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Agurra
IKASTOLA BIZIRIK, AURRERA!
Behin baino gehiagotan irakurri edo entzun izan
duzue ikastolakook ez garela jaio geldirik egoteko.
Noski, 2012-2013ko ikasturte honetan ere batzordekideok ildo beretik jarraitzeko asmoa dugu, bizi
-bizi.
Ikasturte hasieran banatu zitzaizuen aldizkarian
gure agurrean azaltzen genuen eran, ogi gogorrari
hortzak zorroztuz ari gara aurre egiten eguneroko
zailtasunei.
Eta aurre diogu, atzerapausorik ez dugulako
behar. Ezin dugu ukatu gaurko gizartearen egoera
ez dela batere samurra eta, ondorioz, krisiak ikastola ere atzamarkatzen duela.
Beste kalteen artean, egokitu beharraren izenean
egun Ikastola Eusko Jaurlaritzatik murrizketak
jasaten ari da batetik ez bada bestetik; besteak
beste, ikasturte honetan Lehen Hezkuntzan gela bat
gutxiago izateaz gain laguntza gela bat gutxitu digute. Galera ikaragarriak, beharrek bere horretan
segitzen duten neurrian.
Elkarlana, ilusioa, ideiak, konpromisoa, kooperatiba, betebeharra, borondatea ..... hitz bakoitzak
norberarentzat eta ikastolako kide bakoitzarentzat
oihartzun bera ez du, agian. Dena den, Batzordean
langile eta gurasoen ordezkariok gogor ari gara lanean egoerari ahalik eta irtenbide egokiena bilatzen.
Baina ez gaitzazue bakarrik utzi. Gure lana arindu
aldera, azpibatzorde ezberdinetan bolondresen premia dugu, Sustapen taldean, esaterako. Beraz, hurbiltzen hasi, premia dugu eta.
Azkenik, ez dugu aipatu gabe utzi nahi aurten
martxan jarri dugun beste proiektua: jangelaren kudeaketa osoa Ikastolak bere gain hartu du. Erronka garrantzitsua da eta ardura berezia jartzen ari
gara ondo gauza dadin. Emaitza guztiontzat baikorra izatea espero dugu.
Jakin badakizue non gaituzuen edozein galdera,
iradokizun edo laguntza eskaintzeko. Gogoratu eta
animatu, bide batez, Batzarrera azaltzera, gure
martxaren informazioa eta nondik norakoa zuzenean
jakin dezazuen.
Batzordea
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Auzolana

Jangela

Ezina, auzolanean egina

ZER BERRI? PAGOETA AZPIAN SABERRI!

A

uzolana: “auzotar, herritar, lagun eta bizikideen artean lankidetzan zereginak egiteko sistema da,
Euskal Herriko landa lurretan oso sustraitua. Hasiera batean, auzokoen artean egindako lanak (batik
bat herriko eta basoetako toki komunetan) adierazteko erabili ohi zen. Gaur egun lankidetzaren
sinonimotzat erabiltzen da. Auzolanaren helburua auzotarren doaneko lanaren bidez denontzako onuragarria den zerbait burutzea edo gauzatzea da”.
Hiztegira, wikipediara edo sareko edozein bilatzailetara jotzen badugu, antzeko definizioren bat aurkituko
dugu auzolanari buruz, eta auzolanari buruzko hainbat ekimen etorriko zaizkigu gogora. Baita Salbatore
Mitxelena Ikastola ere. Herritik eta herriarentzat sortu zuen guraso talde batek 1964an, garai ilunetan,
haurrak euskaraz hazi eta hezi nahian. 1965eko irailean ekin zion bideari, eta ordudanik gurasoek, ikasleek, irakasleek eta gainerakoek ikasturtez ikasturte heldu diote haurrak euskaraz eta heziketa proiektu
zehatz batekin hezteko asmoari.
Ikastolak zazpi urte behar izan zituen legearen baitan aritu arte. Daitezkeen ametsik edo asmorik ederrenak ezkutuan edota legez kanpo sortzen eta garatzen baitira askotan, legeak zein ingurua ilunegia denean
kolore guztiek lekua izan dezaten.
Elkarlanari, auzolanari eta ehunka eta ehunka herritarren borondateari esker, ordea, Salbatore Mitxelena Ikastolak zegokion bidea egin zuen, lana, balore hezitzaileak eta haurren irribarrea uztartuz beti ere.
Ahalegin horren eta egindako bidearen aitortza da urte hauetan guztietan milaka gurasok gehien maite
dituztenak ikastolan hezteko hartutako erabakia. Ofizialki, berriz, 2005ean heldu zitzaion aitortza, Herri
Onurako Erakundea izendatuta.
Belaunaldi berrienek, gehiegitan, ahaztu egiten dute, ahaztu egiten dugu, gauden lekura heltzeko beste
askok egindako lana. Ingurura begiratu besterik ez dugu. Haurrak ikastolara bidaltzea, euskaraz ikasi dezaten bermatuta edukitzea, eta elkarbizitza ardatz duen kalitatezko hezkuntza proiektu ireki, eleanitz eta
bazterkeriarik gabeko batean aritzea, ohikoa zaigu. Normala. Belaunaldiz belaunaldi eta ikasturtez ikasturte dozenaka eta dozenaka lagunek egin duten eta gaur egun ere egiten duten lanaren emaitza besterik ez
da hori, ordea. Askotan ohartzen ez bagara ere, Batzuen bilera, batzar, eztabaida, ikasketa plan, erabaki,
eta gainerakoetan, etxekoei, ingurukoei eta aisialdiari kendutako milaka orduko lana dago atzean.
Horiek guztiak errazagoak dira denon laguntzarekin. Auzolanean sortu zen Salbatore Mitxelena Ikastola,
eta auzolanaren helburua lanaren bidez denontzako onuragarria den zerbait gauzatzea baldin bada, ez
dira sasoirik makalenak eskua luzatzeko eta zabaltzeko. Elkarlana eta auzolana ikastolaren orube sendoenetakoak izan dira, eguneroko kontuetan, herriarekiko harremanean, besteen beharrei erantzuteko ahaleginean, eta abar. Guraso eta herritar bezala, beraz, egindako lana eskertu besterik ezin diet egin orain
arte bidea zabaltzen aritu diren guztiei. Aurrerantzean, berriz, auzolanean segitzeko eta aritzeko ikastolak
dituen asmoetan eta ekimenetan ikusiko gara, gure haurrek biharko ikastoletan munduari begiratzeko
leihoak zabal ditzaten.

Jangela autogestionatua
Ikasturte honetan Zarauzko Salbatore Mitxelena Ikastolako Iñurritzako jangelaren eredua aldatu da, catering sistema utzi eta autogestiora igaro baita. Azken
urte hauetan, catering-ereduaren egokitasunaz luze hausnartu dute ikastolako
zerbitzu-azpibatzordean, eta ondorioztatu dute ez datorrela bat ikastolak bereak
dituen baloreekin. Balore hauek aintzat hartuta, beste jangela-eredu baten
beharra ikusi zuten, koherente izango dena ikastolako izaerarekin, jangela autogestionatuaren eredua, hain zuzen. Autogestioak esan nahi du ikastolak berak
bere gain hartzea jangelaren martxa osoa, eta berak diseinatzea eta kudeatzea
jangelaren aspektu guztiak.
Jangela autogestionatu berriak bat egiten du elikadura-subiranotasunaren eta
kalitatearen printzipioekin eta, beraz, kontsumitzen diren jakiak bertako (herriko) baserritarrei eta produktoreei edo bertako dendetan erositakoak dira,
sasoikoak eta, ahal dela, ekologikoak. Produktu ekologiko batzuk bertako banatzaileei erosten zaizkie. Hornitzaileen artean badaude ere ikastolako gurasoak.
Proiektua egiteko garaian Ekolapiko-ko kideen laguntza izan dute, eta bertako
nutrizionistak menua diseinatu die. Garestiago ateratzen al da?, galdetu genien
ikastolako arduradunei. Oraindik bi hilabeteko datuak baino ez dituzte, baina
konbentzituta daude garestiagoa baldin bada, oso neurri txikian izango dela.
Hasieratik, beren asmoa izan da autogestioa ikastolako bi jangeletan, Iñurritzan
eta Azken Portun, aldi berean ezartzea. Honek eskatzen zuen bazkariak Iñurritzan sukaldatzea eta ontzi berezitan Azken Portuko jangelara eramatea. Baina
honek garraioarekin lotutako sanitate-baldintza zorrotzak betetzea eta azpiegitura garestiak izatea eskatzen dituenez, oraingoz ez da Azken Portun jangela
autogestionatua ezarri.
Jangela autogestionatua diseinatzeko orduan lagungarri izan zaie beste ikastola
eta eskoletako eskarmentua, hala nola Larrabetzuko Eskola Publikoa, Ibarrako
Uzturpe ikastola eta Beasaingo Andramari ikastola.

Gari Berasaluze
gurasoa
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Aurrejubilazioak

Marije
Zer dela eta hasi zinen ikastolan lanean? Zenbat urterekin hasi zinen? Nolakoak ziren garai haiek?
Familiako kide bat dut, ikastolen sorreran irakaslea
izan dena. Magisteritza bukatu ondoren eta ikastoletan tituludun irakasle euskaldunak behar zirenez eta
Zarautzera bizitzera etortzeko proiektua nuenez, Salbatore Mitxelena ikastolan hasi nintzen lanean, 23
urterekin.
Ni hasi nintzen garaian ez zen hain une gogorra,
ikastolak legalizatuta zeudelako. Materiala askoz ere
urriago zegoenez, lana lasaiago eta irudimen gehiagorekin egiten genuen.
Txiki txikitatik izan al zenuen irakasle izateko asmoa?
Bai; alde batetik haurrak beti gustatu izan zaizkit eta
irakastea ere bai eta, bestetik, lehen aipatu dizuedan
bezala, familiako kidea irakaslea izateak ere zer ikusia izan zuen.
Zer da gehien gustatzen zaizuna lanbide honetatik?
Eta gutxiena?
Gehiena, pertsonekin gaudela eguneroko bizikidetzan. Baita haurrei gizaki jator eta langile izaten bideratzen laguntzen diegula ere. Gutxiena,aldiz, ikaslea
ebaluatu behar izan dudanean, nota ipintzea, batzuetan ez zait erraza egin.
Seguruenik gauza xelebre ugari gertatu zaizkizu ikastolan egon zaren urte hauetan guztietan. Horietatik
zein da inoiz ahaztuko ez duzun eguna edo pasadizoa?
Egun batean, jolas garaia amaitu ondoren, haur bat
ez zen gelara bueltatu. Oso urduri, inguruko erreka,
trenbide eta errepidea begiratu ondoren etxera telefonoz deitu nuen eta amak erantzun zidan, han zegoela,
nahastu egin zela eta bazkaltzeko garaia zela pentsatu
zuela.
Nola ikusten dituzu gaur egungo ikasleak?
Gehienak jatorrak, naturalak, esanekoak, langileak,
berritsuak…dira.
Erretiroa hartzeak hutsunea utziko dizula iruditzen al
zaizu?
Argi dago nire bizitzako etapa bat bukatu dudala
eta beste batean sartu naizela. Hutsunea, elkarbizitza-mailan pertsonekin (irakasle, haur, guraso) hainbeste urte pasa ondoren izango dudala iruditzen zait.
Erretiratu ondoren zer egiteko asmoa duzu?
Zerrendatxo bat badaukat: hizkuntzaren bat ikasi, eskulanak egin, ariketa fisikoa egin, bidaiatu ...
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Lore
Zer dela-eta hasi zinen ikastolan lanean? Zenbat urterekin hasi zinen eta nolakoak ziren garai haiek?
Txikitatik nabarmen nuen haurrenganako joera. Pentsatu nuen erizaina izatea ere, baina lanbide horrek
ez zidan ziurtatzen haurrekin arituko nintzela. Orduan ikastolan hasteko aukera izan nuen eta horrela
hasi nintzen 17 urterekin. Orain, amaieran nagoela,
pentsatzen dut barren-barrenetik irtendako erabakia
izan zela eta bete-betean asmatu nuela.
Zer da gehien gustatzen zaizuena lanbide honetatik?
Eta gutxiena?
Haurrek daukaten irudimenak eta bizi-pozak asko
erakartzen naute. Bestetik, nahiz eta programazio
bat jarraitu behar izan, ez da lan mekanikoa; gure
esku dago nola proposatu, nola bideratu… eta gure
sormena garatzeko ere aukera ematen digu.

Erretiroa hartzeak hutsune handia utziko dizula iruditzen al zaizu?
Ez dut esango kezka, baina tarteka sentitu dut nolabaiteko korapilotxoa. Orain lasai nago. Agian, egoera berriak aukera berriak eskainiko dizkit. Bestetik,
ez dut ikastola uzten, oraindik lan-ordu batzuk bete
beharko baitut. Egoera honek, oraindik ere, “bertakoa” sentiarazten nau.
Zer egingo dudan? Bada, kirola egiten jarraituko
dut, ingelesa ikasten. Errestaurazioan ere hasi berria
naiz…,ekintzailea naiz eta zeregina aurkituko dut.
Gustatuko litzaidake, bestetik, ezer egin gabe egoteko ahalmena garatzea ere. Baina, ez dakit ba lortuko
dudan.

Seguruenik gauza xelebre ugari gertatu zaizkizu ikastolan egon zaren urte guzti hauetan. Horietatik zein
da inoiz ahaztuko ez duzun eguna edo pasadizoa?
Hasierako urteak ilusio handikoak izanik, nahiko xelebreak ere baziren, lan-baldintza aldetik behintzat.
Pare bat urtean “Santa Clara”ko mojak utzitako gela
batean egon ginen. Gelan, ate handi bat zegoen
eta bertan idatzita “ESTA ES LA PUERTA DE DIOS Y
LA ENTRADA AL CIELO”. Eta gu han, zerutik gertu eta
sartu ezinik… Gertaera barregarri bat ere badut kontatzeko. Azken urte honetakoa da:
“Dominikar errepublikatik etorritako lau urteko mutil
koxkor bikaina eta oso mugitua hasi zen gure artean.
Ordenagailu zale amorratua zen eta etengabe aritzen zen botoi bat ikutu, bestea ikutu, gure saioa, sarri, etenez. Eta ni behin eta berriz “ez ikutu, ez ikutu”
esaten nion. Hainbeste aldiz entzun zuen hori, ze,
behin hurbildu zitzaidan eta esan zidan: “Jode, ponme el EZ IKUTU”.
Nola ikusten dituzu gaur egungo ikasleak?
Gaur egungo haurrek estimulu ugari dituzte, ondorioz, gero eta azkarragoak ikusten ditut. Batzuetan
gehiegizko estimuluen eragina ere nabaritzen dut
hainbat haurrengan. Egoteko, itxaroteko, pazientzia
gutxi, ezinegona erraz adierazten dute. Hala ere, helduoi gauza bera gertatzen zaigula iruditzen zait.
Zer esango zenieke hasi berriak diren irakasleei?
Nahiz eta irakaskuntzan urte asko eraman, ez dut
nire burua besteei aholku emateko gai ikusten. Zerbait esatekotan, garrantzitsuena ilusioz aritzea dela
esango nieke. Hortan saiatzeko.
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Zer dela-eta hasi zinen ikastolan lanean? Zenbat urterekin hasi zinen eta nolakoak ziren garai haiek?
Ikastolak sortu gabeak ziren garai hartan. Goiatzen
baserri bat genuen eta bertara joaten ginen udaro
inguruko umeei han udalekuak eskaintzeko asmoz.
Nire anaia irakasleetako bat zenez ni ere berarekin
joaten nintzen. Hango giroa izugarri gustatu zitzaidan; orduantxe piztu zitzaidan irakasle izateko grina.

Horixe da, Sinergia hitza, Wikipedian jartzen dugunean ageri zaigun
azalpena. Elkarlanaren eta taldean lan egiteak sortzen dizkigun, edo
sortu ahal dizkigun onurei buruz ari naiz. Gehiegitan ahazten dugun
terminoa. Gehiegitan baztertzen dugun jarrera. Gure bidea bakarka egiten erakutsi izan digute, baina ez horrenbeste, gure bide horretan,
helburu bera edo antzekoarekin daudenekin bidea egiten. Bide osoan
zehar lagunduko digutenik aurkitzea zaila den arren, bideko pausu asko, elkarrekin egin ditzakegun lagun asko ditugu inguruan.

Zer da gehien gustatzen zaizuena lanbide honetatik?
Eta gutxiena?
Lehen aipatu dudan bezala, umeekiko harremana
oso gustukoa dut. Gainera umeekin aske eta pozik
sentitzen naiz. Horixe da niretzat garrantzitsuena.
Gutxien gustatzen zaidana, aldiz, arratsaldetan egin
behar izaten ditugun bilera eta klaustroak dira.
Beharrezkoak izan arren, astun samarrak izaten dira.
Seguruenik gauza xelebre ugari gertatu zaizkizu
ikastolan egon zaren urte guzti hauetan. Horietatik
zein da inoiz ahaztuko ez duzun eguna edo pasadizoa?
Xelebrekeria ugari gertatu zaizkit eta den-denak
kontatzen egun oso bat pasatuko nukeenez, bururatu zaidan lehenengoa kontatuko dut:
“ Nik beti esan ohi diet nire ikasleei garuna hozkailu bat bezalakoa dela; hasieran hutsa egoten da
eta urteetan zehar nahi adina betetzen joaten gara.
Hala ere, batzuena beteagoa egoten besteena baino. Horrela, 3. mailako ikasle horiek, artean, ikasten
hasi berria ziren eta, beraz, ez zuten askorik ulertzen.
Eskola ematen ari ginela “mente” hitzaren sinonimo
bat esateko eskatu nion ume bati. Horrek, lasai asko
“frigorifiko” erantzun zidan! Hori entzunda, ezin izan
nion barreari eutsi”.
Nola ikusten dituzu gaur egungo ikasleak?
Ez nuke esango ezberdintasun handia dagoenik
lehengo eta oraingo umeen artean. Umea beti da
ume, betidanik behar izan du maitasuna, segurtasuna eta poza. Garaiak eta inguruak bereiten du umea.
Adibide gisa, Lehen haurrak kaleetan bakarrik ibiltzen ziren aske, heldurik gabe. Gaur egun, ordea, askatasun gutxiago dute.
Erretiroa hartzeak hutsune handia utziko dizula iruditzen al zaizu?
Erretiro hitza ez dut gustuko, nahiago dut jubilazio
hitza, “jubilotik” baitator. Hala ere, galderari erantzunez, ez pentsa hain horrela izango denik. Orain
gustuko ditudan gauzak egiteko denbora gehiago
izango dut; esaterako, irakurtzea, betidanik asko
gustatu izan baitzait. Ah!, eta garrantzitsuena: ordu8

S.M. Ikastola
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inergia: Elementu ezberdinez osatutako sistema batean, sinergia elementu ezberdinek batera aritzean, helburu berdinak jarraituz edo prozedura koordinatuak erabiliz, emaitza edo
etekin totala bakoitza bere aldetik lortuko litzatekeena baino
handiagoa denean gertatzen den fenomenoa da.

laria zakarrontzira botako dut! Baina, beno, hala ere,
oraindik ikastolara etortzen jarraituko dut.
Nolatan sartu zinen bertsolaritza munduan?
Beno, niri betidanik gustatu zait hitzekin jolasean aritzea. Hasieran ez genuen pentsatzen bertso-eskola
sortzerik, ez zen hori gure asmoa. Baina, urte batean
ikasleei galdetu ondoren, ea, horrelako egitasmoan
parte hartu nahi zuten, baiezkoa jaso nuen. Orduz
geroztik, eta orduz kanpo hitzekin jolas egiten geratu
ginen. Nik garai hartan Pello Esnal ezagutzen nuen;
berak lagundu zigun bertsoak osatzen. Azkenean,
pixkanaka-pixkanaka Etxebeltz bersto-eskola sortu
genuen. Esan behar dut ere, datorren urtean, Zarauzko bertso-eskolaren 25. urteurrena izango dela
eta horren harira hainbat ekimen izango direla.
* Elkarrizketatzaileak: Maddi Gomez eta Julia Galarraga (DBH 3. mailako ikasleak)

Eskola kirolari egin genion blog berri horrek azken hiru egunetan 1500
bisita eduki izana ere ez da pertsona baten meritua. Urte hasieran,
jardunaldiak zintzilikatu eta eskura izateko blog bat sortzeko asmoa
nuen. Lan horri ekin nion, eta neure kabuz, blog antzeko bat sortzea
lortu nuen. Nire helburua bete nuen. Baina bide horretan, guraso, ikasle, begirale eta hainbat lagunen laguntzaz, iritziez, proposamenez…
gure eskola kirolaren txokoa, jardunaldiak zintzilikatzeko gune soil bat
baino zerbait gehiago bihurtu da. Askoz informazio gehiagorekin osatzen joan gara, hezkuntza eta kirolari buruzko hausnarketak egiteko
txokoa ere bilakatu da, taldeen argazkiak elkartrukatzeko azpiegitura
ere bada gure txokoa. Hasieran nuen helburua bete eta 4 aldiz biderkatu da. Hau, bide horretan elkartu garen guztion meritua da. Proposamenak eta laguntza eman duten guraso, entrenatzaile, lankide eta
lagunen meritua. Sinergia. Beste behin.
Esku pilotako eskola ere izan dugu urte batzuetan zehar ikastolan. Azpibatzordetik genuen helburu bat beteta. Baina, guraso baten proposamen eta lanerako gogoarekin, beste bi-hiru guraso gehiago elkartu
eta pilotako eskola zena orain frontoian jokatzen diren modalitate guztiak erakusteko eskola bilakatu da. Bai, sinergia.
Denok elkarrekin gaude heziketaren bide honetan. Bai gure gazteenen
heziketan eta baita geure buruaren heziketan. Zorionez, heziketaren
bide hau, inoiz bukatzen ez delako. Asko ikasten ari gara denok, eta
denon artean gauza asko gehiago ikasiko ditugu. Bizitza honetan dauden gauzarik politenak ez direlako gauzak. Eta guzti hau posible da
elkarlanerako, iritziak emateko, proposatzeko, pentsatzeko, egiteko…
laguntzen diguten guraso, ikasle eta ikasle ohi guztiei esker.
Inoiz ezingo dizuet eskertu erakutsi didazuen guztia eta egiten duzuen lan guztia. Borondatez eta umore onez gainera! Bidean lagun
gehiago elkartzeko ere balio du zuen lanak. Beraz, bidera gehitu ez
zareten guztioi, gurekin bat egin eta denon artean, hainbeste ordu sartzen ditugun gune honetaz gozatzera gonbidatzen zaituztet. Taldeak
eramanez, taldeei laguntzen, partiduetan umorea jartzen, ideiak ematen, taldea zaintzen, entrenatzaileak mimatzen, kezkak azaltzen, gaizki
egindakoak gogorarazten… mila modu daude bide honetan parte hartzeko. Ez beldurtu eta goazen gozatzera! Aupa zuek! 			
Hodei Esteban
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BIZITZA OSOA TEATROAN

Ikusten eta entzuten

BEÑAT INTXAUSPE

SAMARA VELT

Oholtzara irtetearekin batera hasi zaigu tentsioaren harra eragiten. Odola borborka gure pertsonaiaren baitan.
Publikoari so egin diogu lehen aldiz. Lehen begiradaren
kontaktua, lotunea, igorle eta hartzailearen artean. Baina Munoako plaza betetzen duten ikusleen artean, batzuk bereziak dira guretzat. Nolabait ere, orain gu oholtza hau zapaltzera iristen lagundu gaituztelako. Irakasle
izandakoak batzuk, gelakideak besteak, gelakide ez baina gu bezalaxe duela urte batzuk antzerkiaren mundu
misteriotsuan murgildu zirenak, haien gurasoak… Eta
denak, Salbatore Mitxelena Ikastolaren parte.
Horixe baita errealitatea. Urtero Munoan edo alde
zaharreko kaleetan zehar antzezten ikusten gaituzuen
gehienok Ikastolan hartu ditugu sustraiak. Gelakideekin
jolasean, Ihauterietan eta Ikastolako festan Pako, Txapas, Jaione eta gainerako irakasleen gidaritzapean per-

tsonaia mitologikoak imitatuz, 6. Mailan Patxi, Inazio
eta Ainhoarekin esperimentatuz… Hortxe sortu zitzaigun harra. Hortxe antzerkiaren mundua deskubritzeko
irrika. Ordutik antzerki ikastaroetan eta herri mailako
taldeetan zaildu ditugu gure abileziak. Batzuk telebistara ere egin dute jauzi. Eta litekeena da bestelako hasiera bat izan bagenu, orain iritsi ginen lekura iristea. Baina haatik ezin lezake inork uka Ikastolan bizi izandakoa
gure bizitzako antzerki honetan.
Orain, ikasle ohien ikuspegitik begira, bertan amets egiten duten horiei guk bizi izandakoa transmititzea dagokigu. Antzerkitik eta antzerkiarentzat. Dei egiten diogu
mundu magiko hau ezagutu nahi duenari. Zatoz, lotsa
oro etxean utzita! Lagun talde bikaina eta esperientzia
ezin hobeak dituzu zain. Animatu!

IRURETAGOIENA

Gogoan dut LHko 2. mailako inauteri eguna. Zazpi urte
genituen, eta antzerki handirako hiru mozorro geneuzkan aukeran: sorgina, sagua edo beste edozein animalia.
Nik prest-prest neukan arratoi pinpirinaren jantzia, propio Disneylandiatik ekarritako belarri eta guzti. 1998a
edo 1999a izango zen; edonola ere, jaiegun askoko urte
bat behar zuen izan, urte hartan erabaki baitzuten inauteri egunean klase orduak izango genituela goizean, eta
festa, arratsaldean. Ez dakit harrezkero halakorik egin
duten, baina horren aurretik ez; ez, behintzat, nire memorian.
Pentsatzen dut Iñaxiok mila bider errepikatuko zigula adi egoteko, inauteriek egun erdia baino ez zigutela hartuko, goiza eskola-egun arrunt bat izango zela eta
motxilak eta karpetak ekartzeko. Eta, jakina, mozorroa
arratsaldean baino ez janzteko. Apunteak hartzeko ohiturarik ez geneukan orduan; eta, itxuraz, entzuteko ere
ez. Inauteri eguna iritsi zen; sagu mozorroa jantzita gosaldu nuen, masailak gorri eta bibotea aurpegian. Amaren eskutik ikastolara sartzen ari nintzela ere ez nuen
zalantzarik egin: “Ziur gaur etorri behar zenuela mozorrotuta?”. “Bai, bai, seguru seguru”. Konbentzimendua,

ordea, indarra galtzen zihoan gelara
gerturatu ahala,
harik eta norbaitek esan zigun
arte mozorrotzeko
tenorea bazkalostean zela: “Baina
Samara, zer egiten
duzu saguz jantzita?”. Ama korrika joan zen etxera arropa berri bila. Egun
hartan, Iñaxioren ikasleen artean arratoi pinpirin bat zegoen, aurpegia gorri-gorri... eta ez soilik margoengatik.
Hamar urte beranduago, Ikus-entzunezko Komunikazioa ikastea erabaki nuen. “Bai, horixe ikasi behar duzu
zuk”, esan zidaten ingurukoek: “Ikusten eta entzuten”.
Eta horretan nabil orain, inguruan gertatzen denari
kasu egiten, ikusten eta entzuten. Baina baita jasotakoa
ematen ere; Berria egunkarian dihardut kazetari lanetan. Esaten dizutena (eta esaten ez dizutena) aditzeak
asko balio baitu.
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LEHEN HEZKUNTZA:

IKASTOLAN ZER

HAUR
HEZKUNTZA

KONPOSTA ETA ZIZAREAK ESKOLARA
Aurten jarduera berezi bezala Lehen Hezkuntzako
5. eta 6. mailakoak zizareen bitartez hondakin organikoekin konposta egiteko pausoak landu dituzte.
Hortarako zizareen ugalketa, hazkuntza, tenperatura, hezetasuna, ph-a behatu dituzte eta konposta eta
zizare ura lortu dituzte landareentzat ongarri bezala
erabiltzeko.

HH5eko haurrak UDAZKENA gaian murgilduta ibili gara. Eguraldia kaskartzen
hasten bada ere, aitortu behar dugu
ingurua zoragarria azaltzen zaigula urte
sasoi honetan: hostoen arre, laranja, hori,
gorri,… kolore liluragarriak; euriak minik
har ez dezan orbel ikusgarria; fruitu lehor
goxo-goxoak,… Hauen guztien inguruan
egindako lanekin gaiari amaiera emateko
gurasoentzako erakusketa mundiala prestatu genuen gelan.

DERRIGORREZKO
BIGARREN HEZKUNTZA:
IKASLE LAGUNTZAILEAREN PROGRAMA

Urdaneta, 2 - behea

Tel. 943 89 40 14
ZARAUTZ

ZARAUTZ ZERBITZU INFORMATIKOAK

• 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
14

S.M. Ikastola

Behatokiak Ikastolako ongizate orokorrean hobekuntzak lortu nahi ditu guztion arteko lankidetza bultzatuz
eta ikasleei dagokionez, IKASLE LAGUNTZAILEAREN PROGRAMAn murgildu gara ildo honetan aurrera pauso
esanguratsuak emateko asmoz.
Gatazken prebentzioan, hauen azterketan eta konponbidean ikasleek parte-hartze aktiboa eta bizikidetzaren
hobekuntzan protagonismo berezia izatea bultzatu nahi dugu programa honen bidez modu progresiboan.
Aurten DBH 1ean hasi gara eta urtez urte DBH osora zabalduko dugu.

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

Ikastola osatzen dugun guztion ordezkariez osatutako Bizikidetza Behatokiak aurtengo ikasturteari begira,
hainbat helburu eta ekintza planteatu dizkigu komunitateko kide guztion arteko harremanak modu egokian
bideratzeko eta gatazkei aurre egiteko moduan aldaketa esanguratsuak lortzeko.

Ikasleak parte hartzeko eta beren gatazken eraldaketan erabakiak hartzeko aukerak ematen zaizkiela jabetzen dira. Boluntarioki parte hartzen dute eta ikasleen ardurak areagotzea onartzen dute. Entzuteko jarreran,
besteen beharrei irekita egoteko jarreran eta autoestimuaren garapenean hobekuntzak bultzatzen direla
ohartzen dira.
Hori guztia lortzeko DBH 1ko geletan ikasle boluntarioekin Ikasle Laguntzaileen taldea osatu dugu. Hilero
ikasleek eguerdi batean mailako tutoreekin eta orientatzailearekin batera, BAKEOLA erakundearen koordinatzailearen laguntzaz prestakuntza saioak jasoko dituzte. Hilero irakasle-tutoreek koordinazio bilerak izango dituzte. Horretaz gainera, herri mailan ikastetxe desberdinetako beste Ikasle Laguntzaileen taldeekin hiru
prestakuntza saio orokor jasoko dituzte.
Zorionak eta eskerrak emateko moduan gaude programa honetan parte hartzen ari diren ikasle eta irakasle
tutoreei, gure Ikastolako bizikidetzaren hobekuntzan gogotsu parte hartzen ari direlako.
Mila esker zuen ahalegin eta prestutasunagatik!
S.M. Ikastola 15
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Motx-motxian
FIE
Aurten bigarrenez FIE (2 asteko ingeles murgilketa ikastaroa)
programarekin eman diote ikasturteari hasiera bosgarren
mailako ikasleek.
Iazko begirale berak izan ditugu gurekin.
Programa honek, bosgarren mailako ikasle hauek ingeles hizkuntza sakontzea du helburu, bereziki ulermena eta aho hizkuntza izanik ardatz.
Bi aste hauetan ingelesa bakarrik landu dute, beste gai guztiak
honen arabera moldatuz.
Hamabostaldiaren amaieran, galdetegi batzuk pasa zaizkie
bai ikasleei, bai hauen gurasoei eta baita begiraleei ere. Galdetegi hauen bidez euren iritziak eta sentipenak helarazi dizkigute eta esan beharra dago orokorrean emaitza oso onak
eta baikorrak jaso ditugula.
Ikastolarentzat pozgarria da ahalegin honek bere fruitua eman duela ikustea. Hori dela eta, datorren ikasturtean
ere, ahal bada behintzat, egindako apustu honekin jarraitzeko asmoa dugu.

Motx-motxian
EUSKARAREN EGUNA 2012
Aurten ere ospatu dugu Euskararen Eguna eta aurtengoan gainera eguraldi onarekin. Bazen garaia! Azken
urteetan eguraldiak bizkarra eman badigu ere, aurten bere aurpegi goxoa eskaini digu eta kalejiran irten
ginenean eguzki printzek alaitu ziguten bidea. Baina zoritxarrez, oraindik iluntasun asko daude euskararen
normalizazio bidean; ez daukagu aukerarik gure herrian edonon gure hizkuntzan hitz egiteko, jatetxe batera
joan eta ezin dugu beti menua euskaraz irakurri, ezin ditugu ikasketa guztiak euskaraz egin, euskaraz
dakienak ez du beti erabiltzen euskara,… Hori dela eta, ozen aldarrikatu nahi izan dugu Ikastolan euskaraz
jolastu, ligatu, ikasi, irakurri, hezi, ezkondu, hitz egin… eta azken finean EUSKARAZ BIZI NAHI DUGUla.
Eguna primeran ospatu genuen eta besteak beste honako ekintza hauek egin genituen Euskararen Egunean:
Kantu-jira auzoan zehar, ipuin kontalariaren saioa, euskaraz jolasteko abestiekin dantza eta jolasak,
karaokea, ormirudi digitalak, bertso saioa, euskarazko pelikula emanaldiak, Amaiur eta Urdazubira irteera,
etab. Egun polita igaro genuen eta beste behin euskarak gure bihotzak bizitasunez bete ditu.

INGELES DEPARTAMENTUA

ESPEDIENTE ONENAREN SARIA
Jon Muñoa, Telekomunikazioko Ingenieritza ikasten ari da Bilboko Goi Eskola Teknikoan
(EHU).2012-ko urte honetan ere, ingeniaritzako espediente onenaren saria eskuratu du. Bejondeizula!

ESKER ANITZ!
Salbatore Mitxelena ikastolak izan ditu betidanik ikasle asko praktiketan. Aurten ere, ikasturte haseratik
dexente izan dira hona etorri direnak.
Hori kontutan hartuz, lehendabiziko hiruhilabetean gure artean praktiketan izan ditugun ikasle guztiei
eskerrak eman nahi dizkiegu, bere borondate onarekin hamaika ekintzetan parte hartzeagatik, irakasleei
nahiz ikasleei laguntzeagatik, buru-belarri eta jator lanean aritzeagatik, eta bereziki azaldu duten jarrera
baikorrarengatik, beti langile eta umoretsu!
Gogoratu ikastolak beti izango duela gune bat zuekin konpartitzeko eta beso zabalik jasoko zaituztela
hurrengoan ere! Mila esker!
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Berriro
txapeldun
Aurten ere, bigarren aldiz, herri mailan euskara
egunerako antolatzen den pegatina lehiaketa irabazi du
Maddi Gomez-ek eta Ainhoa Berra-k aipamen berezia
izan du.
Bejondeizuela biei! Zorionak!
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Motx-motxian
FIE
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Gure bihotzean

ERIK
Izarrei begiratzen
diegun bakoitzean,
badakigu, ezpata
eskuen artean tinko
harturik, galaxietan
bidaiari zabiltzala!!
Betirako gure
bihotzetan,
Erik!!!!!

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

Metxeroak, boligrafoak
arkatzak, agendak, giltzariak
flexometroak, pegatinak, e.a.
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Abendaño industrialdea • Tel. 943 890 223
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