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Agurra
“Olentzero maitea:
Ez. Ez gatozkizu opari eske, lasai. Ondotxo irabazi duguna bermatzeko laguntza eske baizik. Nahikoa
lan egin dugunez, gure izerdiak bere fruituak eman
ditzan merezi dugula uste dugu.
Triatloi egunean txosna ireki genuen negu gorriko
giro “epelean”. Saldu dugu Gabonetako loteria, tokatzekoa omen aurtengoa... Egin dugu Bertsolari Txapelketa Nagusirako zozketa, baina ez pentsa: etxean
ere bertsolari gazte bikain askoak baditugu. Ikusi
al dituzu zein guapo dabiltzan gure ingurukoak sudadera berriekin? Gorri, berde eta gris txanodunak
hemen dabiltza kalejiran . Agenda txukunak ere atera ditugu Berriarekin elkarlanean, gure eginbeharrak
ez deskuidatzeko. Kirolgunea!... Ikusi al duzu zeinen
dotore utzi dugun? Zure astoak ere nabarmenduko
du ibilera goxoan…
Ene! Ez gara makalak! Noski, hori guztia ez litzateke posible izango inguruan dugun tropelaren laguntzarik gabe. Guk eskertu diegu guztiei, baina zure
bitartez ere luzatu nahi genieke gure esker ona…
Kontuak horrela, aurrera egiteko indarra, kemena eta laguntza eskatzen dizugu. Ez dira hitz merkeak, badakigu, baina bultzada eskaintza xumeena
ere beso zabalik hartuko dizugu.
Eta… eta… eta… Beno, honetan utziko dugu aurtengoa, hurrengorako ere zerbait utzi beharko dugu
eta. Mila esker, esker mila.”
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Zer berri?

Pagoeta azpian Saberri!

ERRONKA

ERRONKA 2013

KILOMETROAK 2013

Historiako lehenengo Erronkan parte hartu genuen
Giro ezin hobean, DBH3 eta DBH4ko Gipuzkoako ikastoletako beste 180 ikaslerekin batera lehiatu ginen antolatzaileek zezen plazan eta zirkuitoan zehar jarritako
proba ikusgarrietan, eta arratsaldez Oria ibaian jokatu zen finalera ia heldu ginen.
Laskorain Ikastolako Ikasleen Batzordetik sortu zen nerabeentzako ekimena eta Oiartzungo Haurtzaro ikastolak irabazi zuen ikasbidaietarako 2.000 euroko saria.

E

rronka. Bizipen gogoangarria, damutuko ez
zaiguna ahaztuko ez duguna. Jendeak Kilometroak galduko genituela zioen, jakin gabe
beraiena bezain ona edo hobeagoa izango zela
geure eguna.
Azkenean, nahiz eta hainbat kontzertu galdu behar
izan, Kilometroak jaia alkoholik gabe ederki pasatzea lortu genuen Erronkari esker. Lagunak ere gutxi
ikusi genituen, egunaren bukaera aldean soilik; baina merezi izan zuen.

Egun hura deskribatzeko hitz gutxi daude; horietako bat: ikaragarria. Baina Erronka ez ezik taldean
sortutako laguntasun eta batasuna ere izan ziren
egun hau izugarria bihurtzearen erantzule. Aipatutako kapitain-irakasleez gain, Jone, Izei, Aitana, Jon,
Garazi, Alex, Inaxio eta zortziok sekulako taldea osatu genuen. Talde mundiala, inon baldin bada.
Non dago erronka, irabaztean ala ondo pasatzean?
Eneko Lazpita (DBH 4 C)

Lehiaketa guztia zirraragarria izan zen, batez ere
lehenengo bi probak: lokots bilketa bertikalean eta
lasterketa lasto fardo gainean. Nahiz eta finalera ez
iritsi, momentu onak partekatu genituen. Giro on
hau gure bi kapitain-irakasle ziren Antton eta Eneritzen laguntzaz lortu genuen. Gainera, ez ginen esku
hutsik itzuli etxera, bandera handi batekin egin baikenuen itzulera, ahal izan genuena egin izanaren
erakusle.
Zaleek ere asko lagundu ziguten, bere animo eta
oihuengatik lortu baikenuen nerbioak atzean utzi
eta ehuneko ehuna ematea. Lagunez, gurasoz,
anaiez, aiton-amonez, ezagun eta ezezagunez osatua zegoen afizioa, denak gure garaipenaren irrikaz.

ITURGINTZA, GASA ETA BEROGINTZA
Zerbitzu egoki eta profesionala
Kale Nagusia, 2
Tel. 943 13 24 02 • ZARAUTZ
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Etxebeltz

Etxebeltz

ETXEBELTZ BERTSO-ESKOLAK 25 URTE
Roxa Lertxundi eta Pello Esnalekin izandako solasaldiaren ondorioa da hurrengo artikulua.
Etxebeltz bertso-eskolaren sorrera
Roxa andereñoari, Ikastolan irakasle zela, urte askotan egokitu zitzaion Azken Portuko ikasle-taldeari
klaseak ematea. Plastikako garaian bertsoak entzuten zituzten eta ikasleek oso gogotsu hartzen zuten
hau. Horregatik, giro honengatik, Roxak pentsatu
zuen orduz kanpo ere hitzarekin jolas egiteko aukera izatea polita izango zela. Hala, 1988ko irailean
hasi ziren elkartzen, 1977an jaiotakoak ostiralero
lehenengoz bertso zaharrak abestuz, berriak eginez
eta, nola ez, hitzekin jolas eginez.

Bitxikeri moduan, urtero ibili izan dira bertso-eskola gelaz aldatzen; Roxa nora, bertso-eskola hara.
Eta, beraz, urtero armairu handia gelaz aldatzen ibili
beharra zegoen. Armairua hartu eta gela batetik bestera Roxaren atzetik. Orain, Roxa jubilatu denean,
liburutegian dago armairua eta hantxe geldituko da.

Gehienak bertso-eskolak dira, helburua bertsozaletasuna lantzea eta umeak goxatzea dute, eta eskola-orduetan daude txertatuak. Bertsolari-eskola
izateko, berriz, eskola orduz kanpo lan egin behar
da; eta horrek militantzia eskatzen du; alegia, dirurik
ez eta lan handia. Hala ere, Etxebeltzek biak ongi
uztartzen jakin duela esan daiteke eta hala bertatik
bertsolari batzuk eta bertsozale ugari atera dira.

Eta behin martxan hasita, bertso-eskolari izen egokia topatzea izan zen hurrengo lana. Eta zalantza
gehiegirik gabe Etxebeltz izena jarri zioten; izan ere,
Salbatore Mitxelena baserri horretan jaio zen.
Bertso-eskola aurrera eraman ahal izateko Roxak
laguntza gustura hartuko zukeen eta beraz, egun
batean, Pello Esnal bere lagunarekin egin zuen topo
Kale Nagusian. Roxak Pellori galdetu zion ea bere
laguntzarik izango zuen ostiral arratsaldeak girotzeko eta Pellok hitz hauekin erantzun zion: “zuk zaindu
artaldea eta nik teknika jarriko diet”. Eta bi baldintza
jarri zizkion: “ez dut diruarekin ezer jakin nahi (hala,
eskuak libre izango ditut) eta zuetako norbait behar
dut aldamenean (hala, nik lan hori bukatzean, jarraipenik izan dezan)”.
Horrela osatu zuten Roxa eta Pellok tandem ezin
hobea, hainbat eta hainbat urtetan iraun zuena.
Amarekin hitzekin jolas egiten aritzen ziren, artaldean giro goxoa sortuz; aitarekin, berriz, jolasa teknika bihurtu zen eta teknika bertsoa. Halaxe sortu
zen bertsolari-eskola.
Izan ere, Etxebeltz bertsolari eta bertso-eskola da,
biak batera. Gaur egun, horrelako askorik ez dago.
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Ikastolan hainbat eta hainbat irakasle saiatu izan dira
bertso-eskolari indarra eta laguntza ematen urtez
urte. Honen adibide dira Iñaki Zulaika, Joxean Elola,
Done, Belen,... Era berean, Irene eta Garbiñe zuzendariek bertso-eskolak aurrera egin zezan babes handia eman zioten.

Bestetik, ostiraleroko martxaz gain, hainbat ekintza
egiten ziren eta gaur egunean ere egiten dira: Iparraldera asteburu pasak, bertso-afariak, bertso-antzerkiak, etab. Urte hauetan guztietan aipatzekoa
eta eskertzekoa da gurasoengandik jaso izan den
laguntza. Beraien laguntzarik gabe ezinezkoa izango
zen ekintza hauek guztiak burutzea. Hemen aipatzea merezi du Urtzi, Patxi eta Marianek eskainitako
laguntza antzerkiak egiterakoan.

Bertso-eskola 25 urtetan zehar
Bertso-eskolak gorabeherak izan ditu, noski, 25 urte
hauetan zehar. Zenbaitetan ikasle gutxiago animatu dira; eta beste batzuetan, ikasgela bateko ikasle
“potente” batek erakarri izan ditu bere ingurukoak.
Hala ere, gaur egungo umeek aukera gehiegi dituzte: kirola, musika, ingelesa,… eta aukeratu egin
behar izaten dute. Bertso-eskolarentzat oztoporik
nabarmenena kirola izan da; ordutegiak bat egitean,
ikasleek kirolaren alde egiten baitzuten. Hala ere,
Etxebeltz sasoi onean dagoela esan beharra dugu,
hainbat irakasle aritzen baita 35 neska-mutil inguruko taldearekin batera bertsoez gozatzen.
Egia esan, bertso-eskolatik pasa den jendearekin
gogoratuz gero, aipatzekoa da zenbat xelebre pasa
diren. Orain umore onez gogoratzen dituzte orduko
xelebrekeriak. Harritzekoa da, baina bada bertso-eskolan aritu eta ia bertsorik bota gabe utzi zuenik ere.
Alderantziz, bateren bat ere bertsolari izango zenik
uste ez zutena, orain bertsolaria da eta pozgarria da
halako sorpresak hartzea.
Roxa eta Pelloren ondoren Aitor Urbieta eta Oier
Aizpurua aritu ziren irakasle-lanetan beste batzuen

artean. Hauek ere ederki moldatu ziren artaldearekin.
Eta gaur egun, Aitor eta Onintza dira bertso-eskolaren aita eta ama. Beste hainbat lagun ere aritzen dira
irakasle-lanetan eta talde ederra dago bertso-eskola aurrera eramateko. Hain zuzen ere, Etxebeltzen
aritutako gazteek jarraitu ohi dute beren irakasleen
bidea eta beraiek animatu ohi dira irakasle moduan
aritzera. Eta horrek lotura oso polita eta estua sortzen du ikasle eta irakasleen artean, adinez ez baitute alde handiegirik.

25. urteurreneko ospakizunak
Oraindik 25. urteurrena ospatzeko ezer zehaztu ez
duten arren, bertso-eskolatik pasa den jende guztiarekin egin nahiko lukete bazkari edo afari eder bat.
Ekitaldi eta ekintzak zehaztutakoan aditzera emango
dituzte.
Hala ere, inork Etxebeltzekin loturiko argazki, bideo
edo dokumenturik balu, gustura jasoko genuke.
Horretarako, jarri harremanetan Onintzarekin, honako helbidean: ogarcia@zarauzkoikastola.net

Eskolarteko bertsolari-txapelketak
Beti izan da eztabaidagai txapelketan hasteko adin
egokia zein ote den. Roxa eta Pelloren esperientziaren arabera, DBH aurretik hastea komeni da, ikasleek lotsa gutxiago dutelako edo errazago ausartu
daitezkeelako. Hala ere, ez dago erabateko adostasunik gai honen inguruan eta aldeko eta kontrako
iritziak topatu izan dituzte urteetan zehar.
Etxebeltz eta Ikastola
Roxari hainbeste urtetan zehar bertso-eskolak
aurrera egitearen sekretua zein den galdegitean,
berak argi dauka Ikastola barruko norbaitek ardura nagusia eramatea dela. Horrela, ikasleekin zuzenean komunikatzeko bidea oso laburra eta zuzena
da. Duela gutxi arte Roxa bera zen erreferente nagusia eta orain Onintzak hartu dio erreleboa.
S.M. Ikastola 7

Ikasle ohiak

Oihana

Hankak lurrean eta besoak
ahal beste zabalduta.
Joan ziren ikastolako garaiak eta denbora pasa
da ordutik. Urte onak izan ziren, alaitasunez gogoratzen ditut egun. Izebaren etxean bazkaldu eta
nola itzultzen ginen arratsaldez. Portxeetako gelak. Mantalak. Ostiraletako abestiak. Gulliver-en
ipuina pareta zurian proiektatuta. Buztinera egiten genituen irteerak. Tenperen usaina. Idazlanak
eta ipuinak. Gogoan ditut Uxuerekin, Rosarekin
eta beste hainbatekin egindako ariketak.
Plastika irakasgaia nuen gustukoena. Mundu oso
bat irekitzen zen niretzat Pakoren klase bakoitza
hastearekin. Aurrerago, tailerrak. Eta Eva. Eta bertan deskubritutako abaniko osoa: argazkilaritza,
antzerkia, marrazkia,... Eta banakako zein taldeko
lana. Teknika ezberdinak probatzea, irudimena
eta ideiekin lan egitea. Eta norbere baitan ezkutatua dugun beste ni bat ezagutu eta agerraraztea.
Ikastolatik, institutura. Gasteiza eta Bilbo gero,
Finlandia, eta Bilbo orain, berriz. Makina bat ikasketa, lanbide eta esperientzia bitartean. Eta arlo
ezberdin ugari ezagutu eta probatzeko aukera
izan dut ordutik: Liburuetako azalak egitea, haurrentzat tailerrak ematea, arte erakusketatako bisitak gidatzea, animazio ikastaro eta proiektuak,
erakusketak, lagunekin egindako laburmetraiak...
irudia eta irudimena bere zabalean. Eta zuzenki
artearekin harremantzen ez diren hainbat lan ere
bai, ezinbestean. Hurbildu eta urrundu. Barrutik
eta kanpotik. Batzuetan asmatuz, besteetan hanka sartuz. Baina hortatik ere ikasiz. Bilboko Zenbat Gara elkarteko komunikazio departamentuan
dihardut egun, diseinu grafikoan.
Batzuk haur direnetik argi izaten dute zer nahi eta
norantz egin behar duten. Beste batzuoi gehiago
kostatu zaigu. Baina bitzitzeko ez dago gidoi jakinik. Partitura ezberdina izaten du gutako bakoitzak. Eta neu ere ari naiz nirea osatzen.
Aurrerantzean ere nahiak eta lanak uztartzen jarraitzeko asmoa dut. Ikastolako logoan ageri den
moduan, besoak zabalik batzuetan hartuz eta
besteetan emanaz. Hankak lurrean, baina amets
eta motibazio pertsonalei bide emanaz.
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Inhar

Ikasle ohiak

AMESTEN, SORTZEN, ERAIKITZEN.
Zuhaitz erraldoi haren adarretatik zintzilikatzen zen soka hura dut gogoan, eta baita
zuhaitz erraldoi haiek. Sustraietara igo, sokari eutsi, eta dilindan abiatzen ginen; tarteka,
kulunkaren beste aldean, zutik lur hartzea lortzen zuenen bat bazen. Baina ez pentsa are
eta lurraren gainean zilipurdika amaitzean
gutxiago gozatzen genuenik. Lorategian pasatako une bakoitza abentura bat zen, benetako
esploratzaileek abiatutako abentura; katuak
ere ziztu batean gordetzen ziren halako espedizioak ikusita.
Plano zaharrei begira jakin dut txalet hark Villa Esperanza zuela izena. Bertan, Villa Munda eta Alameda Hotelaren artean, parez pare
ireki zizkigun Ikastolak esperantzarako ateak.
Uneoro zabaltzen hasi zitzaigun mundu berria
erakutsiko zigun Ikastolak, pertsona ederrez
inguratuta, esperientzia aberatsez beteta, ikasiz, haziz.
Etxebizitza berriak zetozela eta txaleta bota zuten. Horrek ez zituen, ordea, gure esperantzak
zapuztu. Ispillatik pasa ginen, Azken Portura
ere igo eta hazten gindoazen neurrian Iñurritzara iritsi. Oinez zein bizikletaz, kale artean
bezala bidetxurretik Ikastolara bidean; herri
guztia zen Ikastola handi bat, eta denak Ikastolako lagunak. Arratsaldeak eta asteburuak
ere Ikastola ziren; askotan Iñurritzako jolastokian, bestetan herriko plazan. Ikastola herri
handi bat zen guretzat. Esperantzaz, ikasiz, haziz; mundu berriak eraikiz.

Zutik da oraindik nire esperantza. Ikastolatik urte
hauetan guztietan pasa direnek, eta etorkizunean
pasako direnek, ikasgai nagusi bat behintzat argi
jaso dutela bai baitakit: guztion artean mundu
ederrago bat eraikiko dugula!

Oraindik, goizero, garai haietako ilusio berarekin jaikitzen naiz; Ikastolak aurkezten zidan
mundura jauzi egiteko gogo beraz, haurren
begietako dirdira beraz. Egunero gure herria
begi berriz begiratzen dut, eta bertan pertsonak zoriontsuago izan daitezen arkitekturatik
zertan lagun dezakedan galdetzen diot nire
buruari. Ikastolan erakutsi zidaten moduan,
haur eta helduen laguntzaz herri ederrago bat
eraikitzen ematen dut eguna. Amesten, sortzen.
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Kirol gunearen inaugurazioa

KIROLTASUNEZ
Iragan urriaren 25ean, jai eguna zela eta, ikastolako kirolgune
berriaren inaugurazio festa antolatu eta, kiroltasunez, ospatu
zen. Udako lanak ondoren eta auzolanean margotzen ibili
ostean festatxo bat merezi zuela pentsatu eta ekin zitzaion
eguna antolatzeari. Kiroltasunez, kirola baitzen aitzakia.
Jaia aurrera eraman ahal izateko guraso, ikasle, ikasle ohi
eta irakasleen laguntza eduki genuen, beti ere, komunitate
osoaren parte hartzea ezinbestekoa baita horrelako
ekimenetarako. Hasieran umeentzako jokoak izan
ziren, mikrofonotik Beñat Intxauspe eta Martin Irizar
ikasle ohien animazio ederra entzun zitekeen bitartean.
10
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Txipristinekoak ere han ziren, umeen aurpegiak margotzen,
festari kolore gehiago emanez eta bere apurtxoa ikastolara
ekarriz. Futbola, patinak, boleibola… ondo pasatzea aitzakia
eta helburua, irabazle eta garaiturik gabe.
Arratsaldeko izarra txirrindulari lehia izan zen. zein baino zein,
biak ala biak prest ikuskizuna emateko: Aratz Olaizola eta
Jokin Aranburu. Ikasle ohiak hauek ere, adiskidetasunean
eta umore onean “konpetitu” zuten. Batek irabazi zituen
lasterketa batzuk, bestek besteak, zalegoaren ikusmira
ziren bitartean, garaipenari garrantzia kenduz. Bitartean,
mikrotik azalpenak eta animoak ematen Ioritz Bastarrika

eta Beñat Jauregi bertsolariak genituen. Eta bertsotan
eman zuen gertatzen zenaren berri, batak Aratzen alde
eginez eta Jokinen alde besteak.
Inaugurazio ofizialaren ordua heldu aurretik, portxeetan,
Fatimak, ikastolako lehendakariak, eta Aser Lertxundik,
kirol zinegotziak, hitz batzuk esan zituzten eta gero agurra
dantzatuz osatu zen protokoloa; bukatzeko ikastolako
lehendakariak zinta mozketa egin zuen.
Eta festa amaitzeko DJ Makalaren doinuak. Giro
apartekoan ibili ziren guraso eta ikasleak (irakasle batzuk
ere), eta horrela amaitu zen festa, dagokigun moduan,

umore ezin hobean, guretik ahal duguna jarriz, eta modu
positibo batean aurrera begiratuz.
Ezin ahaztuko dugu helburuetako bat ere dirua lortzea zela.
Horretarako taberna jarri zen eta zozketak egin ziren.
Denon parte hartzeari esker aipatu behar da, emaitzak
onak izan zirela eta irabaziak kontentu egoteko adinak.
Eskerrik asko denei, lanean jardun z(en)utenei, ondo
pasatzera etorri zinetenei, ikusmiran etorri zinetenei.
Denon artean ez balitz ezin eramango baikenituzke aurrera
honelako ekimenak. Etorriko dira berriak. Bejondeigula!
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Pedagogia

Pedagogia

BIDEAN JARRI GARA…
			 TI-PI-TI-PI TAP, IBIL IBILIAN… !
Eki proiektuari buruzko azalpen nagusiak
jaso genituen aurreko aldizkarian: Euskal
Curriculumeko eta curriculum ofizialetako kultur
edukiak garatzen ditu, ikaslearen irteera-profila
du ardatz, konpetentzietan eta horien integraziodidaktikan prozeduren lanketa disziplinarrak eta
metadisplizinarrak bultzatzen ditu, hizkuntza
curriculum integratua proposatzen du, ikaskuntza
digitalak guztia bustitzen du… horien guztien berri izan genuen ikasturtea hasi aurretik.
aur esan dezakegu ibiltzeari ekin diogula, eta
laburtzea erraza ez zaigun arren, estreinatutako esperientziaren berri ematen saiatuko gara.
Nola laburbildu, ordea?

G

tuan eta esamoldeak grabatuz Audacity aplikazioan
lehen urratsak emanez, Matematikako problemen
ebazpenerako tresna moduan, Excel aplikazioa
baliatuz, Drive, Calender, Blogak, posta… erabiliz.

Esaterako, Euskara eta Literatura arloan, Nafarroako Atarrabiako Paz de Ziganda Ikastolako
hirurogeita hemeretzi lagunekin izan ditugu posta elektroniko bidezko harremanak. Laster Irteerak eginez, ezagutuko dituzten ikaskide berriekiko
joan-etorrian, beren burua aurkeztu diote elkarri
begirunez, galderak egin dizkiote elkarri, beren
burua eta herriko bazterrak deskribatu dizkiote
elkarri… Nahiz eta gutxi batzuen erantzunak oraingoz, jaso ez, berehala egingo dugulakoan gaude.
Bizipenak ez du emozio faltarik izan, gogo biziz
daude elkar ezagutzeko eta gainera, idazteko irrika piztu du gazteengan.

Eta batez ere, landutakoaren inguruko hausnarketa egin dugu eta edukien integrazioa era praktikoan uztartzen saiatu gara. Erraza ez bazirudien
ere, ereindako hazia biltzen hasiak gara.

EKI proiektuan murgildu den Zarauzko DBH 1eko lehen promozioa.

Esan beharra dago, irakasleok zein ikasleek eskakizun berrietara egokitzeko aldatsen bat edo beste
topatu dugula, baina lehen urratsak sendotasunez
eman ditugunaren sentipena dugu nagusi. Gazteak
gustura ikusten ditugu, pozik, ekimenez, eta zalantzarik gabe, indarrez egingo dugu aurrera. Izan ere,
oztopoak ilusioz eta elkarri lagunduz gainditzeko
prest gaude guztiok! Ti-pi, ti-pi, tap, ibil-ibilian…

Ikaskuntza digitala, oparoa izan da, Gizarte Arloan
Google Maps-en eskutik mapak deskubrituz, kanGure truke-kideak, Nafarroako, Paz de Ziganda ikastolako DBH 1eko ikasleak.

IRURETAGOIENA
HARATEGIA

Merkatu Plaza, 5
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Te. 943 13 16 25

20800 ZARAUTZ

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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EUSKARAREN EGUNA

URRIAK 21
OTEIZA GOGOAN

MUNDIALA
Hori izan zen Euskararen Egunean sare sozialetan zabaldutako mezua, eta modu berean ospatu genuen
guk ere ikastolan. Euskararen egunean, asteartean,
abenduak hiru, ikasle gazteenak kalejiran eta kantuan ibili ziren ikastolaren inguruan, auzoan… DBH
biko soinujoleak eta pandero-joleak lagun zituztela.
Lehenago, behera jaitsi aurretik, goiko pasilloan ere
kalejiran ibili ziren atzera eta aurrera DBHko ikasle
guztiak poz-pozik. Ondoren, DBH laukoak gimnasioan aritu ziren beren gustuko kantak abesten karaoke mundialean.
Handik bi egunera, ostegunean, DBH batekoek laukoen uberari jarraituz beste karaoke martxosoa antolatu zuten. Arratsaldean, berriz, bikoek eta hirukoek bere BEC txikia izan zuten Modelo zineman. Sarrera izateko ikasle bakoitzak bere bertsoa edo kopla
idatzi eta aurkeztu behar izan zuen. Bertso saio aparta eta mundiala prestatu zuten. Han zeuden gure
txapeldunak: etxebeltzekoak, Antton matekoa, Nerea legazpiarra eta Gorka urretxuarra bertsoak kantatzen; Xabier teknokoa, bertsoak musikatzen, eta
gai-jartzaile lanetan Onintza soinketakoa. Entzuleok
oso ondo pasa genuen, barre algarak, txalo zaparradak eta giro ezin hobea sortu zen gure BEC txikian,
Modelon. Horrekin eman genion amaiera aurtengo
Euskararen Egunari jakinda beste hirurehun eta hirurogeita lau ditugula aurretik

Aurtengo ikasturtean ere Oteiza Eguna ospatu dugu. Bertsolari plazan dagoen eskulturari bufanda gorria jarri genion Oteiza
gogora ekarriz, eta nola ez, han izan zituen gure ikasleek egindako arte lanak.

IKASTOLAKO 1. MUS TXAPELKETA
AZKARRA
Berrogei bikotek hartu zuten parte eta giro ezin hobean jokatu ziren partidak.
Jexux eta Luxiano bikoteak irabazi zuen txapelketa. Zorionak txapeldunei eta
gure eskerrak Santa Marinako komisiokoei dena hain ondo antolatzeagatik.

Urdaneta, 2 - behea

GABON POSTAL
POLITENA
Kristel del Carmen LH6ko ikasleak irabazi du
Santa Ana egoitzako Gabon postal lehiaketa.
Zorionak.

Pegatina lehiaketa
Itsaso Aizpurua izan da aurten Euskararen Eguneko pegatina lehiaketaren irabazlea eta Maddi Gomezek, aurreko bi
urteetan irabazlea izandakoak, aipamen berezia izan du.
Zorionak!
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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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Gure ARTEan

KIROL-JERTSEAK

GOXO-GOXO

Bai dotore, Salbatore!
Horrela ematen dute gure ikasleek Piruk diseinatutako ikastolako kirol-jertsearekin.

Urtarriletik aurrera 3 urteko haurrek aukera izango
dute bazkaldu ondoren deskantsu gelan kuluxka gozo
bat egin edo lasai-lasai egoteko.

Mikroipuina Maddi Gomez

BERTSOLARI
TXAPELKETA
NAGUSIA
FINALERAKO ZOZKETA.

Hemen dugu saritua zuzendariaren eskutik 1.
saria jasotzen. Zorionak
eta ondo pasa BECen.

azalaren
marrazkia
Iñaki Laskibar

Lagun
haundiak
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Gure bihotzean

Mendirekin...
Mendik munduan Getariako arratoia –ala balea da?– gehien marraztu duen laguna omen da. Gutxienez
365 aldiz. Beste arrazoi askoren artean horregatik eskainio dio Zarauzko Udalak omenaldia. Ikastolan,
ordea, horiez gain baditugu beste
arrazoi batzuk, asko ikasi baititugu
bere ondoan.
Asteko egunen artean bereziena
bihurtu zen astelehena Mendirekin
lehen hitzordua egin genuenetik.
Urteen joan-etorrian, astelehenero,
ikastolara hurbiltzen ikusi genuen
pinturen eta pintzelen maletatxoa
ondoan zuela.
Mendik ikastolarako bidean topatutako hostoek, edo goizean goiz
malekoian ikusitako itsas-txoriek,
txalupek edo ostadarrek bete dituz-

te gure ikastolako arbela asko. Orri
zuriak banatu eta haurrei kolorez
betetzeko esango die ondoren, beldurrik gabe, ikusten dutenarekin
edo amesten dutenarekin, beldurrik
gabe...
Beste batzuetan malekoira eraman
gaitu, edo Iñurritzako beste txokoren batera. Orduan ere, haurrei orri
bana eta margoak eman dizkie ikusi
dutenarekin orria betetzeko eskatu
die. Gogo onez ikusi ditugu haurrak
malekoian, edo beste edonon, egurrezko xaflaren gainean itsatsitako
paper zuria kolorez betetzen.
Amaitutakoan marrazkia erakutsi
nahi diote denek. Mendik beti hitz
onak ditu denentzat, badaki denen
ahalegina eskertzen. Eta guk, irakasleok, haien ondoan ikasiko dugu as-

kotarikoak direla begiradak, begiratu duten begien adinakoak. Izan ere,
Mendik, batez ere, begiratzen eta
ikusten erakutsi baitigu.
Eta Hezkuntzari ere begiratu dio
Mendik. Askotan entzun dugu esaten “edukazioa dela inportanteena”,
munduko gaitza handienen erremedioa hezkuntza.
Urte hauetan guztietan Iñurritzako txokoak eta sekretuak maitatzen
erakutsi digu. Iñurritzak ikusi zuen
hazten, eta utzi zuen haurtzaroa bilatu du, akaso, ikastolan. Mendi da
Iñurritzako lehena eta geroa elkartu dituen hari fina. Guretzat plazera
izanda astelehen horiek guztiak gizon handi honekin partekatzea. Izan
ere, Mendi gizon handia baita, eta
jakintsua.

Ikastolak, bere esker ona adierazteko, omenaldi xume bezain
hunkigarria egin zion Mendi artistari, Udalak Merkatu Plazan jarritako erakusketan. Astelehenero, hainbat urtetan, gure ikasleekin harreman gozo bezain emankorra izan baitu.
ESKERRIK ASKO, MENDI!

18

S.M. Ikastola

