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BUKATU DA:HASTERA GOAZ

Aldapa gora, ordeka goxo
iluna izan da argia
oztopo ugari, berri zaharrak
nahastuz gozo ta gazia
iritsi zaigu, une ederra
ametsa bihurtuz egia
ospa dezagun topa eginez
hain maitia dugun habia
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Agurra
Zaila izan da, neketsua, luzea, gorabehera handikoa,
tentsio une ugari… Baina denon zorionerako sinatu dugu
ikastola berria egiteko hitzarmena. Ikasturtea bukatzear
dugun honetan ezin albiste hobeagorik eskaini. Gauzak
ongi bidean, 2009-2010 ikasturtea eraikin berrian hasteko moduan izango gara. Honek esan nahi du ikasturte
bakarra geratzen zaigula eraikin zaharrean.
Batzordea berritzeko unea ere iritsi da. Aurreko aldiz
karietan adierazten genizuen ikastola berriaren proiektuak eta honen inguruko gorabeherek xahutu dituztela
agurtzera doan Batzorde honen esfortzu eta energia
gehienak. Bilera joan bilera etorri “gai izarra” izan dugu
geure bileretan. Emandako ordu eta esfortzu hauek guztiak merezi izan dutelakoan gaude.
Dena den, ez pentsa Batzorde berriak lanik izango ez
duenik aurrerantzean. Orain sinatu berri dugun hitzarmen honek ikastola berria eraikitzeko bidea irekitzen du.
Hemendik aurrera, eta obrak hasten diren une beretik,
gertutik zaindu beharko dira ematen diren urrats guztiak. Honekin batera lehendik irekita genituen bi lan ildoei amaiera eman beharko zaie: Euskal Curriculuma eta
“Ikastolak orain eta gero” eztabaidarena hain zuzen.
Bi lan ildo hauen bukaera udaberri honetarako aurrikusia bazegoen ere, gauzak txukun eta ondo egite
aldera, udazken honetara atzeratu dira. Bi gaiok egundoko garrantzia dute ikastolen mugimendurako. Euskal
Curriculum espezifikoaren elaborazio faseak uste baino
denbora gehiago eman du. Aldizkari hau esku artean duzuenerako ikastola bakoitzak izango du eskura. Hurrengo ikasturte hasieran, iraila-urria, emendakinak egiteko
tartea irekiko da eta, azaro-abenduan Batzar Nazionalak onartu beharko du.
“Ikastola orain eta gero” eztabaidak ere atzerapena
izan du. Jakina da Euskal Herriko ikastola guztiak ez ditugula baldintza berdinak horrelako eztabaida mamitsu eta
garrantzitsua aurrera eramateko. Lan egiteko moldeak,
ohiturak, erritmoak, lehentasunak… oso ezberdinak dira
lurralde batetik bestera eta, lurralde beraren baitan ere
bai ikastola batetik bestera. Malgutasuna beharrezkoa
da gurea bezalako mugimendu zabal batean. Dena den,
dugun informazioaren arabera, eztabaida eta erabakitze
egutegia curriculumarenaren berdina izango da.
Zorionak eta eutsi lanari. 					
Batzordea
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Ikastola

Hastera goaz

BUKATU DA: HASTERA GOAZ
Halako batean! Hori da, egia esateko,
burura etortzen zaigun lehendabiziko
gauza. Pufffff luze bat, hemen idaztera ez
goazen madarikazio kate batek jarraitzen
duena. Bazen garaia, (mekaguenlosyankis!).
Ze benetan luzea izan da kontu hau. Man
dangosoa erabat, hitza onartzen badigu
zue. Kontuak atera bestela: 2004ko aza
roaren 14tik (eraikuntzaren luzapenaren
proiektua Batzarrean onartu bai, baina
kirol eta jolas instalakuntzei beste irtenbi
de egoki bat emateko beharra planteatu
genuenetik), 2008ko ekainaren 6a arte
(Arau subsidiarioak onartuta, Hirigintza
Hitzarmena onartuta eta lurjabe guztiek
etxegile batekin kontratua sinatzera iritsi
garen arte). Ikastolaren kasuan gainera,
urteko 6garren hilabeteko 6garren egune
ko arratsaldeko 6tan sinatua. Deabrua ere
lagun hartu behar izan dugu azkenean.
Baina beno, bukatu da. Edo hastera goaz,
hobe esanda. Ze bide luze hau guztia,
azkenean ere, bidea egiten hasteko bes
terik ez da izan. Planoak zehaztu, lurrak

mugitu, kamioiak eta garabiak ekarri eta
behingoagatik gure ikastola berria eraiki
tzen hasteko. Jesukristo, zenbat lan egin
behar den herri binagre honetan lanean
jartzeko ere!
Orain, une batez behintzat, arnas pixkat
hartu beharko dugu halere. Aurretik
duguna ezin dugu nekaturik abiatu. Ze
izango dira, ikastola eraikitzeko geratzen
diren bi urte hauetan ere, oztopoak eta
ezustekoak. Seguru. Eskarmentuak ho
rrenbesterako balio izan beharko digu.
Horregatik da orain beharrezkoa txokora
joan eta izerdia lehortzea. Konbatea o
raindik bukatu ez delako. Aitzitik, hastera
doalako. Eta ezker-eskuin ukabilak arin
ditugula ekin beharko dio
gulako berriz ere lanari.

hurtzea lortu baldin badugu, hemendik
aurrerako guztia ere gaindituko dugula.
Orain artean bezala, ikastola osatzen
dugun familia guztia bat eginik, langile
eta gurasoak norabide berean bultzatuz.
Itxaropena, indar bihurtuz. Geure indarra,
itxaropen.

Baina beste kontu bat ere
garbi dugularik, noski. Oz
topoak oztopo, trabak traba
eta ezusteak ezuste, partida
hau guk irabaziko dugula.
Garbi izan dezagun. Asmoa
amets eta ametsa lege bi

Era guztietarako arotz-lanak
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Gurasoak lanean

Solasaldia

GURASOEN SOLASALDIA
1. Haurra, ohiko den bezala,
papertxo batekin iritsi zai
zu etxera, baina, oraingo
honetan ez da hain ohikoa.
Ikastolaren alde lan egitea
eskatzen zaizuen orritxoa
da. Zuen baietza, erabat
eskertzekoa bestalde, zer
gatik eman zenuten?
Ikastolako parte sentitzen garela
ko. Bai guraso, bai ikasle eta bai
irakasle, txalupa hau bat eginik ,
elkarrekin eraman behar dugu
lako.
Egun horretan lanean ari diren
gurasoak bere haurren ispilu
dira, hezkuntzan inplikazioa ezin
bestekoa da.
2. Zuentzat lan handia izan
al da jaialdian parte har
tzea?
Inondik ere ez. Lan polita izaten
da eta horrek erraztu egiten ditu
gauzak.
Lan giro atseginean egoten gara,
aukera ona da beste gurasoak
ezagutu, harremanak sendotu,
egun polit bat igarotzeko…
Zarautz herria geroz eta han
diagoa denez, kanpotik etorritako
gurasoak geroz eta gehiago dira
eta aukera polita dute Ikastolako
giro ederrean integratzeko, lagun
berriak egiteko…

Badakigu lehen pausoa kosta
egiten dela, baina merezi du par
te hartzea. Lehenengo urrats zail
hori errazteko, izena emateko,
aukera desberdinak eskaintzen
dira: mailaka, koadrilan, inguruko
norbaitekin…

3. Lehena eta oraina, garaiak
garaia, lehengo gurasoeta
tik zerbait ikasteko ba al
dugu?
Ikastola herriak sortu zuen habia
izateak, inplikazio izugarria eskatu
zien garai hartako gurasoei. Guta
ko batzuek ispilu hori izan dugu.
Orain guri, gure seme-alaben ere
du izatea dagokigu, beraiek gure
eredu izan ziren bezalaxe.
Gure belaunaldiko gazteak gure
gurasoek eginiko lanaz harro
gaude, ea lortzen dugun gure
belaunaldiarekin berdin gertatzea
! Guk behintzat ahaleginak egingo
ditugu hala izan dadin.
4. Ea, animatu gurasoak….
Gure esfortzu txiki eta lan pixka
batekin asko lor genezake, indar
apur bat Ikastolari eskaintzea beti
sendo eta indartsu mantendu da
din.
Probatu eta ikusiko duzue guk
esan dugun guztia horrela dela.
ANIMATU !!!
		

ANIMATU !!!

Aldez aurretik mila esker.

Kamisetak, sudaderak
poloak, biserak, txandalak
sukaldari amantalak, jaietako zapiak, e.a.

Metxeroak, boligrafoak
arkatzak, agendak, giltzariak
flexometroak, pegatinak, e.a.
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Bertsotan

Bertso-eskola

Hemen ditugu aurrean aurtengo Etxebeltz bertso-eskola osatzen duten ikasleak. Esan beharra dago ikasle
gehienak gutxienez urte bat edo bi badaramatzatela bertan eta aurten oso talde egokia eta konpaktoa izan dela
lan egiteko garaian. Ez hori bakarrik, emaitzak ere ikusgarriak izan dira. Lauzpabost urteko agorraldiaren ostean Gipuzkoako Eskolarteko Txapelketan txikien mailan 2 talde osatzeraino iritsi dira, denak ere maila bikaina
emanez. Talde horietako bat finalera iritsi zen taldekako txapelaren lehian aritzeko. Saio ederra egin eta gertu
ibili ziren, nahiz eta ez lortu. Halere, talde horretako kide bat Euskal Herriko finalerako hautatu zuten, urte
honetan Etxebeltzen gaztetxo hauek egin duten lan bikainaren erakusgarri.
Bertsolaritza gustuko duen eta barrutik ezagutzeko gogoa duen edozein gaztetxori zabaltzen diogu hemendik gure konbitea, zinez ez zaio damutuko. Jarraian, aurtengo protagonistak izan direnekin izan dugun
elkarrizketa doakizue.
-

Zergatik apuntatu zineten bertso-eskolan?

-

Gelan paper baten bidez eman ziguten Etxebeltz
Bertso-Eskolaren iragarkia. Bertsoa gustuko izan
dut, eta interesgarria iruditu zitzaidanez izena eman
nuen.
Iñaki Gurrutxagak, Ikastolan gure bertsolaritza
irakaslea zenak animatu gintuen.
Nire anaia irakasle dabil eta berak bultzatu nau.
Lehenengo urtean ezin nuen eta gerora zalantzak
izan nituen hasteko, baina orain gustura nago hasi
izanaz.
Niri amak esan zidan hasteko! ( Jajajajaja…. Denak ba
rrezka klaseko txikienari. Umore ona nagusi)

-

-

Aurtengo Bertso eskolaren balorazio txiki bat
egin ezazue.

-

Errepikatzeko moduko urtea izan da nire ustez. Poztuko nintzake datorren urtean ere gauzak aurten
irten diren bezala irtengo balira.
Polita izan da. Eskolarteko kanporaketak ikustera
joan gara eta baita finala ere Iruran, nire ustez
hauxe izan da politena. Baita Askizura egin genuen
oinezko ibilaldia eta bertan hernaniarrekin egin genuen egunpasa ere.

-
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-

Gipuzkoako Bertso Eskolen egunean ere izan ginen
Usurbilen. Gure moduan bertso eskoletan dabiltzan
lagun berri mordoa egin genuen: urretxuarrak, elgoibartarrak, hernaniarrak, andoaindarrak… Oraindik
batzurekin mantentzen dugu harremana Messenger-aren bidez.

-

Alde onak aipatu dituzue. Txarrik ere izango du
ba? Aipa itzazue batzuk.

-

Tarteka algara eta iskanbila gehitxo izaten da, eta
hori egitan ikasi nahian dabilenarentzat eta bertsoa
egiten konzentratu nahi duenarentzat arazo izaten
da.
Gela finkorik gabe ibili gara. Berez, Rosa andereñoaren gela zen gure bertso eskola baina hemen
sarri ezin izaten zen oraindik ikasleak egoten baitziren barruan: zigortuta, erratza pasatzen, gurasoekin
hitzordua... Hemendik liburutegi gelara eta hau ere
sarri okupatuta. Orduan laborategira edo laborategi
ondoko gelara jotzen genuen.
Bai eta ez dira oso gela egokiak inguruan entretenitzeko traste eta objektu asko egoten baita eta
horiekin berehala galtzen dugu klaseko arreta.

-

-

Bertso-eskola
-

Gomendatuko al zeniekete zuek baino gazteagoei bertso eskolan hasteko?

-

Bai, jakina. Nire anaia txikiak datorren urtean hasi
behar du.
Bai. Nik guztiei gomendatuko nieke, hemen ondo
pasatzen da eta.
Nik gogo askorik ez badute ez nieke gomendatuko.
Gogoa badute bakarrik.

-

Bertsotan

Zer irudituko litzaizueke datorren urtean bertso
eskola lekuz aldatuko bagenu eta beste ikaste
txeko haurrekin batera egin?
Galdera honek izugarrizko zalaparta eragin du gaztetxo hauen
artean, denak bat-batera hasi dira hizketan eta ezin da gauza
garbirik ulertu. Mota ezberdineko erantzunak entzun dira, baina
gehienek bat egiten dute aldeko jarrerarekin. Izan ere Etxebeltz
bertso-eskola Salbatore Mitxelenan ematen da eta ikasle denak
bertakoak dira. Zarauzko beste ikastetxetakoentzat galerazia
ez badago ere, hauei deia ez zaie behar bezala iristen. Askok
dagoenik ere ez dakite, eta dakitenek zailtasunak dituzte izena
emateko. Hauetan ere bertsozalerik izango da tartean eta, hauek
ere aukera edo erreztasun gehiago izan beharko luketela irudit
zen zaigu bertso eskola batean apuntatzeko.

-

Eskolartean bat-batean parte hartu duzuenok,
ze balorazio egiten duzue?

-

Earra! Nik 10a ematen diot. Beno 9 t´erdi. Ze gero,
9´9!
- 	Ona dudarik gabe, zure ariketa mota berdina egiten
ari den jende mordoa ezagutzeko aukera ematen
du, Bertso-Eskolen egunean bezala.
- Txapelketan kantatu aurreko egunetan urduritasun
izugarria pasa dut, baina behin kantatutakoan, eta
zorionez nahiko ongi irten zitzaigunez, oso pozik
gelditu nintzen.
-

Datorren urterako ze berritasun nahiko zenukete?

-

Irteera gehiago pozik egingo nituzke kanpora.
Bai, egunpasa bat egin beharko genuke, ze egunpasa!, asteburupasa bat egin beharko genuke geuk,
Etxebeltzekoek geure artean eta beste asteburupasa
bat beste bertso-eskola bateko neska-mutilekin batera.
Doinu berri gehiago ikasi nahiko nituzke, batik bat
luzeak, puntu asko dauzkaten horietakoak.

-

Irakasleekin zer moduz?

- 	Oso ondo, inongo arazorik gabe.
- Nik denak aldatu egingo nituzke! (Paperean ez da
antzemango, esaldiari eman dion tonu berezia kontutan hartuta
txantxetan edo apropos ari dela iruditu zaigu. Hala ote!)
-

Eta zer duzue nahiago: andereñoa ala maisua?

-

(Neska denak aldi berean garrasi eginez): ANDEREÑOAAAA!!!

-

( Mutil denak alde berean are eta ozenago): MAIXUAAAAA!!!
S.M. Ikastola 

Bidaia

Bartzelona

HURRENGO GELTOKIA, BARTZELONA
Urtero-urtero gu baino zaharragoak ziren ikasleei inbidiaz begiratzen genien apirila iritsi eta kurtso
amaierako bidaiara joaten zirenean. Aurten, azkenean, gure garaia heldu da, beraz, igo gaitezen
autobusera eta has gaitezen lau egunetan bizitakoa kontatzen.
Autobusean sartu eta gurasoak agurtu bezain laster irrifarre bat marraztu zen guztion aurpegietan,
4 egun luze genituen aurretik. 67 ikasle, 5 irakasle eta txofer bat. Ordea, bat falta zen guztiok bertan
egoteko, eta ez, ez pentsa bat bertan ahaztuta joan ginenik. Ezin izan zuen 8:30etan gurekin batera
abitu, baina Aritzetan geundela telefonoz deitu eta bere zain egon ondoren guztiok batera jarraitu
genuen. Orain bai, guztiok geunden eta umorea zen nagusi eta konturatzerako Irunberrira iritsiz,
bertan hamaiketakoa egin eta ibilalditxo batekin putreak ikusteko aukera izan genuen. Berriz ere bi
pixutako taxi pertsonalean sartu eta Murillo de Gállegorantz abiatu gure bidaia jarraitzeko asmoz.
Arratsaldean, paint-ballen jolasean aritu ginen eta guztia nahi bezain ondo atera ez arren, berta
koekin arazotxo bat izan baikenuen (edo hobeto esanda, bertakoek gurekin), inork ez zigun ongi
pasatzeko gogoa kendu.
Hurrengo egunean, rafting eta piragua egitera joan ginen eta askok izan genuen pirineotako ur
pixka bat probatzeko “zortea”. Baina esperientzia polita izan arren, guztiok pasa genuen hotz pixka
bat bertako ur izoztuaren eraginez! Albergera iristean dutxa bero bat hartu eta iluntzean berriketan
aritu ostean, irakasleok agindutakoari jarraituz txintxo-txintxo oheratu ginen, gezurra badirudi ere
leher eginda geunden eta segituan hartu gintuen loak (hirugarren abisurako edo…).
Iratzargailuak jotzean guztiok esnatu ginen, Bartzelonara gindoazen eta. Ongi gosaldu eta indarrak
hartuta abiatu ginen, Riglos atzean utziz, kapital aldera. Iristean, bakoitzak bere aldetik jo zuen, bai
na gehienok norberarentzat detailetxoren bat (opari ederrak, alegia) erostera joan ginen: zapatilak,
betaurrekoak, kamisetak… Etxekoez ahaztu gabe Ranbletan argazki bat edo beste atera genuen
primeran pasatzen ari ginela ikus zezaten! Gauean, lau izarretako hotelean primeran afaldu ondo
ren ta bueltatxo bat eman Coma-Rugako hondartzan zehar eta bertan geundela, ezin izan genuen
ekidin Mediterraneoko itsaso zoragarri hartara hurreratzea. Lotarako garaian, inor ez zegoen bere
logelan. Azkeneko gaua zen, egun bat geratzen zen bidaia zoragarri hau amaitzeko eta topera nahi
genuen gozatu. Beraz, hitz egiten, telefonoetatik bromatxoak egiten (batek edo bestek susto ederra
hartu zuen) eta algaraka eta lo zeudenei hortzetako pasta botaz igaro genuen irakasle batek jenio
biziz guztiak lotara bidali gintuen arte.
Iritsi zen. Azkeneko eguna Port Aventuran pasatu genuen. Batzuk besteak bezain ausartak ez izan
arren, guztiok lagunaren aurpegiaren kontura barre egin, gehienak zorabiatu eta denok aritu ginen
marruka. Itzultzean, gehienok lokuluxkatxo bat egin genuen lau egunetan igarotako bizipenekin
amestuz, egun gutxi izan arren askorako ematen baitute. 10 puxtarri merezi duen bidaia, hurren
goa noiz?
NEREA VALENTIN (DBH 4)
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Egaña, 13 (sarrera Araba kaletik)
20.800 ZARAUTZ(Gipuzkoa)
Tel/fax. 943 83 36 19
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Ekintzak

HKT

Ikastolako haurrak herriko ekintzetan
1979 urtean sortu zen Zarauzko Haur Kultur taldea.
Ordutik hona, herriko haurrentzat makina bat lan egin
dute. Ez alferrik 2004 urtean bere 25. urteurrena ospatu zuten. Talde honen bidea luzea eta oparoa izan
da nahiz eta beti ez izan pozez betea. Bere lanaren
lekukoetako bat 1999 urtean Zarauzko Udalak Kultur
arloan egindako aparteko zerbitzuengatik emandako
Merezimendu Domina izan zen.
Haur Kultur taldeak bere ardurapean hartu ditu herriko hainbat ekitaldi antolatzeko erantzukizuna. Horien artean denen artean erregina den “Haurren Agerraldia” edo denok “Danborrada” bezala ezagutzen
duguna da. Danborradan haurrak kalez kale ibili ohi
dira San Pelaio Jaien gertuera dela eta herria girotu
eta festarako prestatzen. Gure belarriak, Ikastolako
hastapenetan protagonista izan zen Manolo Urbietaren kantekin gozatzen dituzte: Txerri-kale giroan,
Haurkari eta Zirrin-zarran. Zer esanik ez ekitaldiaren
amaieran guraso guztiak hunkitu eta zarauztar oro
bihotza erdibiturik uzten gaituen San Pelaioren ereserkiaren ondoren haur guztiek beren txapelak zerura
botatzen dituztenean.

Danborrada 1991

Taldearen egitarau propiotik at, herriko beste zenbaitetan ere laguntza eskuzabala eskaini du beti Haur
Kultur taldeak: Zarauzko herriarekin senidetuta dagoen Pontarlier herriko haurrak etortzen zirenean,
“Zarauzko Hamaika Kanta” diskaren grabaketan...
Mendiko irteerak izan dira urte askotan Haur Kultur
taldearen bigarren harri bitxia. Argitu behar da talde
honen Mendi sailak bere bideari ekin ziola iaztik aurrera Gurutxurtu izenpean. Talde berriaren helburua
haurrari mendia eta naturarekiko zaletasuna zabaltzea da euskararen erabilera sustatu eta zabalduz.
Zarauzko ikastetxe ezberdinetako haurren arteko harremanak hobetu eta sakontzea ere bere eginkizunetako bat da. Esan behar, ekimen honetan ikastolako
haurren presentzia beste ikastetxeetakoekin alderatuz askoz nabarmenagoa dela. Ikastolako gurasoek
inplikazio handia izan dute beti herriko ekintzetan.
Hoien artean ditugu Maite ”Txikiya” Irureta eta Eustakio Aristi, herriko haurrak “mendizaletu” nahian lan
asko eginak biak.

Igerilekiuko jokuak 1990

Urtaroen arabera beste hainbat ekitaldi ere antolatzen dituzte. Gabonetan kiroldegia haurren zipristin
hotsez betetzen da. Igerilekua txaparro koloretsuzko
muxarra, pantxo eta ahatez gainezka azaltzen zaigu
ingurukoen pozerako. Bilboko PIN parkerako joan–etorria askok itxaroten zuten iharduera izaten zen:
noria, globoekin egindako buruak, aurpegia margotuta etxera etortzea... Urteroko pailazoen etorrera ere
Olentzero eta Errege magoen etorrerarekin parekatu
da hainbat urtetan, gurasoak sarrerak lortu nahirik
handik hona korrika zenbiltzan bitartean.
Zer esanik ez dago Txurrukako urteroko irteerak haurrengan sortzen zuen zirrara urte horretako sorpresa
edo ezuztekoak zein izango zen asmatu nahian.
12
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Danborrada 1994

Ekintzak

HKT
Parte-hartzeari buruz esan behar da, azken urteetan
asko jeitxi dela haurren presentzia herriko ekimenetan, batez ere danborradan. Antolatzaileek haur
guztiak animatu nahi dituzte danborradan, mendian
eta beste ekintza guztietan parte hartzera. Ikastolako
haurrek ezin dute huts egin!
Txikitako oroitzapen handiak ditut nik Haur Kultur Taldearenak. Zenbat gauza egiteko aukera eman ziguten!
Gogoan ditut Txurrukan kanpora atera gintuzten gau
hura sutea zela eta, danborradako txapelaren borla
begi gainean zintzilik, PIN-eko zorabioak, gabonetako
pailazoak... eta mendian... Somport-era egindako eski
isteerak! Esker onak denoi.

Gabonetako jokoak 1992

AINHITZE RUIZ
IKASTOLAKO IKASLE OHIA

Danborrada 1994

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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Berriak

Berriak

Agenda 21: Ura murrizteko proposamenak eta konpromisoak
Zer da Agenda 21?
Agenda 21, gure komunitatearen garapen jasangarri, sozial eta ekonomikoaren
alde tokiko erakundeek sustatu eta garatu nahi duten prozesua da.
Tokiko garapen jasangarria, udalerriko hiritarren bizi-kalitatea hobetzea da,
honako baldintza hauen integrazioa lortuz:
- ingurunearen iraupen eta errespetua (ingurumen-ardatza)
- ekitate edo justizia sozialaren beharra (gizarte-ardatza)
- oreka ekonomikoa (ekonomia-ardatza)
Zarauzko Udalak 2001ean sinatu zuen Garapen Europako Hiri Jasangarrien
Gutuna, eta 2006an jarri zuen martxan Ekintza Plana.

Eskolako Agenda 21
Agenda 21ak jasangarritasunaren alde sustatzen dituen ekimenak maila ezberdinetan garatu behar ditu, norberak banaka, eskolan, herri, nazio eta nazioarte
mailan, eta baita hauen arteko elkarlanaren bidez ere.
Ikastolan lantzen den Agenda 21 garrantzi handikoa da, izan ere, Ikastetxeak
baitira garapen jasangarria lortzeko ohitura eta jokabide egokiak aurrera eramateko zentroak.
Eskolako Agenda 21 Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak, Hezkun
tza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak eta Zarauzko Udaleko Ingurumen
taldeak bultzaturiko programa da. Horrez gain, Eskolako Agenda 21 hezkun
tza-programa gisa sustatzeari esker, ikasleak ohitu egiten dira beren ikastetxe
eta udalerriko ingurumen-kalitatean eragina duten gaietan parte hartzen, erabakiak hartzen eta inplikatzen.
Agenda 21 ikastetxeekin batera herri mailan kudeatu eta koordinatzen duen
lan taldea Arazi izan da eta udalerriko ikasteetxetako irakasleek, Eusko Jaurlaritzako Ceidak eta Udaleko teknikariak hartzen dute parte. Kurtso honetan
landu den gaia URA izan da.
Salbatore Mitxelena ikastolak ikasleekin gai hau lantzeko eman dituen pausoak hauek izan dira:
1. Mailaz maila urarekin zerikusirik duten Unitate didaktikoak ikusi eta aztertu dira. Ondoren gaia landu da.
2. Arazik prestatutako fitxa gelaz gela bete da.
3. Geletan Ura murrizteko proposamenak landu eta konpromisoak
hartu dira.
4. Arazik ikastetxe guztietako ekarpenak bildu ditu.
5. Azkenik, ikastetxe guztietako eta konkretuki Salbatore Mitxelena ikastolako ordezkariak udaletxera joan dira denon artean hartutako eta adostutako proposamen eta konpromisoak azaltzera.
Ikasle hauek izan dira Udalean egin den plenoan ikastola ordezkatu dutenak:
D.B.H.1: Nahikari Arretxe
D.B.H.3: Aitor Azkue
L.H. 6.maila: Gorka Lazpita
L.H. 4.maila: Maddalen Etxebeste
Adibide gisa gure ikastolako txikiek, L.H.koek, eramandako proposamen eta
konpromisoak azalduko ditugu:
Hauxe zioen Gorkak: Ura bizitzeko ezinbesteko elementua denez, guztion
ardura da elementu honen zaintza. Horretarako herritar guztiok uraren erabilera egokiaz kontzientzia hartzea behar-beharrezkoa dugu. Puntu hauek
lagungarri izan daitezke, Gorkaren esanetan:
- Uraren errealitatea azalduz eta jendeari bere portaeraren ondorioak jakin
araziz kanpaina informatiboak egin
- Iñurritzako araztegian (UZA) funtzionamenduari buruz, ikasleentzat unitate didaktiko bat prestatzeko laguntza eman.
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- Etxeetara ur-erabilera egokiari buruz aholkuak bidali.
- Ur edangarri gutxi kontsumitzen duten hiritar eta lantegiak baloratzeko
bideak jarri.
- Ura aurrezteko ideiak emanez, kanpainak egin.
- Uraren fakturan azaltzen diren aholkuak oso egokiak ikusten direnez, ja
rraitu horretan.
L.H. 4.mailako ikasleen ordezkari izan zen Maddalen Etxebesteren ekarpenak
hauek izan ziren:
1. Kanpainen bidez:
-Herritarrek ur kontsumoa murrizteko dauden aukerak ezagutu behar dituzte.
-Ura berrerabil daitekeela ere jakin behar dugu.
-Euriaren ura aprobetxa dezakegu, landareak ureztatzeko, adibidez.
-Ur galeraren ondorioak zein diren ere adierazi behar litzaieke herritarrei;
ur edangarria (ur guztiaren %2,5) geroz eta kutsatuago dago.
2. Uraren kontsumoa murriztearen onuren eta ez murriztearen arriskuen
berri zenbat eta herritar gehiagok izan, orduan eta uraren erabilera
egokiagoa egingo dugu.
3. Udaletxea ere bada herritarren jarrera eta ekintzen heziketaren arduradun. Mezu batzuk zabal ditzake, adibide gisa -aipatu ziren guztiak ez
aipatzearren-, bat esango dugu: uraren erabilera egokia bultzatuko duen
oharrak zabaldu (esaterako, eraikuntza publikoetako, tabernetako nahiz
ikastetxeetako komunetan).
Bukatzeko, aipatu eta gogoratu, nahiz eta gai hau ikastolan aztertu, hasieran
esaten dugun bezala, denok garatu behar dugun prozesua denez, ez da mo-

mentu puntual eta konkretu batean landu behar den gai bat: honek jarraipen bat eskatzen du, gizarte osoa kontzientziatu arte. Hemendik animatzen zaituztegu zuen etxeetan ere urak duen garrantzia lantzen
jarraitzera, ohitura txarrak aldatzera eta onak mantentzera,
denon onurako izango baita.

Berriak

Berriak

Bide Heziketa: gurasoak eta Ikastola norabide berean
Gazteak ez daude geldi. Hara eta hona dabiltza, mundu
berriak deskubrituz. Horregatik, aurten ere Salbatore
Mitxelena ikastolako Lehen Hezkuntzako ikasleek bideheziketa kanpainean parte hartu dute. Hiru eskola teoriko
eta eskola praktiko bat jaso dituzte. Hauek izan dira landu
dituzten gaiak:
• Bizikletan nola ibili: bidegorritik, banaka, lerroan.
• Bidea pasatu aurretik ondo begiratu, 3 aldiz.
• Kontuz garajeetako irteeretan.

Bide Heziketa prebentzio tresna garrantzitsua da trafiko–arazoak eta, batez ere, istripuak saihesteko. Baina ibilian
denok gabiltza, ez gazteak bakarrik. Horregatik, aholku
hauek guztiok jarraitu behar genituzke. Izan ere...
Helduak nora, haur eta gazteak hara. Eta helduak
nola, haur eta gazteak hala. Bai, helduok –guraso,
irakasle...– gara belaunaldi gazteenen erreferentzia nagusia, eta garrantzitsua da eredu egokia ematea, gure jarreren bidez. Beraz, irakasle eta guraso, izan gaitezen Bide
Heziketaren eredu!

• Seinaleak ikasi eta errespetatu: STOP, EMAN BIDEA,
SEMAFOROA ...
• Gidaria ez molestatu.
• Segurtasun uhala jarri.
• Autobusaren atzeko aldetik pasatu, zebra biderik gertu
ez badago.
• Mobila ez erabili kotxean edo bizikletan; bizikletan
musika entzunez joatea debekatua dago.
• Trenbidea pasatzerakoan seinaleak errespetatu eta kontuz ibili.

ESKERRIK ASKO IMANOL!
Zarauzko Salbatore Mitxelena ikastola sortzeko lanean hasi zirenean, 1965ean, buru-belarri sartu zinen proiektu horretan. Ikastola legeztatzeko prozesua gogorra eta luzea izan zen, behin baino gehiagotan etorri ziren ikastola ixtera, baina
zuk ez zenuen etsi. Argi zenuen zer behar zuten euskarak eta Zarautzek, eta halaxe adierazi zenion orduko Delegatuari
ere, mahaian kolpe bat emanez: “Zu gu baino lehenago aspertuko zara!”.
Hainbat urteko borrokaren ondoren, ikastola legeztatzea eta eskola berria eraikitzea lortu zenuten. Ikastolako lehendakari izan zinen hiru urtez (1972-1976), eta ikastolaren aldeko apustua egin zenuen, zure lau seme-alabak bertako ikasle
eginez.
Zarauzko ikastolaren bultzatzaile ez ezik, Ikastolen mugimendu osoaren aldeko bultzatzaile eta borrokalari izan zinen.
Ororen gainetik euskaldun eta abertzalea, ikasgai handia utzi diguzu Salbatore Mitxelenan: sinesten den horren alde
borrokatu behar dela.
Zuri eta zu bezalako hainbat lagun burugogor eta bihotz-biguni esker gaude, egun,
gauden lekuan. Buru-bihotzez, eskerrik asko
Imanol!
Bertsolarien sena zenuen
bihotzean ta zainetan
gure kultura bizi zenuen
esna eta ametsetan
herrikoia ta herrizalea
une ta gune denetan
zure bidea nork aurreratu
badago herri honetan
euskal kulturak jarraitu dezan
belaunaldi gazteetan.
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“Salbatore, zaude dotore!”

Haur-masaje ikastaroa

Berriak

Berriak

Maiatzean ikastolako 15 gurasok haur-masaje ikastaroa
egin dute. Haur-masajeak, ukimenaren bidez haurraren
gorputzarekin eta emozioekin modu berezi eta sakon
batean komunikatzeko aukera ematen du. Begirada
ren, irribarrearen, kontaktuaren, hitzaren, jolasaren…
bidezko komunikazioarekin haurrarengana hurbiltzen
laguntzen digute.
Haurrek, hamabi urtetara arte, munduaren informazioa
jasotzeko ukimenaren pertzepzioa gehiago erabiltzen
dute ikusmena edo entzumena baino eta, horregatik,
hizketako komunikazioz baino azalaren ukimen bidez
hobeto aska ditzake bere sentimentu eta pentsamenduak. Masajeen bitartez, guraso eta haurren arteko
elkartasunak jarraitu egiten du. Gurasoen besoetatik
urrundu ahala, gertutasun uneen beharrak handituz eta
gurasoek hor jarraitzen dutela adierazteko modu goxoa
da masajea.
Ikastaroak bost saio izan ditu, bakoitza bi ordukoa (bi
talde osatu dira). Klase praktikoak eta teorikoak jaso dituzte gurasoek. Hainbat teknika ikasteaz gain, masaje
bidez bideratu daitezkeen zenbait kezka ere landu dira:
kasketak, agresibitatea, anai-arreben arteko jeloskortasun, haurren sexualitatea, mugak …Izan ere, masajeak
emozioak hustutzeko eta haurrarekin komunikatzeko
bide ezin hobea dira.

Ikastaroak, aipatutako helburuez gain, ukimenaren eta
ahotsaren bidez haurren eta beraien zaintzaileen arteko
maitasuna areagotzen laguntzea izan du helburu, bai eta
haurrari bere irudia eraikitzen laguntzea, gurasoen eta
haurren sormena piztea eta gurasoei beren seme-alaben heziketan laguntzaile nola izan daitezkeen irakastea
ere.
Ikastaroarekin oso gustura geratu dira bai parte hartu
duten gurasoak, bai ikastaroa eman duen Nerea Mendizabal psikopedagoga ere.

Tira, lehorte garairik ezagutu badugu ere gure “patroiaren” izeneko haur literatur lehiaketa honetan,
aurtengoan urte oparoa izan da gure ikastolako
Andu Lertxundi, Miren Agur Meabe, Bernardo
Atxaga, J.A. Artze eta Arantxa Urretabizkaia txiki guztiei esker. Beraien izenak ere xumean handi
direnez, hor doa zerrenda ahantz ez dezazuen:
Mikel Sarasua, Paul Beitia, Leire Zinkunegi, Oihane Pikatza, Garazi Argibe, Ainara Agirre, Ane
Maqueda eta Urko Zabala. Hori gutxi balitz, gure
kabia txiki geratu zitzaielarik hegan joandakorik ere
bada tartean: Bingen Urbieta, Mikel Fernandez
eta Itziar Unanue, esaterako. Zorionik beroena
guztiontzat, ea datorrenean ere halako albisteak
izaten ditugun!

IRURETAGOIENA
HARATEGIA

Merkatu Plaza, 5
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Kirolez kirol

Kirolak

Azken txaNpan ere pedalei gogotsu ematen
Kurtso amaiera ere iristen ari da…beno, agian esan genezake
iada bukaeran sartuak gaudela… azken txanpan…helmugara
iritsi aurretiko aldapan. Gailurra pasa da dagoeneko eta maldan
behera amaitzea bakarrik falta da. Dena den, badakigu, sarritan
gogorrena bukaeran maldan behera joatea izaten dela. Aldapa
beheraka izan arren pedalei eragin egin behar baitzaie bukaera
on bat emateko. Pedalei emateari utzi eta aldapan zehar eror
tzen usteak bukaera luzatzen besterik ez baitu laguntzen.
Ibilaldi polita izan da aurtengoa ere. Kaskoa jantzi, gurpilak eta
balaztak ongi dauden begiratu eta halaxe eman genion hasiera
gure txangoari iraila aldean. Lasaitasun handiarekin ekin genion
bideari… bideaz gozatzeko laguntzaile zoragarriak izan ditugu
lako. Borondatearen trena aspaldi pasa zela ikusi arren eta bo
rondatezko lanarentzat garairik onenak ez direla jakinda, meritu
gehiago dute gure laguntzaileek. Hemendik eskerrik beroenak
beste behin ere taldeekin bidean zehar lanean eta jolasean aritu
zareten entrenatzaile eta guraso arduradunei.
Aurten paisaia ezberdinez gozatu ahal izan dugu… aurreko urtee
tan izan ez dugun paisaia berri bat ere ikusi dugu. Futboleko kirol
eskola izan da hauetako bat eta aurrera begira urteroko ibilbi
dean topatuko dugun paisaia dela uste dut. Honek, gure ibilbi
detik nahi baino lehenago bizikletatik jaitsi araziko ditu hainbat
kirolari. Eliteko futbolari, saskibaloilari edo pilotariak lortzearren
kirolariak hezitzeari muzin egiten ari garela dirudi. Ikusi beharko
da datozen urteotan denon arteko elkarlanak zein fruitu ematen
dituen baina sortzen ari diren paisaia berriak ibilbideaz gozatzen
ari diren haurrengan izango du eragin handiena eta ondorioz,
herriko kirol elkarte eta kirol egituretan.

hobetzeko ariketekin hasi eta negua eta lan eta lan pasa ondoren
udaberrian jaso dituzte fruituak. Esan bezala zorionak lortutako
emaitzengatik eta batez ere osatu duten lagun taldeagatik. Zihur
hemendik urte batzuetara irabazitako dominez gogoratuko direla
baina benetan ahaztu ezingo dituzten lagun arteko une eta bi
daiatxo horiek dira irrifar txikiz oroituko dituztenak. 19 ikasleko
taldea Jesus, Josu eta Eduardoren eskuetan. Zorionak denei eta
urte askotan txirrindularitzaz gozatzen jarrai dezazuela lagun giro
bikainean.
Guk bitartean azken aldapaz gozatzen jarraituko dugu. Ahalik eta
gogo gehien jarriz azken pedalkadetan entrenatzaileei merezi
duten bezala beraien lana eskertzeko. Aurten ere bidaitxo bat
egingo dugu. Borondatezko lanak merezi duelako saria. Ahalik
eta gogo gehienarekin iritsiko gara helmugara datorren urtean
berriz ere beste ibilbide bat gogotsu ekiteko.
Azken kilometroko pankartapetik pasa berri gara… pelotoian
goaz denak elkarrekin… mailoteko kremailera igo, txukun jarri
eta irrifartsu denok eskuak altxatzeko garaia da. Datorren urtean
kilometro gehiago eskola kiroleko itzulian.
Kirol Batzordea

Emaitzak onak izan ala ez garrantzitsuena egindako bidea eta
egindako lana dela garbi dugu. Azken unean bi gol edo bi saski
ratze gehiago sartzeak ezin du urte guztian egindako lana bertan
behera utzi. Oraindik ere urte osoko lan hori asko hobetu daiteke
eta horretan gabiltza baina berriz goraipatuko nituzke aurten bi
dean izandako talde guztiak. Baina lan horrez gain emaitza onak
lortutakoei eskerrak eman gabe ezingo gara helmugara iritsi eta
hemendik zorionak finaletan borrokan ibilitako talde guztiei, eta
bereziki txirrindulari taldeari. Urte hasieran bizikletako abilezia
Sansinenea Industrialdea, 10 pabeloia ZESTOA
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AGUR ETA ERDI

Denborak agintzen duenez
aurrera goaz.
Iturri berrietatik edango duzue aurrerantzean;
Ikastolatik
urte askotako lagun,
oroimen eta irakaspen
daramatzazue.
Jasotako guztia zuekin gordeko duzuelakoan,
ziur egon zaitezte
guk,
zuek emandakoa altxor bezala zainduko dugula.

Biba zuek!
Agur eta sarri arte!

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