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Agurra
Kaixo, lagunok!
Aurreko zenbakian esan bezala, Ikastolakook ez
gara geldirik egoteko jaio.
Badakigu murrizketak datozela Hezkuntza mundura, latzak gainera. Horren aurrean, batzordekideoi bi lan esparru bururatzen zaizkigu:
1.- Ikastetxe guztiok elkarrekin gure ezadostasuna azaldu beharko genuke. Ez al zen ba Hezkun
tza lehentasunetan lehena? Defenda dezagun!!.
2.- Murrizketa horiek geure etxean ere eragina
izango dute. Gai hau aztertu, eztabaidatu eta adostu beharko dugu, era irekian, partaidetzan, beti bezala eta neurriak hartu. Ez da erraza izango, baina
ez dago beste erremediorik.
Ikasys proiektua bi maila osotara zabaldu dugu,
eta orain kontrasteak etorriko dira. Teknologia berrien aldekoak gara, benetan laguntzen gaituzten
heinean.
Ikastola berriaren inguruan esan behar da,
azken batzarretik (2009ko ekaina) honuntza, planifikazioko bi dokumentu berri onartu direla (PEOU
eta PAU). Hala ere, krisiaren mamutzarraren eraginpean gaude, oraindik ez baitugu banketxeen finantzaziorik lortu. Finantzazioa lortuz gero, ikastola berriaren lehenengo zatia eraikitzeko baimena
eskatuko genuke. Informatuak izango zarete.
Edozein kasutan, ez dezagun ahaztu eguneroko
bultzada txikiek egiten dutela Ikastola handi... ahal
den guztietan, ELKARRI IRRIFARRETXO BAT ESKAINIZ.

					

BATZORDEA

Argitaratzailea:
Salbatore Mitxelena Ikastola.
www.zarauzkoikastola.org
Koordinazioa eta kudeaketa:
Komunikazio eta Promozio Taldea.
Diseinu eta maketazioa:
Hizki Inprimategia.
Copy right-a:
«Salbatore Mitxelena Ikastola» aldizkaria.
Deposito legala: SS 1342/97
Tirada: 1.500 ale.
S.M. Ikastola 3

Ikastola
I
K
A
S
T
O
L
A
B
E
R
R
I
A

I

kastola berriaren eraikuntza lanen kronika, tarteka gure aldizkarian berri ematen non heinean, Goenkale baino telesail luzeagoa izaten bukatuko duenaren
beldur naiz dagoeneko. Izan ere, Arraldeko beste hortan bezala, gurean ere ez
dakit jada zer falta zaigun ikusteko (Maria Luisa strip-tease egiten hastea? Bizirik
dago oraindik Maria Luisa?).
Bost urte luze daramatzagu kristo honetan sartu ginenetik. Hasieran, eraikuntzaren luzapenarekin; gero, Inomobiliaria Oriorekin; gero Udalarekin lurren birkalifikazioagatik; gero Sakonetarekin ala Eguzki-Izarrarekin; gero Iturri familiarekin;
gero berriz Inmobiliaria Oriorekin; gero Martijarekin; gero Iturritarrekin berriz;
gero Udalarekin berriz; gero trenak, ibaiak, errepideak, PEOU, PAU... eta binagre
urbanistiko guztiak! (zerrenda egitearekin bakarrik nekatu egiten naiz, benetan).
Eta eskarmentuak zerbaitetarako ere balio duela esaten dutenez, dagoeneko
zuek ere zain egongo zarete, galdera hau buruan: beno, eta oraingoan, zein da
arazoa? Ze arazoa, seguru badagoela.
Ba, neska-mutilak, oraingoan arazoa dirua da. Dirua ez edukitzea, alegia. Ez-ohiko
Batzarrean aipatu bezala, hirigintza tramitazio eta baimen guztiak bukatzen eta
behingoz lurra urratzen hasi behar genuela zirudienean, KUTXAk mailegua ez ziola emango adierazi baitzion etxegileari. Hori Uztaileko azken egunetan izan zen.
Ordutik aurrera, hainbat bilera egin ditugu gure artean; Udalarekin, aurrezkikutxetako jendearekin, beste finantza erakundeetako jendearekin, Ikastolen
Elkartearekin... konponbide finkorik gabe ordea. Hainbat aukera dauzkagu gaur
egun irekita, eta laster baten bat,
onerako ala txarrerako, argituko
denaren itxaropena dugu. Dena dela, Otsaila inguruan beste
Batzar bat ospatzeko konpromezua hartu genuen, eta bertan adieraziko zaizue zer den
berri eta zerbait baden erabakitzeko ala ez.
Horretarako dena den, telesail honen hurrengo atalaren
zain geratu beharko baituzue. Izan ere, ezinbestean,
jarraituko du...

IRURETAGOIENA
HARATEGIA
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Berrikuntzak
Gogoratuko duzuenez aurreko ikasturtean, 2008-2009, proiektuko ikastola pilotu izan ginen eta 2., 4. eta 6. mailetako gela bana esperimentazio taldea izan zen (ordenagailu
txikiekin jardun zuten egunean ordu erdiz), maila bakoitzetik beste talde bat kontraste
taldea izan zen.
Ikastola pilotu guztiak unibertsitateak egin zuen azterketa baten partaide izan ginen. Ikasturtean zehar unibertsitateko ikasle batek esperimentazioaren jarraipena egin zuen. Bi
talde horietako ikasleei ere hainbat froga eta galdeketa pasa zitzaizkien. Gurasoei ere galdeketak pasa zitzaizkien.
Orain dela gutxi jaso ditugu azterketa hauen guztien emaitzak, eta hau da azpimagarriena:
• Orokorrean esperimentazio taldeek emaitza hobeak lortu dituzte
• Motibazio aldetik oso esperientzia erakargarria izan da ikasleentzat.
• rakasleek eta gurasoek ere, positibotzat baloratu dute ordenagailu pertsonalen erabilera.
• Arazo teknikoak, Hardwarea, dira oztopo nagusiena. Behin baino gehiagotan ez dira
sarera konektatzen, ez dute ondo egiten eta egoera horiek estresanteak dira bai ikasleentzat eta batik bat irakasleentzat.
Aurreari begira, hauek izango lirateke erronkak:
• Ikasleen aniztasunei erabilera pertsonalizatu
• Curriculumean txertatu, zer kendu hori egiten denetan?
• Konpetentzien garapenean laguntza tresna bezala erabili
• Hardwarea hobetzea

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

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

Musika Plaza • Tel.: 943 130525 • Faxa: 943 890 228 • Mug.: 652 770901
ZARAUTZ
Abendaño industrialdea • Tel. 943 890 223
www: chapucetti.net • e-maila: chapucetti@chapucetti.net
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Irakasleak

ERRETIROAK
Ikasleekin ez duzu lanik egin, baina numero artean ere beharko da
pazientzia, ezta?
Pazientzia handia nahi eta nahi ez. Egia esan, denborarekin zenbaki guztiak
azkenean gutxi gorabehera konpontzen dira, baina okerrena beti nahiko diru
ote zen ala ez jakitea izan da; zenbat etorriko zen, noiz... Normalean, espero
genuena baino gutxiago etortzen zen eta berandu gainera.

Zure lana asko aldatu al da urteak aurrera joan ahala?
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Ikaragarri. Hasieran, Karmele eta biok administrazioko kudeaketa guztia eramaten genuen. Kontutan izan orduan ikastolako langilean gaurko erdia bakarrik ginela. Berrogei eta piko ginen, gaur berriz, ia ehun langile bagara.

Kontaiguzu pixka bat nola egiten zenuen lana hasierako urteetan.
Idazkaritzan idazteko makina elektriko bat genuen. Gainontzeko guztia (soldatak, kontabilitatea, eta abar), dena, eskuz egin behar izaten genuen. Gero,
ia egunero, aurrezki-kutxaren batera edo bestera joan behar izaten nuen gestioren bat egitera. Eta hortaz gain, astean behin edo normalean, Donostiara bidaiatxoren bat ere bai Gizarte Segurantza, GIE edo beste erakunderen batekin
egotera.

Teknologiak zure lana erabat erraztu egin duela uste al duzu?
Ordenagailuak sartu genituenetik, mundua aldatu egin zitzaigun. Gaur egun,
dena ordenagailuz egiten da eta ia gestio guztiak (soldatak, gizarte segurantza, ogasuna...) internetetik bideratzen dira idazkaritzatik mugitu ere egin gabe.

Lana osasuntsua dela diote askok, baina jubilazioa hartzea ere hala
izango da, ezta?
Oso osasuntsua. Gaur egun, lasai-lasai paseatu dezaket, irakurri... eta, batez
ere, laneko inolako buruhausterik gabe. Hau bai dela bizimodua!

Ezer botatzen al duzu faltan edo dagoeneko ahaztu zaizkizu hemen
pasatako urteak?
Eguneroko lankideak dira faltan botatzen ditudanak. Karmeleren aurpegia
aurrean ez ikustea, edo “optimista” jaunarekin (Joxepo) eztabaidatzea, edo
Martin, Ziortza, Maite, Inaxio eta konpainia. Baina beno, tarteka bisitatxoren
bat ere egiten diet edozein aitzakiarekin.

Orain lanera itzuli behar duzula esango balizute...
Hori ezta brometan ere.
6

S.M. Ikastola

Irakasleak
a
x
t
n
a
r
A
Legea aldatu ote den… osta-osta Arantxa ia jubilaziorik gabe geratu zinen.
Zorionez ez da horrela gertatu, oso gogorra baita ahoan gozoki bat jarri eta kendu egiten
dizutela sentitzea, hainbeste urtetan oso gustukoa izan dugun aukera bat desagertzen dela
justu zuri hortaz gozatzea tokatzen zaizunean ez da erraz norbereganatzen den gertaera.
Nere egoera berri hau posible egin duten guztiei eskerrak eman nahi dizkiet eta hemen
aurkitzen naiz galdeketa hau dela medio nire lanari buruz hausnarketa txiki bat egiten.

Batzuk irakasle izatea “txoilo” bat dela diote. Zuk zer erantzungo zenieke?
Niretzat “txoilo” bat izan da zarauztarren artean nire gogoko lana egin dudalako. Badakit
jendeak hitz hori erabiltzen duenean beste intentzionalidade bat eman nahi diola, alegia:
opor luzeak, ordutegia itxuraz ez oso zabala, ikasleekin egindako ibilaldiak ere festa edo
lanaren etenaldiak izango balira... Beti pentsatu dut “txoiloa” esan didatenean ez zitzailea
oso barrutik ateratzen hitza eta benetan esan nahi zutena beste hau zela: “earra dakazue”
. Dena dela irakasle batek bere lana egiteko egin behar duen guztia ez dutela burutik pasa
ere egiten uste dut eta gainontzeko lan guztiak bezalaxe bere alde onak eta txarrak izanik
bakoitzak bere lanarekin duen harremanak markatuko duela “txoilo” izatea ala ez.

Urte asko egin dituzu irakasle modura. Asko aldatu al da irakasleen lana? Zertan
hobetu da eta zertan okertu?
1967 an Majisteritza egiten hasi nintzenetik izan nuen harremana Ikastolarekin. Dudarik
gabe lana egiteko moduak asko aldatu dira batez ere baliabideak ,gaur egun dauden liburu eta tegnologia berriak ez genituen usaitu ere egiten( egun guraso diren ikasleak ere
lekuko) . Dena dela Ikastola barruan, hasera- haseratik, berrikuntza eta egoerari egokitzea
presente egon da eta irakaslearen eguneratzea konstante bat izan da denboran zehar
gaurdaino. Egia da gaur egun berria berehala zaharkitzen dela eta eguneratzeak atsedenik gabeko esfortzua eskatzen diola irakasleari. Ordainetan zenbait lan errazago eta dotoreago egiten dira.

Nola ikusten dituzu gaur egungo ikasleak?
Lehen bezala era guztietako ikasleak daude gaur egun. Lehen eta orain, gurasoak seme –
alabak hezitzen eta ditugun baloreak transmititzen, dakigun ondoen aritzen gara.
Beti bezala pertsonak, gauzak, esfortzua, konpromezua ... balora dezaten lan egiten dugu.
Duten informazio mailak bereizten ditu, batez ere, gaur egungoak. Ea hortik probetxu ona
ateratzea lortzen duten.

Zer da gehien gustatu zaizuna zure lanean?
Ikasleekin pasatako denbora dut gogokoena eta baita orain nonahi ikasle izandakoak
aurkitzen ditudanean gurutzatzen ditugun hitz gutxi horiek alaitasun handia ematen didate.

Zer esango zenieke jubilatzear dauden irakasleei?
Jubilazio planak aldatuko ote diren eta, jubilatzear dauden kideek dituzten sentipenak izan
berriak ditudanez ondo ezagutzen ditut.Ea gai diren poza eta baikortasuna kezkan aurretik jartzeko eta gelditzen zaizkien urte apurretan serenidadez, hain ondo dakitena egiten,
irakasten jarraitzen duten.
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Irakasleak
Hainbeste urte lanean ibili ondoren , sasoiko ikusten zaitugu. Ez duzu
meritu makala.
Ni lanaren eskolan hezitakoa nauzue eta ez diot lanari beldurrik. Agian, jarrera
honek, aje batzuk gora-behera, lagundu dit etapa honetara baldintza nahiko
honetan iristen.

Haurrek bizipoza ematen dutela esaten dute. Toki onean lan egitea
tokatu zaizula dirudi.
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Egia da, haurrek eskertzen dutela batez ere zure lana eta horrek izugarri motibatzen zaitu. Hiru eta zortzi urte bitarteko haurrekin lan egitea egokitu zait
eta adin hauetako umeen ikasketa prozesuan hain garrantzitsuak diren urte
hauek, erantzunkizunez eta gustura burutzen saiatu naiz.

Zer da zure lanean gehien gustatzen zitzaizuna.?
Jarduera eta ekintza desberdin asko izan ditut gustoko .Orokorrean asko disfrutatu dut nire lanarekin. Ikastola, nire bizitzaren eta konpromisoaren gune
bilakatu da, elkarri asko eman diogu. Bestalde, haurrak motibatu eta bakoitzari
behar zuen laguntza ahalik eta ondoen eskeiniz ikasketa prozesua egoki garatzen ari zela ikusteak , pozten ninduen.

Asko aldatu al da hezkuntza urte hauetan? Zertan hobetu da? Eta zertan okertu, okertu bada?
Dudarik ez dago hezkuntzak aldaketak izan dituela. Baliabide gutxi izatetik,
azpiegitura sendo bat izatera pasa da proiektua. Azken urteotan, teknologia
berriek hartu dute protagonismoa eta ikastolak, erronka berrei erantzuten jakin
du.

Zein aholku emango zenieke irakasle izan nahi duten edo irakasle
hasi berriak diren gazteei?
Ikasle eta irakasle arteko harremanak sendotzea komeni dela uste dut,haurren
izaera, nahiak, beharrak... ezagutu ahal izateko. Lan giro egokia eta lagunarte ona indartu.Ikasleak esfortzuaren garrantziaz jabetu behar dute eta gurasoekin elkarlanean jardun.

Nola sentitzen da bat jubilazioa hartuta?
Opor luze batzuen aurrean bezala. Eguna antolatzen duzu zure erara.Ordutegia ez du lanak balditzatzen eta horrek izugarrizko askatasuna ematen dizu.

Ezer faltan botatzen al duzu edo erreza izan da lanera joan gabeko
bizitzara ohitzea?.
Lanaren konpromisoa alde batera uzteak, asko lasaitzen zaitu . Orain nire
gauzetaz eta etxekoekin disfrutatzeko aukera gehiago dut eta horrek zoriontsu
egiten nau.
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Ingelesa
Kaixo, lagunok!
Salbatore Mitxelena ikastolak badu zuei azaltzeko zerbait interesgarria! Osatu berria den ingeleseko blog
bat, alegia. Zuek ingelesez ondo pasatzeko, jolastuz, ikasiz, entzumena nahiz ahozkera landuz. Ikastutearen
hasieratik zintzilikatuta dagoen blog berri hau aurki dezakezue bai ikastolako web orrian zuzenean sartuz,
http://www.zarauzkoikastola.org, eta baita helbide honetan ere,
http://www.zarauzkoikastolaenglish.blogspot.com/.
1.- Ikastolako web orrian ezkerreko aldean
azaltzen den IKASGUNEA-n klikatu ondoren INGELESA arloarentzako gunea topatuko duzue.

2.- Bertan klikatu eta urdinez idatzirik azaltzen
den LOTURA hitzan klik
eginez gero, zuzenean
ENJOY
YOURSELF
WITH ENGLISH! deituriko blogera eramango zaituzte.

3.- Ingelesarekin ondo pasatzeko aukeraz gain ingelesa praktikatzeko eta aldi berean, hobetzen
joateko aukera paregabea eskeintzen dizue blog
honek! Bertan dituzuen mila aktibitate ezberdin
egin ditzakezue. Ingelesarekin ondo pasa nahi
baduzue, blogean sartu eta ez zarete damutuko!

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

Egaña, 13 (sarrera Araba kaletik)
20.800 ZARAUTZ(Gipuzkoa)
Tel/fax. 943 83 36 19
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Oroimenean
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Oroimenean
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Kirolez kirol
KIROL BATZORDEA
Kirol komisioa edo kirol batzordea
bezala ezagutzen dugun taldetxoaren aurkezpena egitea tokatzen da oraingo honetan. Aldizkariaren azken zenbakietan eskola
kirolean ditugun balore eta eztabaida batzuen inguruan hizketan
jardun gara eta oraingoan mundutxo honen atzean lanean ari
tzen den talde honen aurkezpena
egingo dugu.
Guraso, irakasle eta kirol arduradunez osaturiko taldea gara.
Aurten jende berria sartu zaigu
eta batzordean sendotasuna eta
jarraipena lortzeko asmoz lanean gabiltza. Duela pare bat urte
azken denboraldietan lanean aritu ziren gurasoek batzordea utzi
zuten erreleboa emateko garaia
iritsi zelako eta beraien seme alabak iada ikastolatik irten zirelako.
Zoriontzekoa eta eskertzekoa da
guraso talde honek urteetan egin
zuen lana. Horrela hauen hutsu
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nea eta gero batzordea ia kiderik
gabe aritu zen duela bi kurtso, aurreko urtean erreleboa etorri zen
arte. Guraso eta irakasle berriak
sartzearekin haize berriak nabari
ziren batzordean eta ilusioz hartu genuen erronka. Dena den,
lehen kurtsoan ez genuen lan dinamika jarrai bat lortu. Hau ikusirik, aurtengo helburuetako bat
talde honen dinamika zehaztu eta
konstantzia bat hartzeko helburua
hartu genuen. Bi guraso, 3 irakasle
eta kirol koordinatzailea gara aurten kirol batzordeko kide.
Urte hasieran hasten dira lehen
bilerak. Denboraldia martxan jar
tzerako garaian urteko helburuak
zehaztu, zertan egingo dugun esfortzu gehien, zeri eman garrantzia, zein norabide hartu,… eta
antzeko kontuetan joaten dira
lehen bilerak. Aurten, guraso arduradun, entrenatzailea eta ba
tzordearen artean komunikazioa

handitu eta konfidantzazko lan
giro bat sortzea jarri genuen helburu gisa eta hori lortzeko guraso
arduradunekin bildu ginen kur
tso hasieran. Eskola kirolaren eta
denboraldiaren nondik norakoak
aurkeztu, dudak erantzun eta gure
kontaktua helarazi genian. Guraso arduradun eta entrenatzaileen
artean ere ahalik eta distantzia
txikiena izatea denontzat egoki
zela ikusi genuen bilera horretan
eta eskertzekoa da guraso arduradunek entrenatzaileengana gerturatu eta laguntzeko egin duten
saiakera. Azken finean danok hel
buru beragatik ari gara lanean,
haurrak ahalik eta modurik duinenean kirolaz gozatu eta hezitzea.
Eta horregatik ikusten dugu hain
garrantzitsua denon arteko komunikazioa eta konfidantza izatea.
Denboraldia iada martxan dago.
Talde bakoitzak bere entrenatzeko egunak ditu eta txapelketa bat

Kirolez kirol

iada bukatzen ari da. Orain, urte
bukaerako lanak iritsi aurretik aurrera begira hartu beharreko norabideak zehaztu eta horretan lan
egiteko garaia da. Ikastolak ikastetxe bezela kiroletan zer eskaini
nahi duen eta zer lortu nahi duen
eztabaidatu eta proiekturen bat
egiteko garaia. Gainera eztabaida
hau ez da kirol batzordean baka-

rrik eman behar… oso garrantzi
tsua ikusten dugu gurasoekin ere
zer nahi dugun eztabaidatu eta
hausnartzea. Kirol eskolak sortzen
hasi diren garai honetan gero eta
adin txikiagotan kirol batera mugatzeko joera dago gaur egun eta
hau egokia ez dela ikusirik honen
aurrean zer egin erabakitzea da
aurtengo erronka nagusia. Batzor-

dean garbi dugulako gutxienez 12
urte bitartean haurrentzat kirolak
landu eta bizitzeko espaziorik egokiena eskola bera dela. Kompetitu
eta beste balore batzuk ikasteko
nahiko denbora ere izango dute
gerora bizi osoan zehar. Oraingoz
gozatu eta ikasteko garaia da.

ITURGINTZA, GASA ETA BEROGINTZA
Zerbitzu egoki eta profesionala
Bizkaia kalea, 13 • Tel. 943 83 17 08 • 20800 ZARAUTZ
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Berriak
IKASLEAK MIHILUZEN
Joan den azaroan bost eta seigarren mailako Lehen Hezkuntzako ikasleak Mihiluzeko programa ikustera joan ziren. Batzuk
goizez joateko aukera izan zuten, eta beste batzuk aldiz arratsaldez. Hirurak alderako platoan eseri, eta gogo biziz aritu
ziren etengabe animatzen bertako partaideei. Ondoren indarrak biltzeko bokadiloak jan eta jan ibili ziren, berriz itzuli eta
gogoz animatzeko. Euren sorpresa ederra izan zen, bi partaideek Port Aventurara bidaiatzeko aukera izan baitzuten. Hori
da suertea! Arratsalde ederra pasa zuten alajaina!

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
IKASLE OHIEN OSPAKIZUNAK
01- 1964ko ikasleak. Urtero afaritxoa egiten jarraitzen duten arren, ikastola utzi zutenetik 25 urte pasa zirela eta ospakizun
berezia izan zuten 2004ean. Afaldu ondoren berrargitaratu berria zen “Xabiertxo” liburu bana jaso zuten. “Kandela”
jatetxea.
02- 1968ko ikasleak.Cachi Bachin egindako bazkaria. Bertan bildu ziren urteetan ikusi ez ziren ikasleak.

Abenduak 3 Euskararen eguna
Argitxoren marrazkiak margotu, eus
kararen aldeko abestiak ikasi eta en
tsaiatu, euskararen aldeko leloak
asmatu eta koloreztatu, Ikastolako
pasiloak apaindu…. Eta azkenean
eguna iritsi eta konturatzerako baita
pasa ere. Hala ere, ederki gozatu genuen egunaz. Goizean zehar, nahiko
trikitixa, kanta eta dantza egin genuen, eta arratsaldean, berriz, pelikula
bat ikusi eta jolastu. Eskertu beharra
daukagu Euskaraz Biziko lantaldeari
urtero egiten duten lanagatik egun hau
aurrera ateratzeko. Eskerrik asko.
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Ikasleen txokoa
ARALARREKO IRTEERA:
				 IRRIST ETA ALGARA ARTEAN

G

oizean iratzargailuak esnatzean sukaldetik zeto
rren usainak erabat desorekatu ninduen. Akaso tortila al neukan gosatzeko? Segundu batzuen buruan
konturatu nintzen. Asteazkena zen eta ikastolako mendiirteera geneukan, Aralarrera.
Bi aldiz pentsatu gabe ohetik jaiki, txangorako erropa
aproposa jantzi, ziztu bizian gosaldu eta motxila bizka
rrean hartuta autobus paradarantz abiatu nintzen gainontzeko kideekin elkartzera. 8:30etarako denok han
geunden, 55 bat ikasle (hainbatek huts egin zuten gaixo
baitzeuden) eta 4 irakasle: Juanjo, Edorta, Izaskun eta
Fernando, beraz, eserlekua hartu eta bideari ekin genion.
Bidaiak ordu eta erdi iraun zuen gutxi gora behera. Autobusetik kanpora irten ginenean jertse eta ziretako kremailerak leporaino igo behar izan genituen hotzari aurre
egiteko, baina aldapak igotzen hasi bezain laster eguzkia
berotzen hasi zen eta segituan desegin ginen haietaz.
Txango guztietan bezala gurean ere taldetxoak egin ziren: ia denak aurretik Edorta, Izaskun eta Fernandorekin
batera eta 15 pertsona inguru, ni barne, tarte handi
batekin atzetik Juanjorekin, bidea ezagutzen ez zuena eta
bere munduan zihoana MP3arekin.
Dena ondo zihoan bidegurutze batekin aurkitu ginen
arte. Automatikoki ezkerrerantz jo genuen, baina lurrean
marraztutako markei erreparatu ondoren, bide okerra
hartu genuela konturatu ginen. Bi taldetan banatzeko
proposamena eta plan ezberdinak egin ondoren, denok
batera beste bidea hartu genuen eta berehala aurkitu gi
nen Fernandorekin, gure zain baitzegoen basora sartzeko
bidea erakusteko. Aurreko taldea aspaldi galdu genuen
ta ez zegoen haien arrastorik. Basoko bidea ordurarte
eginikoa baino gogorragoa zen, aldapaz eta lokatzez josia
eta inor ez zen irristaldi bakar batez ere libratu. Asko izan
ginen bi aldiz jarraian erori edo irrist egindakoak eta izan
zen batenbat hiru aldiz leku berean irrist egitera ere iritsi
zena.

Egoera honako hau zen: bi taldeak geure artean galduta, denok goitik behera lokatzez zikinduta eta zerbait
dastatzeko irrikaz. Hau gutxi izango balitz, aldapak eta
aldapak besterik ez genituen ikusten eta Fernandok, ke
xatzen ginen bakoitzean, honako hau esaten zigun: “Lasai, hau azkenengo aldapa da, hemendik aurrera dena
beheraka doa” Eta guk sinetsi.
Iritsi ginen bada, azkenean, aurreko urteetako ikasleek
hamaiketakoa egin ohi zuten lekura, baina han ere ez zegoen Edortak zuzendutako taldearen arrastorik. Beraz, bi
aldiz pentsatu gabe lurrean eseri eta gosea asetzea erabaki genuen Fernando eta Juanjo gainontzekoak bilatzen
saiatzen ziren bitartean.
Halako batean, hainbat erantzunik gabeko dei, oihu eta
seinaleren ondoren, han azaldu zen Edorta gure bila eta
besteekin elkartzeko leku bat adostu genuen. Jada, denok
elkarrekin, bazkaltzeko tokirantz abiatu ginen, baina bide
hark aurrekoak baino aldapa handiagoak eta luzeagoak
zituen. Eguzkia bero puntu handienean zegoen, izerditan
blai geunden eta Fernandori gehiago ezin genuela esaten
genion bakoitzean berriz ere bere esaldi ospetsua esaten
zigun, azkenengo aldapa zela eta handik aurrera dena
beheraka zela. Ja. Gorago eta gorago igotzen jarraitzen
genuen eta jendearen ahotatik denetarik entzuten zen:
“Fernandoooooo hau ez da bukatzeeen!!”; “Urtebetean
gutxienez ez naiz berriro mendira bueltatuko!”; “Hobe
etxean geratu izan banintz...”
Hura poza azkenean aurrekoek beherantz egiten zutela
ikusi genuenean! Berehala aldatu zitzaigun aurpegia, ordea, bazkaltzeko lekuraino iristeko nolako aldapatzarra
jaitsi behar genuen ikustean. “Fernando, gurekin akabatu
nahi al duzue?” bota zuen norbaitek eta “Ez al zenuten aldapa behera nahi? Ba hementxe duzue!” izan zen irakaslearen erantzuna. Bi esku ez ziren nahikoak izan erorketa
denak zenbatzeko, baina denok oso-osorik iritsi ginen eta
azkenean bazkaltzeko aukera izan genuen.

Sansinenea Industrialdea, 10 pabeloia ZESTOA
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Ikasleen txokoa

Bertan denerako denbora eman zigun: jan, eguzkia hartu, argazkiak atera, zuhaitzetara igo, dantza
egin... Baita beste Auzogazteluko tontorra igotzeko
ere! Hainbat izan baitziren egindako ibilbide guztia
egin eta gero oraindik sasoia mantentzen zutenak.
Hori bai, behean geratu ginenok ez genuen inolako
inbidiarik pasatu, ez horixe!
Joateko odua iritsi zenean dena garbi-garbi utzi eta
autobuserantz zuzendu ginen. Bide hura ere ez zen
besteen desberdina izan, lokatz, putzu, irristaldi eta
erorketez betea, baina, gutxienez, dena beheraka
zen.
Akenean iritsi ginen ibilbidearen amaierara. Autobusa zain geneukan eta berehala bakoitzak gure
eserlekua hartu genuen. Fernandok, oraindik sasoia
geratzen zitzaiola erakusteko, etxera bizikletaz bueltatzeko asmoa zuen, baina autobusean bueltatzea
besterik ez zitzaion geratu, gurpila zulatu baitzi
tzaion. Honainoko bidean nahikoa deskantsatzeko
denbora eman zigun, autobus gidariak, ordea, nahi
koa lan izango zuen gero guk utzitako lokatz dena
garbitzeko...
Irteera honen ondoren batzuk, agian, ez dira Fernandoz gehiago fidatuko. Beste batzuek ez dugu
asmorik urtebetean gutxienez mendira bueltatzeko.
Baina, orokorrean, ederki pasatu genuen eta, gainera,
ba al dago klasea galtzeko arrazoi hoberik irteera bat
egitea baino? Hurrengo eguneko giharretako minak
beste kontu bat dira...
Irati Elizalde (DBH 4)
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Xuxen-xuxen
Gaur egun mezu elektronikoak bidaltzea eguneroko ogia bihurtu zaigu, etxean zein lantokian. Baina mail bat idazteko ordua iristen
zaigunean, ordenagailuaren aurrean jarrita, askotan, ez dakigu nondik hasi idazten, ez nola jarraitu eta ezta nola bukatu ere. Lan horretan laguntza txiki bat emateko asmoarekin, adibide batzuk ekarri ditugu gure aldizkariaren xuxen-xuxen orrialdera. Hona hemen,
bada, helburu hori betetzeko pista gutxi batzuk:
1-HASIERAKO AGURRA:
Oro har
Egun on
Arratsalde on
Gabon

Lagun edo hurbileko bati
Kaixo, lagun:
Adiskide hori:
Lagun hori:
Zer moduz?
Kaixo, familia:
Ondo al zara?

Ezezagun bati (formalagoa)
Jauna/Andrea:
Jaun/Andre hori:
Agut t´erdi:

2-LEHENENGO MEZUA:
Eskaria:
Idazti honen bidez/ lerro hauen bidez; …tik idazten dizuet… ren gaineko informazioa eskuratu nahi dudalako; Egunkarian irakurri dudan iragarki baten gaineko informazioa jaso nahiko nuke…; atrebentzia ez bada, zera galdetu nahiko nuke…
Kexa:
Lerro hauen bitartez, nire kexa adierazi nahiko nuke…; nire eskariari behar bezala erantzun ez diozuelako idazten dizuet;
Berri emateko:
Idatzi honen bidez, zera adierazi nahi dut…; gogoan izango duzuenez…; hona hemen…; mezu honekin batera… bidali nahi
dut…
3-IDEIAK LOTZEKO
Hasteko; lehenik eta behin; ezer baino lehen; horretaz gain; bestalde; era berean; bide batez; gainera; hori horrela izanik; esate
baterako; ondorioz; beraz; laburbilduz…
4-AURREKO MEZU BATI ERANTZUNEZ
Lagun/hurbileko bati:
Zure mezua jaso dut eta…; eskerrik asko zure mezuagatik; barkatuko didazu lehenago ez idatzi izana…; orain/atzo irakurri dut
zure mezua eta…
Ezezagun bati (informalagoa):
Mila esker zure mezuarengatik/bidalitako informazioarengatik… lehenik eta behin eskerrik asko…zure mezuari erantzunez…
5-BUKAERAKO AGURRAK
Lagun/hurbileko bati:
Agur; aio; agur bero bat; besarkada (bero, handi) bat; idatzi lehenbailehen; ahal duzunean kasu egin…
Formula neutroak:
Ondo izan; izan ongi; ikusi arte; laster arte…
Ezezagun bati (informalagoa):
Adeitasunez; begirunez; horrenbestez; besterik gabe; zure erantzunaren zain; agurtzen zaituztet; nire eskaria bidezkoa delakoan;
aldez aurretik eskerrak emanez…
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