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Jangela

Kalitatea

JANGELA AUTOGESTIONATU BERRIA

D

atorren ikasturtean, irailetik hasita, Iñurritzako jangelaren eredua aldatuko da, catering
sistema utzi eta autogestiora pasatuko baita.
Orain arte, ikastolako Iñurritzako eta Azken Portuko
jangelek catering-enpresa baten bitartez funtzionatu dute, jangeletako aspektu eta funtzio nagusiak
enpresaren ardura izanez, hala nola menuen diseinua, jakiak erostea, zerbitzatzea, zaintza, langileak
kontratatzea, e.a.. Azken urte hauetan, hala baina,
jangela-eredu honen egokitasunaz luze hausnartu
dugu zerbitzu-azpibatzordean, eta catering-eredua
ez datorrela bat ikastolak bereak dituen baloreekin ondorioztatu dugu. Catering-ereduak talka egiten du ikastolako balore hauekin: zerbitzu onena
eskaintzea, etengabeko hobekuntza, eta, batez ere,
dimentsio etiko integral batetik abiaturik ikasleak
hainbat baloretan heztea, hala nola jarrera kritiko
eta arduratsuan, gizartearekiko eta herriarekiko konpromisuan, ingurumenaren garapen jasangarri eta
naturaren aldeko jarreran. Aipatutako baloreak aintzat hartuta, beste jangela-eredu baten beharra ikusi
genuen, koherente izango dena ikastolako izaerarekin, jangela autogestionatuaren eredua, hain zuzen.
Autogestioak esan nahi du gure gain hartzea jangelaren martxa osoa, eta guk geuk diseinatzea eta

kudeatzea jangelaren aspektu guztiak. Azterketa
honen ondorioz aurkeztu berri dugun jangelako
autogestioaren proiektu bat burutu dugu.
Gure jangela autogestionatuaren egitasmoak bat
egiten du elikadura-subiranotasunaren eta kalitatearen printzipioekin eta, beraz, kontsumituko diren
jakiak bertako (herriko) produktoreei edo bertako
dendetan erositakoak izango dira, sasoikoak eta,
ahal dela, ekologikoak. Produktu ekologiko batzuk
bertako banatzaileei erosiko zaizkie. Menuak Ekolapikoko nutrizionistak diseinatu ditu. Langileei dagokienez, jangelako sukaldaria, sukaldari-laguntzailea
eta jangelako koordinatzailea ikastolako langileak
izango dira, eta begiraleak Sorginmuño elkartekoak.
Egin ditugun aurrekontu ekonomikoen arabera, jangela autogestionatuaren kostua eta cateringarengatik ordaintzen duguna oso antzekoak lirateke (hilean
2 E inguru garestiago izango litzateke autogestioa);
beraz, proiektua ekonomikoki ere bideragarri jotzen
dugu.
Hasieratik gure asmoa izan da autogestioa ikastolako bi jangeletan aldi berean ezartzea. Honek eskatzen zuen bazkariak Iñurritzan sukaldatzea eta ontzi
berezitan Azken Portuko jangelara eramatea. Hala

baina, sanitate-inspektorearekin hitz eginda, bazkarien eramateak duen arazo handiena garraiorako
erabilitako ontzien garbiketa-sistema da, instalazio konplexua eta, beraz, garestia eskatzen duelako. Horregatik, oraingoz, Azken Portun ezingo dugu
autogestioa martxan jarri eta orain arteko cateringa
erabili beharko dugu. Hala ere, jarraituko dugu beste aukerak aztertzen Azken Portura ere autogestioa
zabaldu ahal izateko.
Gure inguruan badaude jangela autogestionatua
duten eskola batzuk ere, esaterako Uzturpe Ikastola

(Ibarra), Andramendi Ikastola (Beasain) eta Larrabetzuko Eskola. Hiruetan izan gara, beren errealitatea eta eskarmentua ezagutu asmoz. Kasu guztietan
jangelen arduradunen aldetik balorazioa oso positiboa izan da, eta lehen konbentzituta bageunden ere
orain are konbentzituago gaude autogestioa dela
bidea.
Oharra: Jangela autogestionatuaren egitasmoaz
informazio gehiago eskuragarri duzu ikastolako web
orrian (www.zarauzkoikastola.org).
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Partaidetza
PARTE IZAN/HARTU NAHI DUGU

H

aurra matrikulatu berri dugu ikastolan. Ilusioz
gainezka gaude gure txikia ikastolan lehen
urratsak ematen ikusteko. Bikotea eta biok
bileran egon gara eta bertan azaldu digute guraso
kooperatiba bat dela Salbatore Mitxelena. Ikastolaren
Hezkuntza Proiektua azaldu digute eta etorkizuneko
gure gazteak nola hezi nahi ditugun gaur; zein helburu eta funtzionatzeko era duen ikastolak. Guraso
kooperatibistak gara jadanik.
Hasi dugu ibilbidea eta laster deitu gaituzte tutorearekin lehen bilera egitera. Ikasturteko helburuak eta
adineko haurraren ezaugarriak paper batean jaso
ditugu.
Martxan hasi eta gurasoek gure foroa ere badugula
jakin dugu. Gelako bi guraso aukeratu ditugu, gure
gelako ordezkariak izango direnak. Foro honetan,
ikastolako martxarekiko iradokizunak, kexak, aportazioak egiteko lekua izango dugu. Gurasoak eta ikastolaren gestio organoen arteko zubi lana egitea da
guraso ordezkarien papera.
Uste baino lehen gabonak iritsi zaizkigu. Herriko
kaleak kantuz alaitzen ibili gara ikastolako Olentzero
bizkarrean hartuta. Gure txikiengatik bada ere, merezi zuen. Bide batez, inauterietako trajeak prestatzen
laguntzeko taldetxoa osatu dugu. Ikasturtea amaitzear da eta Batzarra deitu dute. Bertan, urteko kontuak, gestio plana
onartu eta balorazioak egiteko ordua
izango da.
Eta guraso ibilbidean aurrera goaz.
Gure txikia uste eta
nahi baino lehenago koxkortu da.
Dagoenekoz, LHko
3.mailan dago. Eskola kirolean hasteko
garaia heldu zaigu.
Larunbaterako pla-

nak egiteko burua puskatu beharrik ez!. Agustinen
aita entrenatzaile izatera animatu da. Guk ez dugu
halako pausorik eman baina prest gaude gure alabaren kirol taldeko arduradun izateko. Era honetan,
entrenatzaileari gure babesa eskainiko diogu eta
bide batez, kirolean ere ikastolaren balioak zabaltzen
saiatuko gara.
Ikastolatik ohar bat iritsi zaigu. Larunbat honetan
jolastokia margotzeko Auzolanerako deia egin digute.
Giro ederrean egin dugu lana eta ondorengo hamaiketakoak ikastolako beste guraso batzuk ezagutzeko
ere balio izan digu. Azpibatzorde batetik egina zen
deialdia eta gurasoen artean hori zer den galdetu
du norbaitek. Mokadutxoarekin batera bertan parte
hartzen duen batek azaldu digu ikastolako Batzordea
Azpibatzorde desberdinez osatua dagoela. Zerbitzuetakoa, garraio eta jangelaren martxaz aritzen dela
lanean, hauek hobetu eta gestionatze aldera. Sustapenekoak, ikastolako jaia, matrikulazio kanpaina,
aldizkaria, e.a. biltzen ditu. Diru kontutan iaioagoak
direnak Azpibatzorde ekonomikoan elkartzen dira.
Pedagogiaz ere aritzen dira gurasoak Azpibatzorde
Pedagogikoan….Eta lan talde hauek parte hartu nahi
duten guztientzako zabalik daudela adierazi digu.
Gure artean, batean edo bestean bere aportazioa
egitera animatu denik ere bada.
Gure haurrak bukatu du bere ibilbidea
ikastolan eta bere
heziketan partaide
sentitu gara garrantzi bera emanaz
Batzordean
batek
egin duen lanari
zein gelak margotzeko bere eskua
jarri duenari.
Parte hartzeko bidea
zabala da eta denentzako du lekua.

Jaia
IKASTOLAKO JAIA 2012
Eguraldia gure alde izan genuen ekainaren 2an ospatutako jaialdian, iragarpenak onak ez izan arren. Honen
ondorioz LEOK´K taldearen kontzertua bertan behera
geratu zen, beste egun batera aldatu behar izan dugularik.
Goizeko 9etan hasita, egun guztiko egitarau luze eta
zabal bat izan genuen, adin guztietarako ekintza ezberdinak eskainiz. Pepe Memorialaren XV. Txapelketa jokatuz hasi ziren ikastolako lehen jarduerak. LH-3.
mailatik hasita DBH-4ra bitarteko ikasleek hartu zuten
parte. Hots, 325 parte hartzaile izan genituen. Hau da
marka!!! Eta guzti honek etengabeko giro aparta ekarririk, a ze nolako festa hasiera!!!
Jarraian LH6tik hasita HH-2rainoko ikasleen artista dohaiak ikusteko aukera izan genuen: beraien dantza,
abesti, txirula ikuskizun, bertso etabarrekin. “Datorrenari Agur” ikuskizunak argi erakutsi zigun gauza guztiek dutela beraien alde ona, eta nola ez, horri eutsi
beharko!!
Bitartean, guraso kuadrila ederra beraien kazuela artean marmitako ezinhobeak egiten aritu ziren, festa
girotzen.
Bazkaltzeko garaia ere iritsi zen, bertan inoiz baino
jende gehiago izan zen, 1.400 pertsona inguru, baina
urtero bezala lanerako garaian jendea lortzeko arazoak
izan ziren.
Gurutxurtu taldekoak kamisetak banatu zituzten. Urtean zehar mendira joan diren ikasleei ematen zaie, igandero-igandero giro alai eta paregabean joaten direnei.
Epaimahaikideek dagoeneko egina zuten beraien
marmitako dastaketa eta Fernando eta Peru txalapartarekin hasi ziren, sarrera paregabea!!!Ondoren Etxe
Beltz bertso eskolak XIII. Bertso paper lehiaketaren irabazleak omendu zituen. Aurten txapela Joane Aldalur
eta aipamen berezia Peru Belokik jaso zutelarik.
Lehendakariak ere urtero bezala bere agurra egin zuen.
Bazkarian zerbitzariek lan fina egin zuten. Lerro hauetatik aipamen berezia egin nahiko genieke DBH4ko
ikasleei erakutsi zuten prestutasuna dela eta. Bai zerbitzatzeko orduan, gazta banatzeko orduan… Chapeau!!!!
Bazkaldu ondoren ikasleentzako ekintza desberdinak
izan ziren. Eskerrak eman nahi dizkiegu magoari eta
baita Gurutxurtu taldeko begiraleei ere ekintza hauek
aurrera eramaten laguntzeagatik.
Eguraldiak lagundu zuen arte diskofesta apartaz gozatu
genuen ikasle, guraso nahiz irakasleek.
Amaitzeko, eskerrak eman berriz ere jaialdia aurrera
ateratzeko prest agertu ziren guztiei eta animatu hurrengo urtean izango den jaialdian parte hartu ez zuten
guztiei.
Sustapen taldea
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Haurrek ondo pasatzeko aukera paregabea izan zuten!

Hau marka! 1.400 lagun bildu ziren giro ezin hobean!!!

DBH-4ko ikasleek irakasle izandako guztiei oparia emateko garaian!

Ikastolako DBHko ikasleek eskainitako kontzertu arrakastatsua!

Marmitako lehiaketako irabazleak

LH-6ko ikasleak dantzan! Zorionak ikasle guztiei emandako
erakustaldi ederrarengat
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bizkarrean hartuta. Gure txikiengatik bada ere, merezi zuen. Bide batez, inauterietako trajeak prestatzen
laguntzeko taldetxoa osatu dugu. Ikasturtea amaitzear da eta Batzarra deitu dute. Bertan, urteko kontuak, gestio plana
onartu eta balorazioak egiteko ordua
izango da.
Eta guraso ibilbidean aurrera goaz.
Gure txikia uste eta
nahi baino lehenago koxkortu da.
Dagoenekoz, LHko
3.mailan dago. Eskola kirolean hasteko
garaia heldu zaigu.
Larunbaterako pla-

nak egiteko burua puskatu beharrik ez!. Agustinen
aita entrenatzaile izatera animatu da. Guk ez dugu
halako pausorik eman baina prest gaude gure alabaren kirol taldeko arduradun izateko. Era honetan,
entrenatzaileari gure babesa eskainiko diogu eta
bide batez, kirolean ere ikastolaren balioak zabaltzen
saiatuko gara.
Ikastolatik ohar bat iritsi zaigu. Larunbat honetan
jolastokia margotzeko Auzolanerako deia egin digute.
Giro ederrean egin dugu lana eta ondorengo hamaiketakoak ikastolako beste guraso batzuk ezagutzeko
ere balio izan digu. Azpibatzorde batetik egina zen
deialdia eta gurasoen artean hori zer den galdetu
du norbaitek. Mokadutxoarekin batera bertan parte
hartzen duen batek azaldu digu ikastolako Batzordea
Azpibatzorde desberdinez osatua dagoela. Zerbitzuetakoa, garraio eta jangelaren martxaz aritzen dela
lanean, hauek hobetu eta gestionatze aldera. Sustapenekoak, ikastolako jaia, matrikulazio kanpaina,
aldizkaria, e.a. biltzen ditu. Diru kontutan iaioagoak
direnak Azpibatzorde ekonomikoan elkartzen dira.
Pedagogiaz ere aritzen dira gurasoak Azpibatzorde
Pedagogikoan….Eta lan talde hauek parte hartu nahi
duten guztientzako zabalik daudela adierazi digu.
Gure artean, batean edo bestean bere aportazioa
egitera animatu denik ere bada.
Gure haurrak bukatu du bere ibilbidea
ikastolan eta bere
heziketan partaide
sentitu gara garrantzi bera emanaz
Batzordean
batek
egin duen lanari
zein gelak margotzeko bere eskua
jarri duenari.
Parte hartzeko bidea
zabala da eta denentzako du lekua.

Jaia
IKASTOLAKO JAIA 2012
Eguraldia gure alde izan genuen ekainaren 2an ospatutako jaialdian, iragarpenak onak ez izan arren. Honen
ondorioz LEOK´K taldearen kontzertua bertan behera
geratu zen, beste egun batera aldatu behar izan dugularik.
Goizeko 9etan hasita, egun guztiko egitarau luze eta
zabal bat izan genuen, adin guztietarako ekintza ezberdinak eskainiz. Pepe Memorialaren XV. Txapelketa jokatuz hasi ziren ikastolako lehen jarduerak. LH-3.
mailatik hasita DBH-4ra bitarteko ikasleek hartu zuten
parte. Hots, 325 parte hartzaile izan genituen. Hau da
marka!!! Eta guzti honek etengabeko giro aparta ekarririk, a ze nolako festa hasiera!!!
Jarraian LH6tik hasita HH-2rainoko ikasleen artista dohaiak ikusteko aukera izan genuen: beraien dantza,
abesti, txirula ikuskizun, bertso etabarrekin. “Datorrenari Agur” ikuskizunak argi erakutsi zigun gauza guztiek dutela beraien alde ona, eta nola ez, horri eutsi
beharko!!
Bitartean, guraso kuadrila ederra beraien kazuela artean marmitako ezinhobeak egiten aritu ziren, festa
girotzen.
Bazkaltzeko garaia ere iritsi zen, bertan inoiz baino
jende gehiago izan zen, 1.400 pertsona inguru, baina
urtero bezala lanerako garaian jendea lortzeko arazoak
izan ziren.
Gurutxurtu taldekoak kamisetak banatu zituzten. Urtean zehar mendira joan diren ikasleei ematen zaie, igandero-igandero giro alai eta paregabean joaten direnei.
Epaimahaikideek dagoeneko egina zuten beraien
marmitako dastaketa eta Fernando eta Peru txalapartarekin hasi ziren, sarrera paregabea!!!Ondoren Etxe
Beltz bertso eskolak XIII. Bertso paper lehiaketaren irabazleak omendu zituen. Aurten txapela Joane Aldalur
eta aipamen berezia Peru Belokik jaso zutelarik.
Lehendakariak ere urtero bezala bere agurra egin zuen.
Bazkarian zerbitzariek lan fina egin zuten. Lerro hauetatik aipamen berezia egin nahiko genieke DBH4ko
ikasleei erakutsi zuten prestutasuna dela eta. Bai zerbitzatzeko orduan, gazta banatzeko orduan… Chapeau!!!!
Bazkaldu ondoren ikasleentzako ekintza desberdinak
izan ziren. Eskerrak eman nahi dizkiegu magoari eta
baita Gurutxurtu taldeko begiraleei ere ekintza hauek
aurrera eramaten laguntzeagatik.
Eguraldiak lagundu zuen arte diskofesta apartaz gozatu
genuen ikasle, guraso nahiz irakasleek.
Amaitzeko, eskerrak eman berriz ere jaialdia aurrera
ateratzeko prest agertu ziren guztiei eta animatu hurrengo urtean izango den jaialdian parte hartu ez zuten
guztiei.
Sustapen taldea
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Haurrek ondo pasatzeko aukera paregabea izan zuten!

Hau marka! 1.400 lagun bildu ziren giro ezin hobean!!!

DBH-4ko ikasleek irakasle izandako guztiei oparia emateko garaian!

Ikastolako DBHko ikasleek eskainitako kontzertu arrakastatsua!

Marmitako lehiaketako irabazleak

LH-6ko ikasleak dantzan! Zorionak ikasle guztiei emandako
erakustaldi ederrarengat
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Ikasbidaia

Ikasbidaia
IKASLEA:

BARTZELONA 2012: bidaia bat, bi begirada
IRAKASLEA:
Nolakoa izango da aterpetxea? Oso
arriskutsuak al dira ur ekintzak? Eguraldi ona egingo al du? Janaria ona al
da? Kokoteraino jarri ninduen ikasleen etengabeko galdeketak aurreko
bizpahiru asteetan. Baina azkenean
iritsi zen ditxosozko eguna, 68 ikasle
aztoratu jasan beharko zituen gidari
batekin, bagindoazen Sort aldera.
Geldialdietako batean harrituta gelditu nintzen, autobusera itzultzerakoan ikasleen puntualtasunarekin.
Eredutzat hartu beharko genituzke
irakasleok. Sorten eginiko geldialdian, ordea, ikasleren bat nahiko
galdurik ibili zen arren, orokorrean,
arazorik gabe iritsi ginen aterpetxera.
Gero, urterokoa: Gelak txikiegiak dira! Oheak mugitu al daitezke? Guk
ez daukagu balkoirik! Arnasa sakon
hartuz, afalosteko aztoramenduari
aurre egiteko prestatu ginen. Ez zen
horrenbestekoa izan ordea, ikasleen
gaupasa egiteko asmoak nekeak
gainditu zituen eta presio handirik
sartu gabe lortu genuen gutxi gora-beherako isiltasuna, tabernan hitzaspertu luzea egin ostean. Ordu
txikitan apur bat haserretu gintuen
bisitatxoren bat izan genuen arren,
zintzo portatu ziren ikasleak.
Baina benetako urduritasunak hurrengo egunean hasi ziren. Goizean,
kainoien jaitsieran pare bat atzera bota ziren azken unean, arroken
arteko urjauziaren altuera ikustean.
Baina orokorrean jendeak asko gozatu zuen, kolpeak eta urratuak
ahaztuta. Arratsaldean parte hartu zutenak, berriz, ausartagoak izan
ziren. Zorte handia izan zuten guztiek tenperaturarekin gainera, beste urteetan hezurretaraino izozturik
egin behar izan baitzituzten askok
kirolak, eta aurtengo hotza ez da
ezer izan beste urteetakoarekin konparaturik. Raftingean ere giro polita
soma zitekeen, begiraleen umoreak
eta, batez ere, pazientziak lagunduta, noski. Ni ere animatu nintzen raft
batean arraun egitera, eta urtero
egiten dudan arren, ez naizela inoiz
8

S.M. Ikastola

aspertuko iruditzen zait.
Bigarren gaua ere oso baketsua izan
zen, ez genuen txintik entzun! 12ak
aldera arte edo “disko festa” antzeko batean ibili ziren, baina egia
esan, behin ere esnatu gabe igaro
genuen gaua irakasleok. Zein ikasle
zintzoak ditugun! Edo hobeki esanda, zein irakasle onak garen!
Hirugarren eguna, azkenean! Hau
izaten da, irakasle naizen aldetik,
gehien dibertitu naitekeena. Ikasleak jasan beharrik ez, eta bapo
bazkaldu ondoren, aske ibili ninteke Bartzelona bezalako hiri batean
denda eta postu artean saltseatzen.
Badakigu zer den gaztea izatea, eta
halako hiri interesgarri batean egonda ere, “El Corte Inglés”era zuzendu
ziren batzuk zuzenean. Baina orokorrean gazteak turismo apur bat egitearen alde azaldu ziren, Ramblak
goitik behera zeharkatuz, askok sakelari astindu ederra eman bazioten
ere, senideentzat oparitxoak erosten.
Zortziak inguruan hotelera abiatu ginen denok
autobusean, bakoitzak
erosirikoak alderatzen,
eta noski, zorioneko futbolak izan zuen zeresanik. Atleticoren aldeko
asko somatu genituen,
ez Madrildarrekiko afizioagatik,
Athleticen
aurka egote hutsagatik,
baizik. Lotsagarria benetan! Bilbokoa bezain talde zoragarria gutxiestea
ere! Lehoien porrotak
ordea ez zigun buffet zoragarri hartarako ilusioa
kendu txurigorrioi. Tripa
ongi bete ostean, aske
utzi genituen ikasleak
hotelean. Aurreko urteetako esperientzia txarrak
gorabehera, aurtengoek
nahikoa konfiantza eman
zigutela iruditu baizitzaigun. Eta baita asmatu
ere! Hoteleko harreratik

ez genuen kexarik jaso. Gauetako
froga, nota onarekin aprobatua.
Azken desafioa soilik falta zen,
PortAventura! Haur txikiak bezala
portatzen dira ikasleak bertan, ene,
ze gutxi behar duten dibertitzeko!
Ni aldiz ez naiz horrenbeste dibertitzen, bero itogarria ezin dut jasan!
Eta eskerrak “Shambala” oraindik
ireki gabe zegoen, munstro horretatik ikaslerik ez baitzen bizirik iritsiko.
Eta bukatu da! Zazpiak aldera Autobusera igo eta bueltan gentozen,
gehienak lo, besteak pelikula ikusi
nahian. Baina nekeak eraginiko monotonia rap batek hautsi zuen. Seguru rap bera hurrengo kintetakoek
entzuteko aukera izango dutela. Tira,
azken finean ikasleak badoaz, eta gu
hemen gelditzen gara. Baina onartu
behar da emandako burukominak
gorabehera ikasleek ospa egiteak
arantzatxoa uzten digula urtero, eta
aurtengoa ez da salbuespena izan.

Aurreko egunak zeruari begira igaro
genituen, ezin zizkigun inork bidaiarekiko jakinminak ase. Eta Maiatzak
6ko gaua urduritasunagatik esna pasatu ostean, abiatu ginen munduko
bost irakasle aspergarrienekin Kataluniara.
Bidaia luzea izan arren, egin genuen
arnasa hartzeko geldialditxoren bat,
eta hara non, aurreko hilabete osoa
arauak errespetatzeko eskatzen pasatu ostean, irakasleen zain egon
behar izan genuen autobusean.
Auskalo zertan ari ziren!
Gela banaketa, berriz, ez zen batere bidezkoa izan. Balkoidun gelak
zozketatzea litzateke bidezkoa, ezta?
Baina tira, gutxirekin konformatzen
garenez, horrek ez zigun ongi pasatzeko gogo izpirik ostu. Gauean ez
genuen liskar handirik sortu. Nekatuta geunden, eta hurrengo gauetarako gorde nahi genituen indarrak.
Ur kirolen txanda, hau urduritasuna!
Hobeto esanda, hau beldurra! Estreinakoz probatzen genituenentzat
ez ziren batere gozoak izan ekintzetan hasi aurreko uneak. Aurre egitea
lortu ostean, une zoragarriak igaro
genituen denok ibaian zein urjauzietan behera. Raftean irakasle batekin
joan ginen, eta ene, zeinen baldarra
zen! Ez nuke berehalakoan esango
urtero egiten duenik.
8 pertsonen artean dutxa bat partekatu eta afaldu ondoren, aurretik
gordetako indarrak atera genituen

00:00tatik aurrera. Dena prestatu
genuenean, pasiloetan barrena ibili ginen hortzetako pasta arma gisa
hartuta. Ez zen biktima askorik egon,
baina ordu laurden eskasean bizi
izan genuen zirrarak ez du preziorik.
Zarata handia atera arren irakasleak
ez ziren ezertaz ohartu. Uste genuen
arazo gehiago emango zizkigutela,
baina hala hobe!
Nahikoa lo egin gabe Bartzelonara
abiatu ginen goizean, argazki kamara eta kartera ahaztu gabe. Egun
guztia gora eta behera ibili ginen, “El
Corte Inglés”era sartzeko tentazioari eutsi nahian. Kulturalki interesatuarenak egiten ahalegindu ginen,
Gaudiren eraikinak eta Auzo Gotikoa
bisitatuz.
Autobusean sartzean lasaitu ederra hartu zuten gure zangoek. Ez
ginen harritu jendeak erositakoarekin, irakasle bati bakarrik otu baitakioke Bartzelonan liburuak erostea.
Futbolzaleen oihu artean hurbildu
ginen gau hartan gure habia izango zen hotelera. Buffeta ederki gozatu ondoren, geletara abiatu ginen
ahaztezina izan behar zuen gauari
hasiera ematera. Baten batek ederki ikasi zituen goizegi lo hartzeak
zekartzan arriskuak, halakoetan esna gelditzen direnek ez baitute gupidarik izaten. Baina txantxa txikiak
alde batera utzita ez genuen barrabaskeria handirik egin. Irakasleak
gustura egoteko moduan ziren, zenbaitek esan zutenez zintzoegi por-

tatu ginen, azken finean 15/16 urte
dauzkagu. Batzuk gaupasatxoa egin
zuten iskanbilarik atera gabe, eta
besteok nekeak gainditurik amets
egin genuen hurrengo egunarekin,
azken egunarekin.
Onena iristear zegoen, ordea. Adrenalina askatzeko unea, gure buruak argazki barregarrietan ikusteko
unea, beroari uretako atrakzioez aurre egiteko unea, denak ahaztezinak.
Irakasleekin ezin zen, ordea. Irrikitan
geunden euren argazki irrigarriak
ikusteko, baina ia inor ez zen animatzen.
Nahi baino lehenago iritsi ziren
zazpiak. Bidaia amaitezinari ekin
genion, autobuseko isiltasuna nabaria zen, baina halako batean, inork
espero ez zuen irakasleak, denetan
gatzgabeenak, rap bat eskaini zigun
bidaia apur bat alaitzeko.
Eta hori izan zen guztia, irakurle soil
batentzat artikulu bat gehiago izan
daiteke, baina ezin imaginatu daitezke 4 egun hauetan bizi izandako
sentimendu guztiak, 68 nerabe, 5
irakasle eta autobus gidari batek elkarrekin bizitakoak. Bidaia ahaztezin
bihurtzearen helburua lortu dugu
guztion artean, eta diotena diotela,
irakasleei ere tristuratxoa nabaritzen
zaie egun hauetan, eurak disimulatzen ahalegindu arren.
Amaia Urbieta Arruti (DBH 4)
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Ikasbidaia
IKASLEA:

BARTZELONA 2012: bidaia bat, bi begirada
IRAKASLEA:
Nolakoa izango da aterpetxea? Oso
arriskutsuak al dira ur ekintzak? Eguraldi ona egingo al du? Janaria ona al
da? Kokoteraino jarri ninduen ikasleen etengabeko galdeketak aurreko
bizpahiru asteetan. Baina azkenean
iritsi zen ditxosozko eguna, 68 ikasle
aztoratu jasan beharko zituen gidari
batekin, bagindoazen Sort aldera.
Geldialdietako batean harrituta gelditu nintzen, autobusera itzultzerakoan ikasleen puntualtasunarekin.
Eredutzat hartu beharko genituzke
irakasleok. Sorten eginiko geldialdian, ordea, ikasleren bat nahiko
galdurik ibili zen arren, orokorrean,
arazorik gabe iritsi ginen aterpetxera.
Gero, urterokoa: Gelak txikiegiak dira! Oheak mugitu al daitezke? Guk
ez daukagu balkoirik! Arnasa sakon
hartuz, afalosteko aztoramenduari
aurre egiteko prestatu ginen. Ez zen
horrenbestekoa izan ordea, ikasleen
gaupasa egiteko asmoak nekeak
gainditu zituen eta presio handirik
sartu gabe lortu genuen gutxi gora-beherako isiltasuna, tabernan hitzaspertu luzea egin ostean. Ordu
txikitan apur bat haserretu gintuen
bisitatxoren bat izan genuen arren,
zintzo portatu ziren ikasleak.
Baina benetako urduritasunak hurrengo egunean hasi ziren. Goizean,
kainoien jaitsieran pare bat atzera bota ziren azken unean, arroken
arteko urjauziaren altuera ikustean.
Baina orokorrean jendeak asko gozatu zuen, kolpeak eta urratuak
ahaztuta. Arratsaldean parte hartu zutenak, berriz, ausartagoak izan
ziren. Zorte handia izan zuten guztiek tenperaturarekin gainera, beste urteetan hezurretaraino izozturik
egin behar izan baitzituzten askok
kirolak, eta aurtengo hotza ez da
ezer izan beste urteetakoarekin konparaturik. Raftingean ere giro polita
soma zitekeen, begiraleen umoreak
eta, batez ere, pazientziak lagunduta, noski. Ni ere animatu nintzen raft
batean arraun egitera, eta urtero
egiten dudan arren, ez naizela inoiz
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aspertuko iruditzen zait.
Bigarren gaua ere oso baketsua izan
zen, ez genuen txintik entzun! 12ak
aldera arte edo “disko festa” antzeko batean ibili ziren, baina egia
esan, behin ere esnatu gabe igaro
genuen gaua irakasleok. Zein ikasle
zintzoak ditugun! Edo hobeki esanda, zein irakasle onak garen!
Hirugarren eguna, azkenean! Hau
izaten da, irakasle naizen aldetik,
gehien dibertitu naitekeena. Ikasleak jasan beharrik ez, eta bapo
bazkaldu ondoren, aske ibili ninteke Bartzelona bezalako hiri batean
denda eta postu artean saltseatzen.
Badakigu zer den gaztea izatea, eta
halako hiri interesgarri batean egonda ere, “El Corte Inglés”era zuzendu
ziren batzuk zuzenean. Baina orokorrean gazteak turismo apur bat egitearen alde azaldu ziren, Ramblak
goitik behera zeharkatuz, askok sakelari astindu ederra eman bazioten
ere, senideentzat oparitxoak erosten.
Zortziak inguruan hotelera abiatu ginen denok
autobusean, bakoitzak
erosirikoak alderatzen,
eta noski, zorioneko futbolak izan zuen zeresanik. Atleticoren aldeko
asko somatu genituen,
ez Madrildarrekiko afizioagatik,
Athleticen
aurka egote hutsagatik,
baizik. Lotsagarria benetan! Bilbokoa bezain talde zoragarria gutxiestea
ere! Lehoien porrotak
ordea ez zigun buffet zoragarri hartarako ilusioa
kendu txurigorrioi. Tripa
ongi bete ostean, aske
utzi genituen ikasleak
hotelean. Aurreko urteetako esperientzia txarrak
gorabehera, aurtengoek
nahikoa konfiantza eman
zigutela iruditu baizitzaigun. Eta baita asmatu
ere! Hoteleko harreratik

ez genuen kexarik jaso. Gauetako
froga, nota onarekin aprobatua.
Azken desafioa soilik falta zen,
PortAventura! Haur txikiak bezala
portatzen dira ikasleak bertan, ene,
ze gutxi behar duten dibertitzeko!
Ni aldiz ez naiz horrenbeste dibertitzen, bero itogarria ezin dut jasan!
Eta eskerrak “Shambala” oraindik
ireki gabe zegoen, munstro horretatik ikaslerik ez baitzen bizirik iritsiko.
Eta bukatu da! Zazpiak aldera Autobusera igo eta bueltan gentozen,
gehienak lo, besteak pelikula ikusi
nahian. Baina nekeak eraginiko monotonia rap batek hautsi zuen. Seguru rap bera hurrengo kintetakoek
entzuteko aukera izango dutela. Tira,
azken finean ikasleak badoaz, eta gu
hemen gelditzen gara. Baina onartu
behar da emandako burukominak
gorabehera ikasleek ospa egiteak
arantzatxoa uzten digula urtero, eta
aurtengoa ez da salbuespena izan.

Aurreko egunak zeruari begira igaro
genituen, ezin zizkigun inork bidaiarekiko jakinminak ase. Eta Maiatzak
6ko gaua urduritasunagatik esna pasatu ostean, abiatu ginen munduko
bost irakasle aspergarrienekin Kataluniara.
Bidaia luzea izan arren, egin genuen
arnasa hartzeko geldialditxoren bat,
eta hara non, aurreko hilabete osoa
arauak errespetatzeko eskatzen pasatu ostean, irakasleen zain egon
behar izan genuen autobusean.
Auskalo zertan ari ziren!
Gela banaketa, berriz, ez zen batere bidezkoa izan. Balkoidun gelak
zozketatzea litzateke bidezkoa, ezta?
Baina tira, gutxirekin konformatzen
garenez, horrek ez zigun ongi pasatzeko gogo izpirik ostu. Gauean ez
genuen liskar handirik sortu. Nekatuta geunden, eta hurrengo gauetarako gorde nahi genituen indarrak.
Ur kirolen txanda, hau urduritasuna!
Hobeto esanda, hau beldurra! Estreinakoz probatzen genituenentzat
ez ziren batere gozoak izan ekintzetan hasi aurreko uneak. Aurre egitea
lortu ostean, une zoragarriak igaro
genituen denok ibaian zein urjauzietan behera. Raftean irakasle batekin
joan ginen, eta ene, zeinen baldarra
zen! Ez nuke berehalakoan esango
urtero egiten duenik.
8 pertsonen artean dutxa bat partekatu eta afaldu ondoren, aurretik
gordetako indarrak atera genituen

00:00tatik aurrera. Dena prestatu
genuenean, pasiloetan barrena ibili ginen hortzetako pasta arma gisa
hartuta. Ez zen biktima askorik egon,
baina ordu laurden eskasean bizi
izan genuen zirrarak ez du preziorik.
Zarata handia atera arren irakasleak
ez ziren ezertaz ohartu. Uste genuen
arazo gehiago emango zizkigutela,
baina hala hobe!
Nahikoa lo egin gabe Bartzelonara
abiatu ginen goizean, argazki kamara eta kartera ahaztu gabe. Egun
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--------SARIAK, BESARKADAK ETA INERTZIAK

IKASLE OHIEN BERRIRIK BAI?

urtso bukaera ere iritsi da. Urtea
aztertu eta balorazioak egiteko
unea. Irabazitako domina kopurua zenbatu, kopak garbitu, …
Irabazitakoa azpimarratzeko garaia izaten
da honakoa.

Salbatore zaude dotore, milaka lore, zurekin gaude!!! Mitxelena poxpolinena,
ametsa zena herriarena! Orain dela 47 urte zarauztarrek amets goxo bat zeukaten, kabirik gabe negu hotzetan zebilen euskarari etxe bat egin zioten.
Ordutik hona milaka izan dira kabi horretan hazi diren zarauztarrak,...eta hemendik aurrera, beraien berri izango dugu atal honetan!
MATTIN LARRAMENDI ikasle ohia dugu. Artzain lanetan dihardu aspalditik, Urdanetatik gertu, Txatxarro atzean bere lurrak eta etxola dituelarik. Berarekin solasean ibili gara, bere bizimoduaren inguruko azalpenak zuei emateko asmoz!!!

K

Asko dira urtean zehar finaletara iritsi
eta kopak irabazi dituztenez gogoratu direnak. Batek, bik eta hiruek baino gehiagok, gogorarazi didate txoko
honetan haietaz gogoratzeko. Nik ez
diet meriturik kendu nahi, eta gustu handiz, zorionak erraldoi
bat, muxu bi eta besarkada estu bat bidaltzen dizkiet denei. Ziur, iritsi diren
tokira iristeko sekulako lana
egin dutela eta hori txalotzekoa da. Gaizka Parmo, Uxoa
Ostolaza, Jokin Aranburu
eta Aratz Olaizola, Andrea
Zaldua eta Agueda Agoues,
Uxue Chico,… Aupa zuek!
Baina hauek dagoeneko
jaso dituzte sariak, muxuak,
loreak, komunikabideetan
aipamenak,… Parte hartu
duten lehian irabazle ateratzea sari
nahikoa ez eta gainera ingurukoen
atentzio eta aipamen guztiak eramaten dituzte. Finalera iritsi gabe gelditu
direnak aldiz, ez koparik, ez komunikabideetan argazkirik, ez eta aipamenik ere. Lehian galtzen atera eta lehiaz
kanpo ere galtzaile?
Dinamika horrekin hautsi nahiko nuke. Irabazleak zoriondu beharra daude, guztiz ados. Baina ez dago zertan
irabazi duenaren eta galtzailearen
arteko distantzia hainbeste handitu
beharrik. Batzuek eta besteek jaso-

takoaren arteko aldeak ezin du hain
handia izan. Beti aipatzen dugu parte hartzea dela garrantzitsuena (batez
ere galtzen dugunean). Beraz, oraingo
honetan, parte hartu duten guzti guztiak aipatu nahiko nituzke. Final laurdenetara ere iritsi gabe bidean geratu
direnak, partidarik irabazi ez dutenak,
golik sartzea lortu ez dutenak, gogor
saiatu arren lehia irabazi edo irabazteko aukerak izan ez dituzten horiek
guztiak. Gutxitan izaten dute hauek

merezi duten errekonozimendua. Hori gutxienez zor diegu. Eguneroko
praktika hutsa zailago duten kirol txiki
horietan dabiltzan ikasleez gogoratu
nahiko nuke (baldintzak asko aldatzen baitira aukeratzen dugun kirolaren arabera). Lagunekin tartetxo bat
pasatzeko jolasean aritu direnez. Nahi
duten kirolean aukerarik eman ez diotelako beste batean saiatzea erabaki
dutenez.
Askotan errazegia da txapeldunen
argazkiak jartzea, txapeldunen izenak goratzea, kirol handienez hitz
egitea, palmaresen zerrendak egitea,

emaitza onenak lortu dituzten eskolen zerrenda osatzea, … azken finean,
elitearen alde egitea, beti da erraza,
eta horrek elitea ez den guztia itzalean ezkutatzea ekartzen du. Horrela,
kirol eta kirolari nagusienak geroz eta
handiago eta txikiak geroz eta txikiago (bizitzako beste hainbat ataletan
bezalaxe). Eta inertzia horiek moztu
beharra daude. Egoera aldatzeko ezer
egiten ez badugu, dagoen egoeraren
eskasiaz kexatzeak ez baitu zentzurik.
Zentzu horretan, gure kirola,
balore eta errekonozimenduak zein noranzkotan doazen aztertzeko ez da garai
txarra. Zein kirol mota nahi
dugun hausnartu. Honela, eta
soilik honela, jakingo baitugu
nahi dugun hori lortzeko zein
bideri ekin behar diogun. Garbi dago bide luzea dagoela
oraindik, baina inertziak puskatu ezean, bidea geroz eta
luzeago izango da. Pausuak
lasai eta ondo emanaz, ziur bideaz
asko gozatuko dugula, eta helmuga
ederrago batera ere iritsiko garela.
Zorionak, sari fisikorik irabazi edo ez
irabazi, kirolaz gozatu duzuen guzti
guztioi. Eta noski, zorionik handiena
ere, urte osoan, taldeekin hainbeste
ordu muxu truk pasa dituzuen entrenatzaile gazte zein guraso arduradun
guztiei. Gaur egun, inoiz baino gehiago, zuek egindako bolondres lanak,
urrea balio du!
Hodei Esteban

Noiz erabaki zenuen artzaina izan nahi zenuela?
17 urterekin hasi nintzen lanean, eta ofizio ezberdinetan 9-10 urte lan egin ondoren artzain eskolan
ikasketak egitea erabaki nuen. Aitortu behar dut,
betidanik gustatu izan zaidala mendia eta baserri
giroa.
Ikastolan ibili zinen garaian, inoiz bururatu al zitzaizun baserriko lanetan emango zenituela hainbat eta
hainbat urte?
Ezta inondik inora ere! Garai hartan burua beste
gauza batzuetarako genuen! Je, Je! Umetan gaizto
xamarrak ginen. Egia esan, bizitzan hamaika buelta eman, eta gutxien espero duzun ogibidean amai
zenezake!
Beraz, ikastola utzi, lan ezberdinetan jardun eta
handik urte batzuetara artzain eskolan hasi zinela
aipatu duzu. Kontaiguzu nola ibili zinen!
Egia esan, baldintza kaxkarretan ibili izan naiz orain
artean, Abaltzisketan baserri bat errentan harturik eta uda Aralarren pasaz. 2008an artzain eskola
amaitu nuenetik artzaintzan aritu naiz eta urte batzuk gogorrak izan badira ere, artzain lanetan jarraitzen dut. Gaur egun egoera dezente aldatu dela eta
ideia batzuk baditut buruan! Esate baterako, proiektu batean sarturik nabil buru-belarri. Iaz lur-sail bat
erosi eta hutsetik berriz ere, ukuilua egin eta lanean
nola hala hasi nintzen. Bizpahiru urtetan gogor lan
egin eta proiektua aurrera ateratzea da nire asmoa.
Esan beharra dago, behar bezala ipintzeko epea hitzartu nuela, lehenengo sektorean gazteentzat dauden diru laguntzak jaso ahal izateko.

Gogorra izango da egunerokoa baserri batean, ezta?
Nolakoa den azalduko al zenuke?
Gogorra baino gehiago lotua esango nuke nik.
Garaiaren araberakoa izaten da lana, baina, animaliak gobernatzetik hasi … eta norberaren janaria
prestatzeraino.
Egia esan, ahalik eta era tradizionalenean lan egiten
saiatzen naiz oro har, eta norberarentzat etxerako
lau barazki jan ahal izateko baratzean jarduten naiz
ere bai.
Geroari begira zein da zure asmoa?
Honetatik bizi ahal izatea noski, eta ahalik eta produktu naturalenak ekoizteko baliabideak izatea,
behar diren berrikuntzak eginez.
Zer esango zenieke baserriko lana gustukoa duten
ikastolako ikasleei?
Gustukoa duenari probatzeko esango nioke, merezi
duela dudarik gabe, gauza ederra baita.
Eta gustukoa ez duenari, hausnarketa txiki bat egiteko eskatuko nioke: daukagun krisi honekin, irtenbidea izan litzatekeela lehen sektorea indartzea!
Beraz,badakizue animatu!!!
Gehiago jakin nahi duenak, nirekin harremanetan
jartzea besterik ez du.

IRURETAGOIENA
HARATEGIA
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Irakasleak

Berriak
JAIONE ESKUDERO

25 URTE IKASTOLAN

25 urte igaro ditu dagoeneko Maitena Leñenak ikastolan lanean. Urte hauetan guztietan ikastolan izandako esperientzia laburtzea zaila gerta dakiokeen arren, galdera
hauei erantzuten saiatu da bere ibilbideari buruz gogoeta sakon bat eginez.
Ikastolan hasi aurretik, beste nonbait ibili al
zinen lanean?
Bai, Donostian jardun nintzen urtebetez
gaur egun lantzen ditudan arlo berberak
irakasten: matematika eta natur zientziak.
Ikasleengandik asko jaso duzula aipatu izan
duzu. Zer nabarmenduko zenuke?
Ilusioa. Bizitzan aurre egiteko gogoa eta ilusioa; hitz batean esanda, erronka berriei aurre egiteko grina.
Hezkuntza sistemari buruz zer esan dezakezu? Zein izan da zuretzat aldaketarik handiena?
Ikasle-irakasle arteko harremana asko aldatu da eta gizartearen eskakizunei erantzunez taldean lana egiteko beharra eta era
horretan jarduteko ohitura aipagarriak iruditzen zaizkit. Azkenik, IKT-ren erabilera hezkuntzan azpimarragarria dela iruditzen zait.
Egun teknologia berriek geroz eta garrantzia
handiagoa dute eta hezkuntza mailan ere
bere isla izaten ari da.

Nola ikusten dituzu gaur egungo
ikasleak?
Konpetenteak. Orokorrean eguneroko jardunean egoera berriei
egokitzeko gaitasuna areagotu
egin da eta problema baten aurrean irtenbide desberdinak emateko gaitasuna handia da, zenbaitetan helduok harrituta uzteko
modukoak.
Aipatuko al zenituzke 25 urte luze
hauetan zer da gehien baloratu duzuna ikastolan?
Eguneratuta mantentzeko beharra. Gizartea aurrera doan
heinean, ni neu ere bai; belaunaldi berriekin, profesionalki,
intelektualki, emozionalki...Alderdi honetan bereziki eskertu
nahi nuke ikastolak irakasleagoari etengabeko formakuntza
eskaintzeko egiten duen ahalegina.
Zer aholku emango zenioke orain hasi berriak diren irakasleei?
Erronka handia da eta merezi duen erronka: zenbaitetan gazia, gozoa maiz. Gogoz eta ilusioz has daitezela umorea alde
batera utzi gabe!
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JAIONE ESKUDERO ri eskerrak eman nahi dizkiogu
16 urte luze hauetan egindako lan bikainagatik!
Jaionek aukeratu nahi izan du egunik aproposena agur esateko. Eta halaxe izan da, ekainaren
2a, ikastolako jaialdiaren eguna. Bere seme
gazteenak derrigorrezko bigarren hezkuntzako azken ikasturtea hilabete honetan bukatzen duela
aprobetxatuz, bere
jarduna amaitzeko
garaia iritsi dela
adierazi digu.

Sustapen taldeko komisioak Ikastolaren izenean
eskerrak eman nahi dizkio,
16 urte luze hauetan izan ditugun hainbat eta
hainbat ospakizunek xarma berezia izan dutelako bere jardunari esker eta ikastolako jaialdi
guztietan, bereziki, bere laguntza ezinbestekoa izan delako!
Plazer
handia izan da
berarekin elkarlanean aritzea!

MILA ESKER, BIHOTZ- BIHOTZEZ !

Berri pozgarria izan dugu ikasturte honetan ere!
Ikastolak zoriondu nahi ditu SALBATORE MITXELENA LITERATUR SARIAn parte hartu duten guztiei eta
baita saria eskuratu duten ikasleei ere! ZORIONAK !
Hona hemen saria jaso dutenen ikasleen izenak:
MAILA

SARIA

IZENA

IDAZLANA

A (IPUINAK):
LH 3, 4

1. Saria

ANDONI ETXABE URIA

B (OLERKIAK):
LH 5, 6

1. Saria

MANEX ATXA LANDA

1. Saria

GILEN BEITIA
ARIZNABARRETA

“JAXINTOREN OROIMENEZ”

2. Saria

IZEI PERMACH AGIRRE

“ORDENAGAILUKO BIRUSA”

1. Saria

PAUL BEITIA
ARIZNABARRETA

“KOPLAK DUDAN GUZTIARI”

C (IPUINAK):
DBH 1, 2
C (IPUINAK):
DBH 1, 2

D (OLERKIAK):
DBH 3, 4

“KOMUN HEGALARIA”
“EZEREZA”

Beste berri pozgarri bat
izan dugu

INGELESEKO HAMABOST
EGUNEKO MURGILKETA (FIE)

2011-2012 ikasturtearen amaieran. Gure ikasle ohiak
diren NAGORE ALBIZUk, IRATI ELIZALDEk, LEIRE
LIZARTZAk, ENEKO MIRALLESek,
eta OIHANE
PIKATZAk
OHOREZKO MATRIKULA jaso dute
BATXILERGOA amaitzean!
ZORIONAK denei!!!

2012-2013ko ikasturtearen hasieran LH- 5. mailako
ikasleak FIE izeneko ingeleseko programarekin hasiko
direla gogorarazten dizuegu.
Ikastolak oso esperientzia egokitzat jo du eta lehenengo aldiz izateko oso balorazio ona izan duela adierazi
zaigu. Beraz, aurrera eramango da berriz ere aho hizkuntza eta ulermena bereziki landuz!
S.M. Ikastola 15

Irakasleak

Berriak
JAIONE ESKUDERO
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Urdaneta, 2 - behea
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ZARAUTZ ZERBITZU INFORMATIKOAK
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Internet ikastaroak • Cursos de Internet
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Para más información, en Internet: //www.zarautz.com

ORDENAGAILUETAN ESKAINTZA BEREZIAK. Zatoz eta ikusiko duzu
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Berriak

Berriak

Hau poza! Erik bizikletan dator!
Ikastolako irakasleok eta zure lagun guztiok zurekin gaude!
Aurrera TXAPELDUN!!!!

IKASTOLAREN
BATZORDEAREN
BERRITZEA
Batzordea ikastolaren kudeaketaz, ordezkatzeaz eta bere martxaz arduratzen den
organoa da. Hamasei kidez osatuta dago:
zortzi guraso eta zortzi langile. Bertako gurasoak lau urtez aritzen dira batzordekide
bezala, irakasleek bi urteko aldia betetzen
duten bitartean. Orain, guraso batzordekideen erdia berritzeko garaia iritsi denez,
hautaketa-prozesuari ekin zaio. Hautaketa
-prozesuan ikastolako guraso guztiek hartzen dute parte, eta famili bakoitzak bi izen
aukeratzen ditu ikastolako guraso guztien
artean. Boto gehien lortzen duten lau gurasoak dira ondorengo Batzarrean batzordekide izendatuko direnak. Laster batean ikastolako web orrian argitaratutako dira egin
berri den hautaketa-prozesuaren emaitzak.

Gipuzkoako Eskolarteko 32. Bertsolari Txapelketa 2012
BERTSOPAPERETAKO SARIAK
LH 2.Zikloa:
Irabazlea:
Naroa Aranburu (Beasaingo Andramendi Ikastola)
Aipamenak:
Kepa Galparsoro (Ataungo Joxemiel Barandiaran Eskola)
Aloña Salegi (Debako Luzaro LHI Ikastetxea )
Naroa Otxoa (Aretxabaletako Kurtzebarri Eskola)
Naroa Iturbe ( Eskoriatzako Almen Ikastola)?

DBH Lehen Zikloa . 12-14 urte bitartekoak
Irabazlea:
Irati Tolosa (Zarauzko S. Mitxelena Ikastola)
Aipamenak:
Jone Makazaga (Zarauzko S. Mitxelena Ikastola)
Jokin Irastorza ( Oiartzungo Haurtzaro Ikastola)
Ane Beloki (Legazpiko Haztegi Ikastola)
Lierni Rekondo (Lasarteko Landaberri Institutua)

			
LH 3.Zikloa:
Irabazlea:
Joane Aldalur (Zarauzko Salbatore Mitxelena Ikastola)
Aipamenak:
Aiora Mancheño (Oiartzungo Haurtzaro Ikastola)
Esther Eizagirre ( Zumaiako Herri Eskola)
Maddi Lasa (Errenderiko Orereta Ikastola)
Izaro Badiola ( Legazpiko Haztegi Ikastola)
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DBH 2.Zikloa eta DBHO 15-18 urte bitartekoak
Irabazlea:
Amaia Urbieta ( Zarauzko S.Mitxelena Ikastola)
Aipamenak:
Haritz Mujika( Tolosako Orixe Institutua)
Beñat Torres (Urretxuko Garaialde Lizeoa)
Aitor Irastorza (Ordiziko Oianguren Institutua)
Maialen Akizu (Urretxuko Joxemari Iparragirre Institutua)

Gipuzkoako Eskolarteko 32. Bertsolari Txapelketan parte hartu duten
ikasleak zoriondu nahi ditugu!!!
Hona hemen parte-hartzaileen izenak dagokien mailan:
Gazteen mailan (14 urte arte):
A TALDEA: Irati Tolosa, Libe Goenaga (Lizardin ikasten duen
getariarra), Peru Gabirondo eta Ander Garayar.
B TALDEA: Mikel Sarasua, Jone Makazaga, Ane Peñagarikano
eta Paula Arriola.
Finalera B taldea iritsi zen.
Helduen mailan 18 urte arte:
Amaia Urbieta eta Paul Beitia ikasleak eta Markel Eizagirre
eta Joritz Bastarrika ikasle ohiak.

“Etxebeltz bertso eskolakoek txapela eskuratu dute oraingo honetan ere!!!
XIII. Etxebeltz Bertso Paper Lehiaketa
Gaia: Gernika
Txapelduna: Joane Aldalur (LH 5C)
Doinua: Ama Birjina Erkundekoa
Gure Gernikan feri eguna
ta gainera astelehena
bonba pila bat bota zituzten
entzun ondoren sirena
jende askontzat egun horixe
nahiz eta izan azkena
oraindik ere ez dute jaso
hiltzaileen barkamena.

Zenbat pertsona hil zitzaizkigun
fusilatu ta erreta
kriston triskantza egin ziguten
Frankok zeukalako beta
nahiz ta Gernika gelditu zaigun
su eta hautsez beteta
itxaropena ez degu galdu
euskaldunak gara eta.

Aipamen berezia: Peru Beloki (LH 3D)
Doinua: Ikusi nuenian
Gernikako bonbakin
galdu nun besua
handik urte batzuta
daukat burnizkua.
Gernikako bonbekin
jende asko hilik
eskerrak nere arima
irten zen bizirik.

Zorionak denoi!!!
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Agurra

16 urte ta gero
aurten da gure azkena
nahiz jakin gu joatea
dela denontzat onena
hitzez ezin da neurtu
barruan daukagun pena
halere atera degu
agurrerako kemena
bertako langileentzat
doa gaurko aipamena
auskalo nola eskertu
eman diguzuen dena
gaur ez da gure eguna
izan dadila zuena
ze zuei guztioi esker
gera gaur egun garena.

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

nok,
u
g
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l
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k e
“agurri
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DBH 4 2011/12

(Ikastolako jaian abestutako bertsoa)

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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