari gara. Eta
hori da zalantzarik gabe egin daitekeen inbertsiorik onena eta ederrena, maila pertsonalean eta kolektiboan.
Badaukagu lana, beraz, eta lehenengo eta behin argitu beharko dugu zer nahi dugun, gure
printzipioak zeintzuk diren eta sartuta gauden
inertziarekin bukatu.
Heldu diezaiogun gaiari, beraz, gure seme-ala
bek eskertuko digute!
Haur Hezkuntzako guraso batzuk

Badira urte batzuk ikastolako guraso talde
desberdinek 3 urtetako haurren zaintza
martxan jartzeko eskabidea egin zutela.
Eskabidea etorriko zela espero genuen,
begi bistan da, 2 urtetako haurrekin eskaintza zabala martxan jarri genuenetatik, eskaintza honen barruan zeuden
familiek nolabaiteko jarraipena eskatzea
guztiz logikoa dela ikusten zelarik.
Bestalde, eta printzipio pedagogikoetatik abiatuta, ikasleek ikastolaren barruan
denbora gehiago pasatzea (dagoenekoz
batzuek 7:30 ordu egiten dituzte), ez
dela batere egokia baloratu dugu. Beraz,
printzipio honen arabera, orain arte ikastolak haurren zaintza ez antolatzea erabaki du. Aipatu behar da ere, gure artean
egin ditugun hainbat gogoeta:
Lehenik eta behin 2 urtetako gelak
martxan jartzearen erabakia, bere garaian beste eskoletan hala erabaki izanak
baldintzatu zuen.
Honez gain, ordutegiaren kontua
daukagu: zenbat orduz egon beharko
luketen haurrek eskolan, zaintza eta eskola orduak guztira kontuan hartuz gero.

Haurren zaintza Ikastolan

Aita, ama... S.O.S.

Ez dira ez hauek garairik onenak umeentzako. Abiadura handiko bizitza honetan non
gurasoak (biak) lanean dauden, non eta noiz
umeekin egoteko aukera?

Azkenik, ikastolak, bere aldetik, zaintza
nahi dutenei ez die inolako oztoporik
jarri nahiz eta
filosofia horrekin bat ez
etorri, alderantziz.
Beraz,, gurasoen eskabideen aurrean
ikastolak zaintza prozesuarekin hastea
erabaki du. Matrikulazio kanpainan, he
rriko eskolek horrelako eskaintza egin
zutenez, beste irtenbiderik ez zaigu geratu, eskaera honi erantzutea baino. Bestalde, urtez urte eskaera kopurua handituz
doala ere kontuan hartu beharrekoa da.
Ondorioz, datorren ikasturtean 3-5 urtetako haurrentzat goizeko 8:15etatik
9:00ak arte, zaintza martxan jarriko dugu,
ahal den era egokienean antolatzen saiatuko garelarik. Bestalde, jarraipena eta
balorazioak egingo ditugu, eta bitartean,
ikastolaren komunitatean gaia gehiago
aztertu eta baloratzen jarraituko dugu.
Batzordea
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Berriak

Berriak

Musikari apartak!
Musikaz gozatzeko aukera paregabea
izan genuen Azkoitiko “Baztartxo”
Antzokian, martxoaren 17an, Gipuzkoako haur kantari jaialdian. Argi asko
geratu zen bertan, gure ikastolako
haurrek musika barren-barrenean daramatela. Ez dira alferrikakoak nonbait
txikitatik egindako ostiraleroko kalejira
eta euskal kantu saioak!
Emanaldi ederra eskaini ziguten argazkian azaltzen diren guztiek, beste
hainbat herritako haurrekin batera, 6
taldetan banaturik: Aker Beltz, Txiripitiflautikoak, Deabruak, Hamarrak,
Limenanoak eta Ixil Hadi.
Hau poza Txapas oroigarriak banatzen
ikustean!
Hau guztia, nola ez, Mertxe Isastiren prestakuntza eta gidaritzapean.
Eskerrikasko Mertxe! Eta ea datorren urterako mutilen bat edo beste animatzen den!

Euskaraz Bizi Taldea
Aurten jarri genuen helburu nagusia Euskara Taldea sortzea izan da DBH 3 eta 4ko ikasleekin. Hasira bat
besterik ez da izan, garrantzitsuena taldea osatzea izan delarik. Hurrengo urtera begira ikasle berriak sartzea
da helburu. Egindako ekintzen artean Argitxoren lehiaketa izan da eta parte hartzaileen artean Ainitze Zumeta izan da garaile.

Komikigile apartak
Santo Tomas Lizeoak Euskal Herri mailan 1984az
geroztik Mari Karmen Alzueta sariketa antolatzen
du ikasturtero gai desberdinak jorratuz. Aurtengoa,
XXIII. edizioa komikiari buruzkoa izan da eta Lehen
Hezkuntzako eta DBHko mailari dagokionez, gure
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ikastolako Arkaitz Lopezek eta Iker Etxeberriak, ikastolako DBH 2. mailako ikasleek, lehenengo saria lortu
dute sakeleko telefonoa izanik landu beharreko gaia.
Zorionak gure marrazkilariei!

Euskaraz bizi

azken antxoaren balada
TEN-TZEN / KO-GO KASU MARKAK
NOIZ ERABILI BEHAR DA TEN-TZEN KASU MARKA?

*Adierazitako ekintza (jan, jolastu, ikasi...) amaitu gabe dagoenean,
oraindik gertatzen ari bada, alegia (jaTEN ari naiz, kitarra joTZEN ari da...).
*Maiztasun handiz, askotan, egiten bada (egunero bazkalTZEN dut ikastolan...).
*Ekintza orokorra bada (bibolina joTZEN dut).
		

NOIZ ERABILI BEHAR DA KO-GO?

		
		

*Ekintza oraindik ez bada gertatu. Ondoren gertatuko bada (janGO dugu,
ikasiKO duk, joanGO da).

ERABILERA OKERRAK:

ERABILERA ZUZENAK:

- jolastorduan jolasten gara pilotara?
- bihar deitzen dizut gelditzeko.
- gelditzen gera Daman?
- ematen?
- ematen didazu txikle bat?
- ekartzen?
- ekartzen didazu?
- biltzen gera bostetan.
- hemen uzten dizut arkatza.

- jolastorduan jolastuko gara pilotan?
- bihar deituko dizut gelditzeko.
- geldituko gara Daman?
- emango?
- emango didazu txikle bat?
- ekarriko?
- ekarriko didazu?
- bilduko gara bostetan?
- hemen utziko dizut arkatza?
- egunero ikastolara joaten gara.
- astelehenetan soinketa izaten dugu.

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

Kirolez kirol

IRAKASPENAK ETA IKASPENAK
Iritsi da Ekaina eta horrela, gauza
guztiak bezala, kurtso hau ere heldu
da bere azken txanpara. Kurtsoa nahasia hasi zen eta hasi bezala nahastu xamar amaitu da. Ikasturtearen
hasiera, kirolari dagokionez, ez zen
batere erraza izan. Ikastetxeok eskola
kirolari buruz genuen ideia eta herriko
kirol nagusienetako elkarteetakoek
zutena ez ziren bat etortzen. Honek
eskola kiroleko egutegia martxan
jartzerakoan arazoak ekarri zituen.
Ihardunaldi kopurua eta beste hainbat kontutan ez ginen bat etortzen
eta ia ikasleak nahi adina kirol egiteko
aukerarik gabe geratu ziren. Kirol bakoitzak ihardunaldi gehiago nahi eta
denentzat lekua ez dagoenez adostasuna lortzea ez zen erraza izan. Azkenean, Gipuzkoako txapelketari uko
egitea erabaki eta nola hala aurrera
atera zen egutegia.
Dena den, arazoak ez ziren hor
amaitu eta kurtsoan zehar ere gora
beherak izan dira. Epaile falta, ordutegi arazoak, emaitzen falta,...
honek guztiak gure lana zaildu egin
du eta taldeetako entrenatzaile nahiz
gurasoren baten haserrea ere sortu
du. Egia esan, arazoak edonork izan
ditzakegu eta ulertzen jakin behar
da. Baina are eta zailagoa egiten da
horrelako arazoak ulertzea kurtso
hasieran kalitatearen izenean ihardunaldi gehiago eskatzen zutenen aldetik izanda.
Kirol elkarteetan ere iada bigarren
urteko alebinekin lanean hasi dira eta
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horrek eskola kirolean zerikusia izan
du (entrenamenduetan osatu ezin
ibili diren taldeak adibide) eta badirudi gero eta gazteagoekin lan egiten
hastea gure herrian sustraitu den
eredua dela. Orain arte ezarritako
adina ez jaisteko egindako saiakerak
ez dute eragin gehiegirik egin eta kirol elkarteak geroz eta gazteagoekin
lanean jarraitzen dute. Honek kirol
aniztasunari eragiten dio zuzenean
eta ziurrenik orain arte eskuan izan
dugun balore eta altxor hau galtzekotan izango gara. Eliteko kirolariak
lortu nahian 18 urte ingururekin kirola
uzteko joera duten gazteak hezitzen
ari gara.
Baina dena ez da txarra izan kur
tso honetan eta benetan keinu politak
ikusi ditugu. Hasteko, goraipatu entrenatzaileek egin duten lana. Kurtso
guztian zehar ilusioz eta lan asko eginez aritu dira ikasleekin eta haurrak
hain gustura izan eta denboraldia
bukatu arren entrenatzen jarraitzeko
gogoak zerbait esan nahi du. Bost
puxtarri hemendik entrenatzaileei.
Haurrek ere erakutsi digute zer edo
zer oraingoan ere. Azpimarratzekoa 5.
mailako neskek beraien lagunen aurka
finalerdiak galdu ostean astelehenean
bertan finalera sailkaturiko lagunei
animatzeko erakutsitako grina. Han
ihardun ginen pankartak, abestiak
eta karteltxoak prestatzen. Izan ere
sarri gu geu gara denboraldi amaieran kirola haurrentzat heziketa dela
ahazten zaigun aurrenak. Beti bezala

final laurdenetatik aurrera hasten dira
liskar gehienak. Garai honetan inork
ez du galdu nahi... eta badirudi urtean
zehar hainbeste errepikatzen dugun
“galtzen ikasi egin behar da” esaldiak
indarra galtzen duela. Partiduetan
ere seriotasun eta gogo gehiagorekin
animatzen diegu haurrei. “zer egin
duzue?” galdetzen diegu “zer moduz
pasa duzue?” galderaren aurretik.
Epailearengana ere amorru gehiagorekin zuzentzen gara zerbait gaizki
egiten duenean. Beroketak ere intentsitate gehiagoz egiten dira. Eta ezin
dugu ekidin finaletan zein eskola izan
den talde gehien eraman dituena begiratzeko grina. Txapelketak jan egiten
gaitu. Haurrei emaitzak berdin duela
esan arren gure jarrerekin ez diegu
hori erakusten. Kirola heziketa bada,
edo hala izatea nahi badugu, agian
planteatu genezake txapelketako zati
hau kentzea. Beste balore batzuk
lantzeko bada ere. Konpetibitatea
eguneroko bizitzan dugu presente.
Gaur egun konpetibitatea ez dago
landu beharrik.
Beraz, eskertu entrenatzaileei
egindako lanagatik. Azken urteetan
eskola kirolean hainbat balore galdu
diren arren eta eskolek elkarteen au
rrean indarra galdu arren, kirola heziketa tresna bezala erabili eta hau
rrek ahalik eta modurik duinenean
gozatzeko asmotan lanean jarraituko
dugu.

Kirolak

Kirolez kirol
IA-IA MUNDUKO TALDERIK ONENA
Bi ikasturtez entrenatzaile izan naiz.
Gustuz hartutako erantzukizuna izan da.
Alaba kirolean hasiko zela aitzakia hartu,
eta berak ama bere taldearen entrenatzaile izaterik nahi ez zuenez, gogoari eutsi
eta orduantxe esan nion Txoperi beste
talde bat hartzeko prest nengoela. Talde
ederra tokatu zitzaidan. Ez dakit zerbait
irakatsi diedan, ziur gauza batzuk gaizki
egin ditudala, baina beti asmo onez. Nik,
ordea, dexente ikasi dut, eta horren berri
eman nahi dizuet.
- Beti izan naiz kirolzale, kirolari izateagatik, eta beti izan dut argi kirola hez
kuntza bidea dela, talde lana zer den
ikasteko, disziplinaren lehen urratsak
emateko, gorputza ezagutzeko eta buruaren indarra lantzeko.

- Helduek erakutsi behar diegu kirolaren bidez bizitzeko modua
erakusten ari gatzaizkiela, eta ezin ditugu epaileak (neska-mutil gazteak) hain zorrotz epaitu (beti babestu behar ditugu, haiek ere era
kusten ari direlako, eta ikasten ere bai, eta euren meritua bikoitza da,
ez ahaztu)
- Eta lau urte pasa ondoren federatzeko aukera, edo beharra, dute
neska-mutilek. Erabakia zaila izan daiteke. Edo ez. Hori gure esku
dago. Hain gazte federatu beharra izateari abantaila ikusi nahi diot:
aurten eskubaloian federatu, datorren urtean futbolean, hurrengoan
saskibaloian edo igeriketan edo… aukera izango da behintzat. Inoiz
ez delako berandu izango. Gutxiago kirola egiteko eta bizitzeko gogoa
baldin baduzu.
Eta mila esker bi ikasturte hauetan alboan izan ditudan ikasle,
irakasle eta guraso horiei. Asko eman didatelako.
Amaia Mendoza

- Haurrek hori guztia barneratu behar
dute kirolarekin duten harreman honetan
eta etxetik ere bideratu behar da kirola
gozamena dela, ez betebeharra.
- Lau urtez egiten dute eskola-kirola.
Lau urte nahikoa al da hauek guztiak
barneratzeko? Ez. Hasiera besterik ez
da, baina hasiera izateagatik etapa garran
tzitsuena izan daiteke. Gogoan izan.
- Helburua ezin da irabaztea izan, inoiz ere ez, nahiz eta guztion nahia hori
izan.
- “Eman gogor”, “zuk ere bultza”,
“baina, zertan ari zara?” eta halakoak
ez dira inoiz kiroltasunaren aldeko leloak
izango. Gurasoak ikusle izatea ez dadila
inorentzat inolako eragozpen izan.

IRURETAGOIENA
HARATEGIA
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Agurra

Goazen denok batera...

Sarri arte

Badihoaz, belaunaldi bat gehiago,
		

beste bat,

ikastolan egin beharreko bidea ibili
eta, bizitzaren lege, aurrera.
Aizue, ikusi eta ikasia motxilan daramazue,
			

ez ahaztu hemen jasotakoa

ikastolak ez du ahaztuko eta zuek utzitakoa.
Aio eta sarri arte.
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... beti osasunera

