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Salbatore Mitxelena Ikastola

AURKIBIDEA
IKASTOLA GAUR 4-5
50 URTE BIZI-BIZI 6-11
AURREJUBILATUA ETA
25 URTE IKASTOLAN 12
MOTXIAN 13-15
IKASTOLAKO JAIA 16-17
DBHko IKASLEEN AGURRA 18

50+1
Agurtu beharrean izango gara 50 urtetako zikloa
iraileko ikasle ohien bazkari-topaketarekin batera.
Lo hartu gabe ekin beharrean baikara 51.ari. Besteak
beste, lehendakari berria ere izango dugu, Izaskun
Irazusta. Baina hausturarik gabe segiko dugu,
pasatakoari eskua emanez, kalejiran etorkizunari
begira. Heldu atzekoari eta aurrekoari. Bata bestea
gabe ez baita ezer, ikastolaren historiak berak
erakutsi digun bezala.
“Arraun eta amets”, biak batera egin beharrekoa,
ametsa utopia bilaka ez dadin arraunlari faltan.
Asko egin da 50 urte hauetan, baina beste asko
dugu egiteko datozenetan. Hezkuntzan orain artean
bezainbeste lege aldaketa proposatzen badituzte
politikariek, are eta gehiago, nahikoa lan izaten

Argitaratzailea:
Salbatore Mitxelena Ikastola
Tel. 943 831 752
www.zarauzkoikastola.eus

baitugu alderdi politiko bakoitzaren burutazioak

Koordinazioa eta kudeaketa:
Komunikazio eta Sustapen Taldea

Baina 50 urte hauetan zerbait ikasi badugu, zera da:

Inprimaketa:
Hizki Inprimategia
© Salbatore Mitxelena Ikastola aldizkaria
Deposito legala: SS 1342/97
Tirada: 1.500 ale

indarrean eta indarrez jartzen.

ezustekoen kudeaketan oso abilak izatea tokatzen
zaigula.
Batzordea

zarautz@ikastola.eus
Salbatore Mitxelena Ikastola
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Etxetik gertu parke bat dago eta bertan elkartzen
dira inguruko haur eta guraso guztiak. Bakoitzak
bere zereginak ditu, haurrak jolastea eta gurasoak beraien jolasak babestea. Haurrak badaki
zer egin behar duen, jolastu, JOLASTU besterik
ez, baina askotan gurasoen beldurrekin aurkitzen
dira. “Kontuz erori gabe!”, baina nork esan du
erortzeko arriskuan dagoenik! Haurrak bere burua
nonbaitera igotzeko gai dela ikusten bada ziur mugituko da, baina “kontuz!” horren aurrean bera ere
zalantzan jarriko da “Ezin al dut ba? Eroriko al
naiz?” eta ondorioz bere mugimenduek hasierako
ziurtasuna galduko dute.

ZERTAN
GABILTZAN

“Kontuz makilarekin!” “Zer du ba altxorrak
aurkitzeko nire tramankulu magikoak? Koxka
egingo ote dit?”
“Ez zikindu!” “Eta nola jolastuko naiz lurrarekin zikindu gabe?” Edota galtzerdi eta galtzak
urratuta ekartzen ditueneko “baina orain ere zertan ibili zara?” “Jolasten, zertan ibiliko ote nintzen
ba!”.

Jolasteak hori guztia esan nahi du, esperimentatzea, zikintzea, sormena erabiltzea, bere pertsonarekiko ziurtasuna barneratzea, oinarrizko
arauak ulertzea, harremanak indartzea, ekintzaren ondorioak jasatea, gorputzaren konzientzia hartzea… IKASTEA hitz batean.
Bere ongizatea bermatuko duena eta guzti hori
bideratzen lagunduko diona HELDUA da, ez zentsuratuko duena edo beldurrak transmitituko dizkiona, bera gai dela sinetsaraziko dion heldua baizik, haurrarengan konfiantza izango duena.
Haurrekin gabiltzanok, guraso, zaintzaile, aiton-amona, hezitzaile, irakasle… gure haurrek dituzten gaitasunak onartu eta indartu behar ditugu,
haurra gai ez den zerbait egitera bultzatu gabe,
baina era berean aurrera egiteko gogoa azaltzen
duenean merezi duen errespetatua eta laguntza
eskainiz.
Haurrak zer esateko asko du, baina horretarako
ENTZUN, ITXARON eta bere JOKAERAN KONFIANTZA izan behar dugu. Gure beldurrak alde
batera utzi eta laga diezaiogun esperimentatzen,
deskubritzen, naturarekin jolasten… Egunerokotasun horretatik ikasgai asko barneratuko baititu.
Aurtengo ikasturtean Haur Hezkuntzako irakasleok marko pedagogiko berriaren inguruko hausnarketan jardun gara, haurrarenganako errespetua
eta konfiantza lehenetsiz eta aurrera begira ildo
horretatik jarraitzeko asmoarekin. Haurra zutabe
hartuta bere garapen osasuntsua eta ongizatea
bermatuko duen testuinguru egoki baten bila gabiltza, hausnarketatik hasi, praktikara abiatu eta
inplikazio pedagogiko egokiak finkatuz.

Kale Nagusia, 2
Tel. 943 13 24 02 • ZARAUTZ
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Egaña, 13 (sarrera Araba kaletik)
20.800 ZARAUTZ(Gipuzkoa)
Tel/fax. 943 83 36 19

KiVa

ESKOLA JAZARPENARI
AURREA HARTUZ.
Datorren urtarriletik aurrera gure ikastolak KiVa programan
hartuko du parte, Ikastolen Elkarteko beste 52 Ikastolarekin
batera; izan ere, Finlandian sortu eta garatutako programa
hau arrakastatsua izaten ari baita. Prestakuntza saioetara
Orientatzailea eta HH/ LHko ordezkari bana joango dira.
Dena den, honek ez du esan nahi orain artean gurean geldi
egon garenik gai honen inguruan, beraz, martxan daukagunarekin uztartzen saiatuko gara:
Gure Bizikidetza Planean jasotako hainbat helbururekin
bat egiten du:
- Ikastetxeko ongizate orokorraren hobekuntzan ahalegindu.
- Gatazken ebazpenerako eta berdinen tratu txarrak gertatzen direnerako esku-hartze protokoloak ezagutzera eman
eta beharrezkoa denean erabili.
- Tutoretza Plana indartu ikasleentzako elkarbizitzarako
gaien inguruko formakuntza espezifiko bezala.
- Mailako Tutore Bileretan gela bakoitzeko harreman dinamikak behatu, aztertu eta beharrezkoa den kasuetan esku-hartu eta gurasoak informatu.
- Ikasle Laguntzaile Programarekin egiten dugun lanarekiko
osagarria da, azkeneko hau LH6 eta DBHko ikasleei begira
baitago.
- BAKETIK erakundearen “Antzerki forum”ean LH6ko ikasleekin lantzen den gaia LH osora zabaltzeko aukera, lanketa
sistematikoa eginez.
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Jesus Mari Mujika
egungo ikuspegiak dakartzan erronkei heldu nahi diet,
hezkuntzaren egitekoak eta honek dituen zailtasunak
edonon bezala handitu egin baitira gure artean ere.
Heziketa, haurrari gizarteratzen lagundu behar dion guzti
hori, gero eta gehiago eta gero eta errazago eskolaren
esku uzten da gaur.
Heziketak eta eskolak —etxearen garrantzia izugarriari,
kalearenari ere, ez diezaioket hemen heldu— bizitza irabazten baino gehiago bizitza eraikitzen lagundu behar dute.
Jesus Mari Mujika Santo Tomas Lizeoko irakasle
ohiaren hitzaldia izan genuen otsailean Modelo aretoan.
Nagusiki bi gai azpimarratu zituen:
1. Seme-alabei edota ikasleei heriotza ezkutatzea,
zoriontsu izango direlakoan.
2. Frustraziorako ez ditugula prestatzen.
Hara bigarren gai horren inguruan ikasturte honetan Berria egunkarian argitaratu dizkioten hitz batzuk, laburtuta:
“Gure herriak hezkuntzaren eta eskolaren garrantziaz
aspalditik daki. Ikastolak sortu zituen baldintzetan sortu
izana da horren lekuko garbi. Ikastolak sortzeak zituen
helburuak egun ikastetxe gehienek onartzen dituzte
—euskara, gure munduaren ezagutza, heziketa mistoa...—.
Baina nik hemen —aurrera egin dena garbi utzi eta gero,
hezkuntzaren zertarakoei, nolakoei eta eragileei buruzko

Bide bakar eta jakinegirik ez da egongo, baina aipa daitezke eskolak bereziki kontuan izan eta landu behar dituen zenbait ikuspuntu eta balio:
- Libre izateak egiten duela balioko gizakia, baina libertatea kosta egiten dela, lortu egin behar dela, eta, noski,
apeta guztiak instantean egiaztatzearekin ez duela zerikusirik. Horregatik dira borondatea eta diziplina beharrezko. Eskubide soilez jantzitako haur eta nerabea izatea
ez dela helburua, alegia.
- Hori ikasteko haurrak bere buruarekiko distantzia hartzen ikasi behar duela —«ni holakoa naiz», zer da hori?-,
bere burua ezagutu eta garatzeko bide bakarra delako;
hori ikasteko besteen beharra du, adultoena ere bai. Bizitza zer den ikasi egin behar da eta bizitzan frustrazioak
jasateko gaitasuna ere behar da. Bai horixe.
Lan zailak dira hauek, badakit ondo. Zailak, eta gainera emaitzak sarri ez direnez segidan ikusten, pentsa.
Horregatik mila esker gizarte hobe bat egiteko esperantzan heziketa lanean ilusioz ari diren guztiei.”

Bertso afaria
Giro itzela izan genuen bertso afaritan. Ikastolan eta
bertso giroan nabarmendutako hainbat lagun elkartu genituen kantuan eta gai ematen, zenbait belaunaldi ordezkatzen zituztelarik: Oier Aizpurua Olaizola, Andoni Egaña Makazaga, Hodei Iruretagoiena
Albizu eta Iñigo Mantzisidor Larrañaga “Mantxi” aritu ziren kantuan. Hodei Unzueta Arriolak jarri zizkien
gaiak, trama osatuz. Ikusentzuleek borobildu zuten
giroa Txiki-Politeko jangela edertuz.
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Ken Zazpi ua!
kontzert
Maiatzean,
beraien
azken lana
(Phoenicopherus)
aurkezteko
biraren baitan,
gure kirolgunean
aritu ziren.
Ikastolako
bolondresek
lagundu zuten
elegante!
Jendetza bildu
zen kontzertura,
ilargipean...

Pagoeta Mendi
Lasterketa

Argazki gehiago: http://pagoetaml.com/argazkiak/

Hori da hori sasoia!
Zarauzko herrian gure presentzia nabarmendu asmoz, Ikastola beste abentura batean murgildu da aurten. Gure guraso talde
batek antolatu du proba lehenengoz, aurreko antolatzaileei erreleboa hartuta, ilusio
handiz.
Egun zoragarria pasa genuen, bai laguntzen,
bai parte hartzen.

Salbatore Mitxelena Ikastola
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Arte erakusketa izan dugu ekainaren 18ra arte Berdura plazan;
tailerrak antolatu dituzte, gainera,
Ikastolarekin lotura duten artistek
egun horietako hainbatetan: grabatua, estanpazioa, kamisetak
serigrafiatzea, argazkilaritza tailerra, birziklatutako materialekin
jantzi bat eraikitzea, eta horma
margotzea. Bejondaizuela parte
hartu duzuen guztiei!

Argazki gehiago ikastolako Facebookean
eta www.zarauzkoikastola.eus helbidean,
multimedia atalean.
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uzt

aua:
Egita• r12:30tan
Bertsolarien plazan txupinazoa.
Segidan San Pelaion trikipoteoa
Agosti eta Barrenarekin.

• 14:30tan Bazkaria Ikastolako kantxan.
• Bazkalostean jolasak, kantua, dantza,
playbackak, taberna irekita...
• 19:30tan Fan&Go-rekin kalejira herrirantz.
• 20:00tatik ordu txikietara Erromeria Musika Plazan.

€
5
2

Txartelak : Eguzki, Haritza, Andere Produktu
Profesionalak,Wanda Surf denda eta San
Pelaioko estankoan.
18 urtetik beherakoek Wanda Surf dendan
bakarrik erosi ahal izango dituzte txartelak
* Norbaitek elikagairen bati intolerantzia badio,
salbatoreohiak@gmail.com-era idatzi, antolatzaileekin
harremanetan jartzeko.

Txartelak salgai daude 25€an Eguzkin, Haritzan, Andere produktu profesionaletan, Wanda surf dendan eta San Pelaioko estankoan. 18 urtetik beherakoek Wanda surf dendan bakarrik erosi ahal izango dituzte. Bazkaria aurten DBH3 egin duten ikasleek
zerbitzatuko dute, gurasoen laguntzaz, Ikastola bukaerako bidaiarako dirua ateratzeko. Playbackean parte hartzeko, edota inork
elikagairen bati intolerantziarik balio, antolatzaileekin harremanetan jar: salbatoreohiak@gmail.com
Salbatore Mitxelena Ikastola
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Ikastolaren aldeko
herritar langile finei
omenaldi ekitaldi nagusia.
Apirilaren 24an, Ikastolaren historiako partaide asko
elkarrekin gozatzen ikusteko aukera izan genuen
Aritzbatalde pilotalekuan. Aurkezpen, esketx, dantza
edota sari emateak izan ziren ia bi ordutan zehar, bertaratutako guztiek kalejiran bukatuz.

Argazkiak: Gorka Lasa

Kolorez beteriko jaialdi ederrean, jendetzak bete zuen
frontoia, eta bertan kabitu ez zirenak kiroldegian bildu ziren, emanaldia pantaila handian ikusteko aukera
prestatu baitzen. Ekitaldi mundiala mende erdi honetako jarreragatik eta etorriko direnengatik herriari
eskerrik asko esateko!
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Argazki gehiago QR honetan
eta www.zarauzkoikastola.eus
helbidean, multimedia atalean.

Salbatore Mitxelena Ikastola
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Mari Karmen
Elortza Diérez

Arantxa Urbe
Irazusta

Aurrejubilatua

25 urte Ikastolan

Azkoitiarra da Mari Karmen, xakel-xakela. Urolaldeko
Ikastoletan hasitako lan ibilbidea Zarautzen bukatuko
du aurten. Hizkuntzetako majisteritzan diplomatua, 12
urtera arteko ikasleei ingelesa irakasten aritu da gure
Ikastolan; Haur Hezkuntzan aritzea probatzeko gogoz
aurrejubilatuko da orain. Buesaren publifikazio lege garaian gogor borroka egin zuen Ikastolen mugimenduaren alde; ilobekin bidaiatzeko asmoa du egun: Azoreak,
Islandia, Argentina… “Baita lurrean lo egin behar bada
ere”.
Zenbat denbora egin duzu Ikastolen munduan
hezkuntzan? 40 bat urte.
Noiz etorri zinen Zarauzko Ikastolara? Orain dela 11
urte; hona etorritako urtean bete nituen 50 urte.
Ze ezaugarri ikusi dizkiozu Zarauzko Ikastolari?
Gelen neurriak eman zidan hasieran atentzioa; kategorikoak dira, argitasun handikoak. Gelak txikiak ziren
aurretik ibili nintzen Ikastoletan. Jendearen harrera ere,
tratua eta harremana, oso ona izan zen. Umeei dagokienez, bailarako kirtenagoak baino diziplinatuagoak
eta errespetu handiagokoak iruditu zitzaizkidan, izaera suabeagokoak; ez hain herrikoak. Hauek, zarauztar
hauek, izaera ingelesagoa daukate; nik orain ulertzen
dut kostako airea zer den.
Zer eman diozu zeuk Ikastolari? Ahaleginak egin ditut ahal dudan dena emateko; zerbaitetan hasiz gero,
buru belarri. Nire kontzientziak agintzen zidan dena
eman diot. Perfekzionista naiz; ez naiz konformatzen
erdizkakoarekin.
Zer eman dizu zeuri Ikastolak 11 urteotan? Gauza
asko ikasi ditut hemen, asko jaso dut, beste era bateko jendea ezagutu dut. Ikasleekin beti jasotzen duzu
zerbait, pertsonekiko aberastasuna. Izaeran badago
bereizketa barrutik kostara, baina oso gustura sentitu
izan naiz. Eskerrak eman nahi dizkiot jendeari emandako on guztiagatik, eta barkamena eskatu asmatu
gabekoengatik.
12
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BIDEKO SUDURGORRIEI, MILA ESKER!
Urte beterako etorri nintzen, eta hara nola diren gauzak,
25 betetzera iritsi naiz! Ixpillan hasi nintzen, 3 urteko haurrekin. Beste ikastola batetik nentorren. Hala ere, erraz
aurkitu nuen lekua orduan gaur baino txikiagoa zen ikastola hartan. Entzundako izenak, San Pelaio, Azken-Portu,
Vista-Alegre kokatuz joan nintzen, pixkanaka, nire mapan.
Erronkaz eta apostuz betetako garaiak izan ziren hasierako haiek: 2 urteko gelak, DBHko ezarpena, ikastola
solairu bat gehiago altxatzea... eta nola ez, Hezkuntza
Sailak ikastoloi inposatu zigun Publiko/Pribatu eztabaida. Ez ziren garai xamurrak izan. Laudagarria da ikastolak hartutako erabakiarekin bat egin genuenok eta ez
zutenek aurrera egiteko izan genuen ardura eta indarra.
Desadostasun sakon haien gainetik, proiektuaren aldeko
borondate irmoari esker izango da, neurri handi batean,
gaur dena Zarauzko ikastola.
Gero etorri ziren ikastolatik sartu-irtenak: LAB sindikatua,
Euskal Herriko Oinarrizko Hezkuntza Akordioa, Euskararen Kontseilua, Hik Hasi egitasmo pedagogikoa. Egon
naizen lekuan egon naizela, harrotasunez jarraitu ditut
ikastolaren pausoak.
Eta egun batean ikastolari sudurgorria jarri genion: Porrotx, Txapas, Mendi, Juan Gorriti, Juan Luis Goenaga...
zenbat lagun bidean!
25 urteek orrialde hau betetzeko ohorea eman didate.
Nire alboan ipini nahi zaituztet, ohorea partekatzen, era
isil eta apalean sukalde lanean ikusi zaituztedan guraso,
lankide eta ikasle –adiskide– horiek, guztiak.
Asko zor diot Zarauzko ikastolari, bai profesionalki eta
baita maila pertsonalean ere. Asko ikasi dut zuon guztion
ondoan. Mila esker!
Ikastola den herri proiektu ederraren historian kate-begi bat besterik ez naiz. Bihar, sudurgorria jantzi
eta munduari begira, zarauztarron amets goxoa Euskal Herri euskaldun, libre eta burujabean gauzatzen
ikusi nahiko nuke...
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Homofobiaren kontrako nazioarteko eguna.
Maiatzaren 17an pankarta zintzilikatu genuen ikastolakideok,
“Naizena naizela, onartua” lemapean, elkartasun seinale.
Ikastola EiTBn.
EiTBk gure Ikastolan aurkeztu zuen
3TXULO saio berria martxoan, eta
bideoklip dantzagarria hemen bertan
grabatu zuten, Ikastolako haurrekin
egonez.
Horrez gain, ETBko Burubero saioan publiko
izan ziren DBH4ko ikasleak; aukera polita saio
bat nola grabatzen den ikusteko, gure telebista
publikoa barrenetik pixka bat ezagutzeko, eta
gainera bidaiarako diru pittin bat ateratzeko.
Gainera, iaz gure artean irakasle praktiketan izan
genuen ikasle ohi saltsero bat bat izan genuen
lehiaketako partaide pare-parean. Buruberoko
kideek mezu bat helarazi ziguten ikasleen jarrera
ona azpimarratuz eta eskerrak emanez. Benetan
jende jatorra aurkitu genuen guk ere Miramonen.
Aupa gazteak!

IRURETAGOIENA
HARATEGIA

Merkatu Plaza, 5

Te. 943 13 16 25

20800 ZARAUTZ
Salbatore Mitxelena Ikastola
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Eskola agenda 21, ekitateaz.
LH6ko ikasleek eta DBH2koek Udalbatzarrean parte
hartu zuten, kurtsoan zehar egindako lanen ondorioen
berri emateko, Zarauzko ikastetxeen arteko foro bileran.
Urteko ekintza aipagarrienak nabarmentzeaz gain, hainbat proposamen eta konpromiso aurkeztu zituzten. LHko
ikasleak etorkinen egoeraz aritu ziren, eta Udalari eskatu
zioten etorri berriei euskaraz ikasteko baliabideak jartzeko, beste hainbaten artean. DBHko ikasleak emakumeek
lan munduan dituzten soldata baxuagoez aritu dira.

Lagun txiki, lagun handi pastorala:
DBH3-LH1 mailetako ikasleek,
DBH4-LH2ko ikasleek, eta aurten lehenengoz DBH2-HH5ekoek ere Ikastolan sortutako
“lagun txiki, lagun handi” programan parte hartu dute. Otsai-

lean Ikastolako aldizkariaren
azken alea kaleratu genuenetik hona, DBH4ko ikasleek
Altxorraren bila jokoa antolatu zieten LH2koei, elkarri
antzerkiak egiten aritu dira
DBH3koak eta LH1ekoak, eta
antzerki berezi bat egin dute
DBH2B gelako ikasleek: Ipar
Euskal Herrian ohiko den pastorala, hain zuzen ere, beren
zuzendari, koplari, dantzari
eta musikari eta guzti, “Antso
Handia” izenburupean.

ITURGINTZA, GASA ETA BEROGINTZA
Zerbitzu egoki eta profesionala
Bizkaia kalea, 13 • Tel. 943 83 17 08 • 20800 ZARAUTZ
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Ikasle laguntzaileen eguna:
Ikastolak azken urteetan bizikidetza sustatzeko aurrera
daraman Ikasle laguntzaile programaren baitan, LH6tik
DBH4ra arteko 5 mailetako geletan aukeratutako ikasle
laguntzaileek beraien eguna ospatu dute aurten lehen
aldiz. Horretarako, goizeko 09:30ean Txurrukara abiatu ziren oinez, eta egunaren kronika hala idatzi digute:
“11:00 aldera ailegatu ginen lasai-lasai eta DBH4ko ikasle laguntzaileek Olinpiadak antolatu zituzten (Zapi-zapi,
Azeri buztana, Brileta, sokatira eta sagarra-goxokia).
Aurpegiak mangera bateko txorrotarekin garbitu ondoren, bazkaltzera joan ginen 13:45ean; makarroiak, oilaskoa eta izozkia. 15:00an Ikasle Laguntzaile programan
partu hartu duten guztiei saria banatu genien (LH6ko
ikasle laguntzaileek egindako logoaren txapa), eta aurten
programa amaitzen duten DBH4ko ikasleei diploma entregatu genien. 16:45 inguruan ailegatu ginen ikastolara”.
Egunpasa ederraren ondorio, aurtengo DBH3ko ikasle
laguntzaileek datorren urteko Olinpiadak prestatzeko
asmo bizia omen daukate dagoeneko buruan.
Salbatore Mitxelena sarietako hainbat irabazi
dituzte Ikastolako ikasleek aurten ere.
C kategorian, DBH1-2ko mailan, Markel Etxeberria Oñatibiak irabazi du poesia atalean, ‘Galdera
ikurra’ lanarekin; Izan Aldalur Irazusta hirugarren
izan da atal berean ‘Amalur’ lanari esker. D mailan,
DBH3-4ko ikasleen artean, aipamen bereziak lortu dituzte Sara Martinez Maritxalarrek poesian eta
Jone Lizarralde Ibabek ipuinetan. Sari banaketa
ekitaldiko irudi orokorra duzue argazkian.

Tel. 943 89 40 14
ZARAUTZ

Urdaneta, 2 - behea

ZARAUTZ ZERBITZU INFORMATIKOAK

INFORMATIKA IKASTAROAK
Cursos de informática:
Hasiera Maila • Introducción a la informática

• Microsoft Word

Kontabilitatea • Contabilidad (Contaplus)

• Microsoft Excel

Internet ikastaroak • Cursos de Internet

• 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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Argazkiak: Pedro Deza eta ikastola.

Aurtengoan ere ekaineko lehenengo larunbatean ospatu genuen
ikastolako festa. Eguraldiak botatako enbidoari eutsi ostean, bete-betean asmatu zuen egunez ez aldatzea erabaki zuen taldeak.
Ateri eta eguzki gorririk ez, aukera aproposagorik ezin izan kolorez
jantzitako eta lehen aldiz oihal luzez apaindutako ikastolak bere
dotorezia erakusteko: marmitako lehiaketa pil-pilean, pilotariak
ezker paretari arrima, Mac Mikelen bisita… Jendetza hurbildu zen
gurera; goza itzazue argazkiak lekuko...
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Argazki gehiago ikastolako Facebookean
eta www.zarauzkoikastola.eus helbidean
multimedia atalean.
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Bazen garaia; urtero ikusi izan ditugu DBH4ko ikasleak pozez txoratzen, Bartzelonara joango zirela eta.
Inbidiaz begiratzen genituen, baina ustekabean gure
txanda iritsi da. Badakigu bidaia honekin batera ikastola utzi beharko dugula; horregatik, irribarre batekin
agurtu nahian, ilusioz atera ginen etxetik.

Maiatzaren 9a, astelehena: 9.00 IRTEERA ORDUA
Atzerapen pixkatekin, baina azkenean abiatu ginen.
Autobusean lekurik onena nork hartuko, a ze liskarrak!
Batzuk oihuka, besteak txistuka, baina guztiak irribarre
batekin. Guretzat guztiz berria zen esperientziari ekin
genion.
Azkenean iritsi ginen “ez dakigu nongo” herrira. Mercadonan zerbait erosi, bueltatxo bat eman, emakume
baten mehatxuak: “Trucaré als Mossos!!” (Mossoei
deituko diet)... Honen ostean, berriz ekin genion gure
bidaiari, aterpetxera iritsi arte. Gelak banatu eta korrika
igo ginen, maletak edozein txokotan utziz.
Afaldu ondoren, xakean, ping-pongean edo pokerrean
pixkat jolastu; gurasorik gabe behingoz. Zein ona den
ASKATASUNA. Hala ere, 12ak jotzean, irakasleak bihurtu ziren guraso. Bakoitza beren gelara bidaltzea
lortu zutenean, “argiak itzali eta isilik!!”.

Maiatzaren 10a, asteartea: MULTIAVENTURA
Eguzkia irtetean esnatu ginen. Egia esan, ondo etorri zitzaigun
lo pixkat egitea, egun mugitua baikenuen aurretik. Poz-pozik
gosaldu genuen, eta ahal bezain laster autobusean sartu ginen
abenturarako prest. Rafting eta kanoi jaitsiera zain geneuzkan,
edo hori uste genuen behintzat. Jakina da belaunaldi berezia
garela 2000. urtean jaiotakoak; hori dela eta, inoiz gertatu ez den
zerbait gertatu zitzaigun: ibaia oso mugitua zegoenez, arriskutsua zen uretan ibiltzea. Beraz “Multiaventura” egin behar izan
genuen… Bizikletan buelta bat, tirolina eta arku jaurtiketa. Zorionez Allah-k gure errezuak entzun zituen, eta arratsaldean rafting
egiteko moduan izan ginen. Bustitako neoprenoz hornitu ginen,
eta taldetan banaturik, URETARA!! Han ibili ginen, “Arraun eta
Amets” guztiok batera.
Beti bezala, afalostean, batzuk sofan etzanda, besteak kartetan,
eta ludopata koadrila bat pokerrean euro bateko apustuak eginez. Baina honek ezin zuenez betiko iraun, berriz ere gurasoak
etorri ziren lotaratzeko esanez. Begiak itxi genituen, jakinaz hurrengo egunean Bartzelonara joango ginela.

Maiatzak 11, asteazkena: BARTZELONA2016
“Nola liteke, maletan gauza guztiak ez sartzea? Txikiagotu egin
ote zait?” Zientziak azaldu ezin dituen arazoei aurre egin behar
izan genien.
Bartzelonara iristean, merkatua ikusi, poltsikoak ondo estali,
“erosketak egitera” joan, Katalunia plazan usoak uxatu… Argazki
mordoska ere bai, “selfie”ak gehienbat. Egun ahaztezina izan zen
hura, ia ezagutzen ez genuen hiri batean, gure kabuz.
18:45 jotzean, denak elkartu ginen autobusa hartu eta hotelera
joateko. Bidaia labur baten ostean azkenean iritsi ginen hotelera,
eta a zer nolako hotela! Gelak irakasleengandik urrun, ludopa18
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tentzako mahaiak, eta nola ez, buffet librea. Afalordua iritsi zen,
guztiok jangelan bildu ginen, eta bidaia osoan ezer jan ez bagenu
bezala, inolako gupidarik gabe buffeta hustu genuen eta hotelekoak: “¡Cómo se nota que sois vascos!”
Hala ere, gehiegizko afari honek ez zigun dibertsiorako gogorik
kendu, eta txaparroa jantzi ostean, guztiok joan ginen “herria
ikustera” (gauez hondartzan bainatzera). Sartu ginen bada uretan, eta orduan bai entzun zirela garrasiak! Mela-mela ta blai-blai
itzuli ginen hotelera. Ez genuen lo askorik egin egia esan, eta
nahiago dugu xehetasun gehiagorik ez eman… (lasai, oso ondo
portatu ginen).

Maiatzak 12, osteguna: PORT AVENTURA
Iritsi zen halako batean egun handia, guztiok itxaroten egon ginena. Hurrengo geltokia: Port Aventura! Noski, hara joan aurretik,
berriz ere hoteleko janari erreserbak hustu genituen. Arrapaladan, parkera sartu eta zuzen-zuzenean atrakzioetara. Furious
Bacon gure aurpegiekin beldurtu, Shambalako bideoarekin barre
egin, pertsona bat edo beste aurreratu ilaran (baita horietako
batzuen garrasiak jasan ere)… Inoiz ahaztuko ez dugun beste
egun horietako bat.
18:00an denok bildu eta kurtsoko argazkia ateratzera! Pare bat
despistatu iritsi ez ziren arren, ia denok atera ginen. Nahikoa
triste eta joan ginena baino nekatuago, etxerako bidea hartu genuen. Bidaia luzea eta gogorra izan zen; asko eta asko begiekin
borrokan ibili ziren, hauek irekita mantendu nahian, eta beste
hainbeste logurak menderatu zituen.
Etxera bidean konturatu ginen amaierara iritsi ginela. Laster, 14
urte luzez gure kabia izan den hari agur esan beharko geniola. Hain gogorra izan ez dadin, esan diezaiogun soilik “gero
arte”.
Eñaut Makazaga Zamakona
Manex Otaegi Mendoza
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Abesti gogoangarriak elkarrekin kantatzeko
aukera bikaina: Arraun eta amets, Oihu bat
entzun da (Kmk’87), Itsaso zahar olatu berri
(Kmk’04), Enbata, Ostirala, Maria Etxetxiki...
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Urteurren liburuak ere oraindik salgai
daude idazkaritzan, eta urteurren
kamisetak ere bai oporretara elegante
joateko.
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