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KMK19, GUREAN!

DBH-KOEN AGURRA 18
Baietz… berriz ere hemen izango dugula. Baietz… hirugarren
aldiz. Ezetz… oraingoan ez garela inoren eskutik joango;
oraingoan, gu geu bakarrik izango gara. Jontxe! Hainbesteko
esperientziaz, ikasiko ote genuen bakarrik ibiltzen…
Bi urte falta arren, di-da batean gainean izango dugu. Beraz,
has zaitezte pentsatzen: ibilbidea, logoa, leloa, denda jartzeko
lokala… Izan ere, garaiz ibiltzeak beti ditu abantailak. Eta
gurean, urteak ustekabean joaten dira. Bestela, galde iezaiezue
DBH4tik ateratzera doazenei: atzo balitz bezala gogoratzen
dute ikastolako lehen eguna. Euren txikitako andereñoek ere
gauza bera diote: Jeeesus! Bizar eta guzti gure txiki haiek…
Euskara salbo ikusi arte
Ez det moztuko bizarra!
Argitaratzailea:
Salbatore Mitxelena Ikastola
Tel. 943 831 752
www.zarauzkoikastola.eus
Koordinazioa eta kudeaketa:
Komunikazio eta Sustapen Taldea

Arrima gorputz eta arima gure ikastolara!
Batzordea
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Deposito legala: SS 1342/97
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Hau aztoramena!
Aztoratu xamar dabil azken egun hauetan gure
Iñaxio. Oporrak gainean ditugu eta buru hauste
handiak ditu. DBHko lagun handien laguntzaz portxetako eraldaketari hasiera ematea lortu du eta
pixkanaka hemendik gauzak kendu, handik beste
batzuk gorde, zaharrak txikitu, kezkak, urduritasunak… bideari ekin diogu denon artean.
Aurreko hilabeteak ez dira xamurrak izan, goitik
beherako itxuraldaketa ez baita erraza. Profesionalen bisita ugari izan ditugu proiektua ezagutzeko
aukera izan zezaten, barneratzeko, bideratzeko,
ekarpenak jasotzeko, oztopoak aurreikusteko…
eta azkenean iritsi da HH3 eta HH4ko espazioa
aldatzeko garaia.

Kale Nagusia, 2
Tel. 943 13 24 02 • ZARAUTZ
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Iparra non dagoen badakigu, haurra da gure
erdigunea eta haurraren ongizatea eta bere
gaitasunak testuinguru egoki batean garatzen
joatea da gure helburua.
Testuinguru egoki bat ezinbestekoa da gure
ibilbidea modu egoki batean burutzeko eta
udarako oporretan buru-belarri ekingo diogu
ERAIKITZEARI. Testuinguru egokiak pedagogiaren ildoak ere indartuko dizkigu, lan egiteko
moduak aldatu, eguneroko dinamika egokitu, helduaren jarrera aztertu, metodologia…hitz batean,
aldaketa garaia iritsi da.

Egaña, 13 (sarrera Araba kaletik)
20.800 ZARAUTZ(Gipuzkoa)
Tel/fax. 943 83 36 19

Ibilbidea denon artean egingo dugu, urratsak mantso eta ziur emanez, iparra non dagoen inoiz ahaztu
gabe!
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Jakin badakigu aldaketa guztiek gure orain arteko
funtzionamendua egokitzea eskatzen dutela, eta
hau ez da erosoa izango. Batzuetan urduri, bestetan kezkaturik, baina sarritan gustura eta asebeteta
sentituko gara. Gure pentsatzeko moduan, gure
jardunean, gure begiradan… eraldaketak egingo ditugu.

Portxee

Denbora daramagu haur
hezkuntzako etaparen
bereizgarriak eta beharrak
hausnartzen. Irakasleen
arteko eztabaidak aberatsak
izan dira eta talde lanean
abiatu zena geurera
ekartzeko garaia iritsi da.

Salbatore Mitxelena Ikastola
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Ibon Aristi
HAURTZAROTIK HELDUARORA SALTO!
Denbora pasa da Salbatore Mitxelenako ateak gurutzatzen
ez nituela. Denbora ikastolako karrajuetatik ez nintzela paseatzen. Denbora geletako arbela, idazmahai eta aulkiak
ikusi ere egiten ez nituela. Denbora luze hau, baina, bertaratu
eta berehalakoan desagertu zen.
Irakaskuntza ogibide hartu nahian nabilen honetan, jakingo duzuen bezala, master bat ikasi behar izaten da aurretik
karreraren bat egina baduzu. Eta honen baitan praktika aldi
bat izan ohi da. Nire kasuan biologia ikasi nuen eta denbora
batean ikerketan egin nuen lan. Eta praktikak egitera nora
hobe ni haur nintzela ezagutu nuen eskolara joatea baino?
Esan dizuedan moduan, hainbat gauza berdin-berdin topatu nituen. Gauza bat nabarmen ezberdina zen, ordea. Ni
neu idazmahaiarien beste aldean nintzela, alegia. Eta honek
gauza eta sentsazio berri mordo bat ekartzen dizkizu, nola
ez. Lehenik eta behin, oroimenean dut nola irakasle-gela
niretzat erabat ezezaguna zen eremu bat zen. “Irakasle-gela”
zioen ate zeharkaezin batek nire mundua irakasleen mundutik banatzen zuen. Hilabete hauetan, baina, berau izan
da hain eroso mantendu nauen txokoa, irakasleekin berriketaldiak elkar trukatu eta mokadutxoren bat eskuetan gure
haurren inguruan solas egiteko gunea.
Horrez gainera, ikaragarria izan da ikasgelen barruan guk
genuenetik orain dagoenerako saltoa. Irakasleak nola plan-
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teatzen dituen klaseak, eskutan duen ikas materialak eman
duen astindua kontutan hartuta. Nire lehen klasetako batean
seko harrituta geratu nintzen ikustean nola ikasle bakoitzak
bere ordenagailua zuen mahai gainean eta irakasleak, bere
ordenagailuarekin proiektore bidez, azaltzen zion gela guztiari egin beharrekoa. Harrigarria benetan! Ni horrelakorik ez
naiz unibertsitatean ikustera ere iritsi … Ikas materiala ere,
lehengo ikasgai magistral horietatik milaka argi-urtetara geratu da. Eskerrak! Egun ikasleak eskura dituzten materialekin irakaslea, hein batean, euren mentore edo gidari bihurtu
baita. Bidelagun, alegia.
Nago biharko egunean, han edo hemengo eskolatan nabilenean, lanean gauzak ez direla horren samurrak izango.
Batetik, panorama guztiz ezberdina izango delako. Hemen,
ibili izan naizen saltsa ezberdinengatik (bertsoeskola, gurutxurtu, HKT, …), haur ugari ezagunak nituen, eta eurak ni,
noski. Baina bestetik, izango dudan lan zama bestelakoa
izango delako. Sentsazioa bai baitut praktikaldi hauetan
gure biharko lanaren puntaren punta besterik ez garela iristen usaintzera.
Dena den, eta ez noa gezurrik esatera, nahiko nuke biharko
eguneko lanean modu hain eroso batean sentiaraztea. Haur
nintzenean bezala.

Eva Gomez
HOME SWEET HOME…
Ikasketak direla medio, kanpoan urte batzuk pasa ostean
etxera itzultzea gogorra egiten da. Errutinara bueltatzea
tokatzen da, eta horrekin, gaur egun hain zaila den eginkizuna betetzera: lana aurkitzea.

harremanek berdin jarraitzen dute (irakasle-ikasle arteko
harremanak, zein irakasleek elkarren artean), eta hori oso
lagungarria eta atsegina egin zait prektiketan igarotako denboraldi honetan.

Esan beharra dago, kanpoan egindako ikasketetatik itzuli
nintzenean lan munduan murgiltzeko aukera gehiago zegoela, egoera desberdina baitzen. Gaur egungo panorama,
ordea, oso kaskarra da, geroz eta titulu akademiko gehiago
eskatzen dituzte, oinarrizkoak diren lanpostuetarako.

Duela 13 durte amaitu nituen ikastolako ikasketak, eta zenbait aurrera pauso ikusi ditut, garai hauetara moldatzeko
gaitasun garbi batekin batera. Aldatu diren gauzen artean,
irakasteko baliabideen eboluzioa izan da gehien harritu
nauena. Teknologia aurrerapenak ezinbesteko bihurtu dira
irakaste prozesuan. Nork esango luke ikasle bakoitzak bere
ordenagailua duela? Hori pentsaezina zen gure garaian,
gutxi batzuk baitzuten ordenagailua etxean. Ikasleek modu
entretenigarri batean ikasteko modu aparta dela uste dut,
eta ikusitakoak ikusirik, etorkizunean oso erabilgarria egingo
zaie teknologia ezagutza hauek izatea.

Burututako ikasketekin zerikusia duen lan bat bilatzea da
ohikoena, gustuko duzun horretan lan egin nahi izatea. Nik
Itzulpengintza eta Interpretazioko karrera egin nuen, baina
lan mundu hori ez zitzaidan gehiegi gustatu. Horregatik, akademi batean irakasle bezala lanean hasteko erabakia hartu
nuen, eta nire aburuz, erabaki zuzena izan zen, nire bokazioa aurkitu bainuen. Hau horrela, Belen Muruak, gaur egun
zuzendari denak, EHUko Irakasle Masterrean izena ematera
animatu ninduen; master hau DBH eta Batxilergoan irakasle izan ahal izateko beharrezkoa denez, kasu egin nion eta
apuntatu egin nintzen.
Hori horrela, pozik eta motibaturik hasi nintzen masterra
egiten, hau bukatzean ingeleseko irakasle bezala aritzeko
aukera izango bainuen. Masterra modulu ezberdinetan banatuta dago eta azken moduluan, erabilgarrienean, praktikak egin behar izaten dira. Hauek, nahi den ikastetxean
egin daitezke, EHU eta ikastetxearen aldetik adostasun bat
dagoen bitartean. Beraz, zalantzarik gabe, Ikastolara etorri
nintzen ea praktikaldia hemen burutu nezakeen galdetzera,
eta hemen ateak zabalik nituela esan zidaten.
Praktikak Ikastolan egitean ikastolak duen giro bereziaz jabetu naiz. Ikastola familia txiki bat bezala da. Honek, eskutik helduta egokitzapen bat zeraman: ikasle berrietara eta
ordutegietara ohitzea, nire irakasle izan zirenekin irakasle
gela elkarbanatzera, eta okerrena, garajean bizikletarentzat lekua bilatzeak ekartzen duen iskanbiletara bueltatzea!
Salbatore Mitxelena Ikastola sortzera eraman zuen pentsamoldeari trinko eusten dio oraindik ere ikastolak. Bertakoen

Nahiz eta irakasle moduan izan, esperientzia oso nostalgikoa izan da ikastolara bueltatu behar izate hau. Konturatzen
ez bagara ere, ikastolako urte hauek izugarrizko balioa dute:
ikaskideak lagun bilakatzen dira eta irakasleak une batean
aspergarriak eta gorrotagarriak iruditzen bazaizkigu ere,
gure ikasketetako bidelagun garrantzitsuenak direla konturatzen gara.
Honez gain, ikasle bakoitza mundu bat den heinean, irakasle
lana oso gogorra dela konturatzeko ere balio izan dit esperientzia honek. Ikasle bakoitzak behar ezberdinak ditu eta
irakasleak etengabe beren beharretara moldatzen dira denenentzat onuragarria den klima sortzeko helburuarekin. Bi
hilabete labur izan badira ere, izugarri azkar pasatu zaizkit.
Eroso egon naizen seinale! Ikastolara berriz itzultze honek,
“home sweet home” esatera eta etxean bezala sentitzera
bultzatu nau.

Salbatore Mitxelena Ikastola
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Maite Arrospide

Paloma Gabirondo

Zergatik hasi zinen Salbatore Mitxelenan lanean?
Noiz etorri zinen?

Hainbeste lanbideren artean, zergatik irakasle?

Duela 25 urte hasi nintzen, hain zuzen, astebeteko ordezkapen bat egiteko intentzioz. Euxebi garbitzailearen
partez. Begira astea zertan bihurtu den!
Gogoan al duzu Ikastolako lehen eguna? Nola aldatu
da 25 urtean?
Asko aldatu da, bai. Eta oraindik gogoratzen dut lehen
eguna; Inauteriak ziren lehen aldiz etorri nintzenean, eta
Ikastola hankaz gora zegoen. Ikaratuta joan nintzen etxera.
Zer da zure lanbidetik gehien gustatzen zaizuna?

Euskarako irakasle nintzen AEKn, helduena, eta ondoren
egin nituen irakasle-ikasketak, bizi nuen zerbait zen.
Zer dela- eta hasi zinen Ikastolan lanean?
Euskara izan zen ardatzetako bat. Lehen esan bezala,
urteak egin nituen AEKn. Bestalde, etxean ikastolarekin
erlazioa geneukan: Txili bertako irakaslea izan zen eta
seme-alabek ikastolako ikasle ziren, ondorioz bertan lan
egiteko aukera izan nuenean, ez nuen dudarik egin.
Zer iritzi duzu gaur egun hezkuntza sisteman dauden
aldaketen inguruan?

Esan bezala, hasieran garbitzailea nintzen. Egun, bi lan egiten ditut batera; alde batetik, biltegiaren arduraduna naiz,
eta bestetik, txikienekin autobusean aritzen naiz. Azken
hau oso polita da, haurrak ikaragarri gustatzen zaizkit, asko
gozatzen dut.

Batzuetan zuritik beltzera joaten garela, kontutan hartu
gabe lehen egiten zen dena ez zegoela gaizki eta datorren
guztia ez dela ona.

Zer ikasi duzu ikasle eta irakasleengandik? Zer eman
diezula uste duzu?

Ikastolako bizitza osoa, zuri eta beltzekin. Batzuetan oso
gustura, bestetan ez hainbeste, baina Ikastola familia handi
baten modura ikusten dut, horrek dakarrenarekin.

Ahal izan dudan neurrian eman dut. Bestalde, umeengandik asko ikasi dut; euren kontua, goxotasuna…

Bizipen anitz bizi izan dituzu Salbatore Mitxelenan.
Horietatik zein da inoiz ahaztuko ez duzun pasadizoa?

Zer aholku emango zenioke orain hastear dauden
irakasleei?
Gogotsu ekiteko lanari, ez edukitzeko beldurrik.
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URTE STOLAN
IKA

25

25 urte igaro dira Paloma Gabirondo, Ana Aristi, Marije
Lapeyra eta Maite Arrospidek Zarauzko Salbatore
Mitxelena Ikastola lehen aldiz zapaldu zutenetik. Gaur
pozik kontatu dizkigute beraien bizipenak, iritziak eta
anekdota xelebreak.

Marije Lapeyra
Ikastolan aritu baino lehen, beste nonbait ibili al zinen
lanean?
Bai, lagun baten taberna batean hasi nintzen, asteburuetan
lanean. Gerora, mutil- lagun zarauztar batekin aritu nintzen,
bera ere tabernaria. Marina- Txikin eta Kezkan ibili nintzen,
kale berean.
Nola uste duzu aberastu zaituela ikastolak?

Ana Aristi
Txiki txikitatik izan al zenuen Gorputz Hezkuntzako
irakasle izateko asmoa?
Egia esan, ez. Ez nuen planteatu ere egiten. Kirolarekin
erlazioa zuen lanbide bat nahi nuen; entrenatzaile, koordinatzaile… Irakasle bezala amaitu nuen arte.
Zer da zure lanbidetik gehien gustatzen zaizuna? Eta
gutxien?
Ikasle- irakasle harremanari estimu handia diot. Zoritxarrez,
lanbidearen parte dira notak jarri beharra eta ikasleekin izaten ditugun gatazkak. Azken hauek ez ditut batere gustuko.
Nola ikusten dituzu zure ikasleak?
Gorputz Hezkuntza arloarekiko gauzak asko aldatu dira.
Hasi nintzen garaian, ikasleei ez zitzaien ezer eskatzen, jolastera jaistea aski zen. Egun, ezarritako helburuak ditugu,
proiektuak… Legeztatuago dago arloa. Ondorioz, ikasleen
ikuspuntua ere aldatu egin da.

Orokorrean begiratuta, haurrek asko irakasten dute. Urtez
urte, lanean hasi nintzenean zarata zena, poliki poliki haria
hartuz, musika izatera igaro zen. Antzeko gauza gertatu
zait irakasle eta gurasoekin ere. Guztiengandik jasotzen
da zerbait.
Zein izan da orain arteko aldaketarik handiena?
Haurrak beste “txip” batekin etortzen dira orain. Teknologia
mundua pila bat aldatu da, eta beraiek bertan dabiltzanez,
asko dakite. Gure garaian dena eskuz idatzi behar genuen,
liburuetatik datuak jasoz. Gaur egungo umeek informazio
gehiago eskuratzen dute, unean, azkarrago eta errazago.
Abantaila bat den neurrian, arrisku bat ere bada. Beraien
arteko erlazioan ere gailuek aldaketa bat ekarri dute.
Ikasleei asko irakasten diezu, baina zer irakasten dizute beraiek zuri?
Azken finean, pertsonen arteko erlazioa da, baina beraiek
umeak dira. Hemen lanean hasi nintzenetik, haurrek alaitasuna transmititzen didate. Bizitasuna eta gazte sentitze
hori beraiei zor diet.
Ba al duzu pasadizo berezirik?

Urte hauetan guztietan gauza berri asko ikasiko zenituen, baina zein ikasgai izan da zuretzat garrantzitsuena?

Ikastolan sartzean, erlijioko irakaslea nintzen. Hiruzpalau
urteren buruan, tutoretza eman zidaten gela batean. Lehenengo urtean izan zen, talde nahiko bihurria izan nuen.

Ikasleen lagun izatearen garrantzia azpimarratu nahiko
nuke. Eurekin erlazio ona izatea garrantzitsutzat jotzen dut,
klaseak aurrera egin dezan.

Klasea amaitzean, nire gelako ikasleak Ikastola alboan
dagoen “Biyona” dendan fruta janean aritu ziren. Errieta
entzun behar izan nuen nire lehen ikasturtean! Hau gutxi
balitz, zigortu egin nituen. Komunera irten nintzen eta itzuleran, ihes egin zidaten!

Zein da inoiz ahaztuko ez duzun eguna?
Ez dut egun konkretu bat gogoan. Dena den, urtero kurtso
amaieran DBH4ko ikasleek egiten duten agurra oso hunkigarria izan ohi da. Emanaldia egiten hasi zirenetik hona,
memorian jasoak ditut.

Beste batean, haur bat amaren firma faltsifikatzen harrapatu nuen.
Joane Aldalur eta Jone Lizarralde (DBH4)
Salbatore Mitxelena Ikastola
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Euritan dantzan, euritan
dantzaaan!!
Euskal karakterra izango da, baina zeruak
bidaltzen duen eguraldi ilunenak ere ezin izango
du ikastolaren jai gogorik zapuztu. Ekainaren
lehen larunbatean, ohiturak agindu bezala,
ospatu genuen urteroko jaia. Euskalmet,
Windguru… iragarpen guztiak ikusita, euriraren
beldur, aste guztian gai nagusia zen komunitate
osoaren ahotan: “zer egingo du jaiarekin?,
bertan behera utzi? Igandera atzeratu?...” Baina
ez, egoskorren artean egoskorrenak garelako
eta eguna ekainak 3a zelako, ospakizuna
aurrera eramatea erabaki zuen krisi-gabineteak
(irakur Sustapen Taldeak). Pena handiz, umeen
jaialdia ezin izango zela egin aurreikusita, bertan
behera gelditu zen, atzeratuta, baita Maisu Pepe
Memorialeko finalak ere. Gainontzekoan…
Marmitako lehiaketa giro zoragarrian ospatu
zen, kokapen aldaketa batekin, idazkaritza
inguruan egin baitzen. Bazkaria bi txandatan
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egin zen HHko portxeetan, ume eta
gazteek aurrena, helduek ondoren. 1404
bazkaltiar denera. Bai, 1404 lagun, giro
zoragarrian. Bazkalostean, eta ateri zegoela
aprobetxatuz, DBH4koek euren saioa egin
zuten ikastola eta ikastolakide guztiak
agurtzeko. Gutun bat irakurri, eta kantu
eta dantza Saioa baita ere. Bukatzeko
leihoetatik “Mila esker” zioen pankarta
bat zintzilikatu zuten, koloretako globoen
laguntzarekin. Txalo zaparrada beraientzat.
Bukatzeko dantzaldia guztiontzat. Zein
eguraldia zegoen ikusita, esan genezake
nota altu batekin gainditu dela froga.
Sekulako giroan ospatu zen dena, eta akats
txikiak akats, dena perfektua ezin delako
egin, egun borobila izan zen guztiontzat.
Zorionak partehartzaile guztiei. Bereziki,
zorionak antolatzaileei!

BIDEOAK
ETA Argazki gehiago

Eguzkia eta euria,
erromako zubia.
Ez dago aldaketa klimatikorik gure txikien
emanaldiari eragingo dionik.
Egun batean ez bada bestean, beti prest!
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BIDEOAK
ETA Argazki gehiago

Kongo lagunduz, mundua hobetu
Argazki gehiago

Kongon, milaka lagun esplotazio ikaragarriak jasaten ari da. Bost urte inguruko
haurretatik hasi eta nekez mugitzen diren
aiton-amonetaraino. Esplotazio honen
arrazoietako bat gure mugikorren barnean
dago, funtziona dezaten beharrezkoa den
mineral bat baitute: koltana. Horrelako tragedien aurrean erraza da begiak itxi eta
beste aldera begiratzea, hasperen egin
eta eskubiderik ez dagoela esatea. Ez
gara ohartzen gu geu garela keinu txiki
batekin hainbat injustiziarekin amaitu dezaketenak. Iruditzen zaigu ur handiak direla herritar xume batentzat, baina guztiok
elkartuz gero gauza handiak lor ditzakegu.
Gizarte Zientziak ikasgaiaren hirugarren
unitatearen hasieran, jarraitzen dugun
EKI proiektuak, Kongoko egoeraren berri eman zigun. Gutxi batzuk soilik zuten
hango egoeraren berri; izan ere, kazetari
bakar bat bera ere ez omen dago hango
berriak adieraztera emateko. Harrigarri
bezain tristea egin zitzaigun berria eta
neurri txiki batean errudun sentitu ginen
gehienok. Horrexegatik, irakasleak mugikorrak biltzeko kanpainaren proposamena
luzatu zigunean, aho batez onartu genuen.
Kanpaina Alboan GKEarekin elkarlanean
burutuko zen. Guk, geure aldetik, ahal bezain beste mugikor bilduko genituen, eta

GKE-a
mugikor
hauen
osagaiak
birziklatuak izateaz
arduratuko
zen,
koltana barne.
“Kongo lagunduz,
mundua hobetu”
lemapean, gogotsu hasi ginen lanean ideia ezberdinak bilduz. Sare
sozialetan mezua
zabaldu, triptikoak
zein kartelak egin
eta ipini, eta beste hainbat ekintza egin genituen,
herritarrek
gure
kanpainarekin bat
egin, eta mugikorrak ekar zitzaten. Aurrerago, mugikorrak biltzeko kaxak Zarauzko lau puntu ezberdinetan jarri genituen maiatzaren 9tik hasi eta ekainaren 3ra
bitartean.

Agerian geratu da, bakoitzak bere zati
txikia jarriz gauza handiak lortzen direla.
Orain, gure mezua zabaldu edo mugikorrak ekarri dizkiguzuenoi eskerrak ematea
soilik geratzen zaigu. Mila esker guztioi!
Nahia Arostegi
(DBH3ko ikasleen izenean)

Nahiz eta ilusio handiz hasi genuen kanpaina, ez genuen 100 mugikor baino askoz
gehiago biltzeko itxaropenik. Horrexegatik, kanpaina amaitutakoan 316 mugikor
izateak ikaragarrizko poza eman zigun.

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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Motx-Motxian
BIDEOAK
ETA Argazki gehiago

BABESA TALAIMENDITIK OÑATIRI
Oñatiko aurtengo Kilometroak jaiaren alde Mendimetroak irteera antolatu
genuen maiatzaren 21ean, igandearekin, gure ikastolatik Talaimendira.
Gipuzkoako gainerako Ikastolek ere parte hartu zuten Mendimetroak
ekimenean, horretarako norbere herri inguruko txoko bana aukeratuz.
Irailaren 24an izango dugu festa egun potoloa txantxikutarren Oñatin.
Kilometroak jaiko irudia duen pankartari eusten diote gure kideek
argazkian. Aukeratu duten leloak, Lekaixoka, irrintzika edo deiadarka
esan nahi du.

IKASLE LAGUNTZAILEAK TXURRUKAN
Ikasle laguntzaileek, Ikastolako bizikidetza hobetzeko geletako
ordezkariek, kurtso bukaerako irteera egin dute aurten ere
Txurruka aterpetxera. Oinez egin zuten bertarako bidea, eta
DBH4ko ikasleek prestatutako jolasetan aritu ziren besteak beste.
Eguerdi eguzkitsuan, aterpeko itzaletan atera zuten oroimenerako
talde argazkia.
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ORAIN 80 URTEKO ETA EGUNGO
“GERNIKA”K GOGOAN.
Duela 80 urte Durangon, Otxandion eta Gernikan izandako bonbardaketak
gogoratzeko, elkartasun ekitaldia egin genuen Hotz-Zarautz egungo
errefuxiatuen aldeko herriko elkartearekin batera Ikastola aurrean.
Txalaparta hotsak, bertsoak, akordeoi doinuak zein Habana ontzian
Southamptonera joandako zarauztarretako baten bilobaren ahotsa
entzun eta kantatu genituen adi, Bertsolari plazan elkartuta.
DBHko ikasle batek egindako bideo laburra duzue Facebookean.

PAGOETA MENDI LASTERKETA,
GEROZ ETA KONPLETOAGO.
Ikastolako guraso talde batek bigarrenez antolatu du aurten Pagoetako
mendi lasterketa, apirilaren bukaeran, berrikuntza eta guzti. Ohiko
21kilometroko ibilbideari, 7,5km.ko karrera mistoa gehitu diote, parte
har zezakeen 100 bikoteko kupoa erabat betez. Bukaeran, korrikalari
askok aipatu zuen lasterketan zenbat disfrutatu duen; antolakuntza
benetan txapela kentzeko modukoa!

“KALE-ARGI ARGIAK; ENERGIA OIN
PAUSOETATIK ETA EGUZKITIK”
Gizakiaren eraginez CO2 tona gutxiago sor dadin, CO2 berotze
globalaren kausa nagusia izanik, argiztapen publikorako kaleargi “argi” edo intelijenteak jartzeko proposatu dute gure ikasleek
Zarauzko udal pleno aretoan aurten, Eskola Agenda 21eko
ikasturteko ondorioak aurkezterakoan, energia garbiagoa erabiltzeko.
Eguzki panelak dituzte farola hauek gainean, eta oinekin zapaltzeko
energia zinetiko plakak inguruan lurrean. Egunean zehar energia
zinetikoa biltzen dute, gauez argia doan emateko. LED argi
distiratsua ematen dute, kable gabeko kargagailua dute, eta wifia ere
badaukate. Sentsoreen bidez ingurugiroarekin lotutako neurketak
egin litzateke, gainera; esate baterako, aire kalitatea.

MAIATZAK 17; NAIZELA NAIZELA,
ONARTUA.
Homofobiaren eta transfobiaren kontrako nazioarteko egunaren
bueltan, iaz estreinakoz zintzilikatu genuen “naizela naizela,
onartua” pankarta berrerabili dugu, Ikastola sarrerako karakol
eskaileran ikaslez inguratzeko. Gaia sakonago lantzeko, Pride filma
ikusi dugu ekainean DBHn geletan, eta musika, bideo eta antzerki
proposamenak egin dira gainerako mailetan.

2017/18 ikasturteko agendaren azalerako
DBHko ikasleek aurkeztu dituzten
proposamenak.
Bat aukeratzen zaila!!!
Salbatore Mitxelena Ikastola
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Alzheimerra izanda ere ahazten ez den horietakoa!
Asko ziren autobus geltokian begi-zulo
erraldoiak zituztenak, bart gauean ikasbidaian pentsatzeaz begirik itxi ez zutenak. Goizeko 9:00ak aldean gehienok
elkartuak ginen, gehienok beti atzeratzen
zirenak izan ezik, ikastolan igaro ditugun
13 urteetako txango bakoitzean atzeratzen zirenak izan ezik. Eserleku onenak
lortzeko lehia ere ez zen aldatu, ezta
musika nork jarriko zuen eztabaida ere.
Kontuak kontu, 13 urte horiei amaiera
paregabea ematera gindoazen.
Autobus askotan izaten dira txofer
zakarrak, galleta zati bat erortzeagatik
leihotik botako zintuzketenak, bada, ez
zen gure kasua. Txofer enrollatuek laburrago egin zituzten kilometro amaigabe
horiek. Elurrez gainezka zeuden mendien
edertasunaz gozatzeko ere egin genuen
geldialditxoa…, hipotermia bat harrapatu ez genuenean! Maskuria husteko eta
tripa-zorriak lasaitzeko geratu eta Sort
herriko aterpetxera iristerako berandu samar zen, baina logeletara heldu eta ohe
onenak hartzeko, bistak ikusteko, gauetan besteekin elkartzeko egin beharreko
estrategiak planifikatzeko irrikitan eta
energiaz gainezka ginen. Ez, ordea, hurrengo goizean, kanoi jaitsiera eta rafting
egiteko orduan.
“Despertadores Anjel” metodoa erabiliz
esnatu ginen, eta, nekearen nekez begiak
itxita gosaldu ondoren, ekipajea emango
ziguten lekura joan ginen. Neoprenoen
tamaina ikusi ostean, pentsatu genuen
traje bakoitza bi pertsonarentzat zela…,
horiek ziren horiek neurriak! Txikienek ere
XL-ekin amaitu zuten! Autobusak gertura-
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tu gintuen ekintzen lekura, eta neoprenoa
soinean, kaskoa buruan eta eguzki galdatan, mendian gora abiatu ginen, pinguinoen ibilera barregarriarekin.
Monitoreen speecha belarri batetik sartu
eta bestetik atera zitzaigun, aurrean genuen ibaian baikenuen burua. Egin zizkiguten bromekin eta gure baldartasunarekin 10eko ibilbidea izan zen; beno, 9koa
hotzaren hotzez kanikak bezala baikenituen… Utz dezagun horretan.
Bazkaltzera itzuli ginen, partekatzeko
anekdota mordoa genuelarik, arratsaldeko rafting saioan beste hainbeste bizitzeko asmoz. Ez zen gutxiagorako izan.
Berriro astronauten trajeak hartu eta tal-

detxotan banatu ginen, zein baino zein
monitore xelebreagoekin. Euren ordenei
nola jarraitu behar genien praktikatu ostean, prest ginen ontziratzeko edo hori
uste genuen behintzat, birritan ontzia irauli arte. Hotzaren hotzez paralitiko amaitu
genuen, baina bihotza sutan, hasi besterik
ez baitzen egin.
Gauean, gauza askoren artean, gitarra
saioak izan genituen, baina ikasleon onerako nahiago ditugu gauean gertatutakoak
ez zehaztu eta hurrengo eguneko Bartzelona hiriko bisitarekin jarraitu. Batzuek aldez aurretik planifikatua zuten eguna: Las
Ramblas, El Corte Ingles, Zara… Beste
batzuek gurasoen hitzak zituzten gogoan

“kontuz karteristekin” edota “ez gastatu
diru gehiegi”. Ranbletan gora etengabeko
“Cannabis Club”en eskaintzei uko egin
bitartean eta gure buruari hainbesteko
erretzaile itxura genuen galdetzen genion
bitartean, kaleko postu bakoitza begiratu,
kale txikiagoetan sartu, azoka miatu eta
beste hamaika gauza egin genituen egunaren amaiera iritsi arte. Autobusaren zain
geratu ginen, eskuak poltsaz gainezka eta
kaleko gitarrajole baten melodiaz gozatuz.
Hurrengo gaua beste hotel batean igaro
genuen; batzuek ideia paregabea izan zuten: gauez Mediterraneo itsasoko uretan
bainatzea. Sirena eta sireno hauen zoritxarrerako, irakasleak ez dira itsuak eta
harrapatu egin zituzten. Kostata, arazoak
konponduta, hurrengo goiza iritsi zen, askorentzat bereziena zen eguna. Iritsi ginen
Port Aventurara eta atera ginen autobusetik, bart gaueko sirena eta sirenoak izan
ezik, penitentzia ordaindu beharra baitzuten parkera pare bat ordu beranduago sartuta. Ausartenek zuzenean heldu
zioten Shanbalari; beste batzuek nahiago
izan zuten Toro mekanikotik hasi. Takilekin
gorabehera batzuk ere izan genituen, baina atrakzioetan botatako oihuak kontuan
hartuta, merezi izan zuen.

Parkeak ateak ixtearekin batera, autobuserako bideari ekin genion, oraingoan bai,
indarrak agortuta genituelarik. Askok lo
hartu zuten baten baten zurrunga festak
esnatu arte. Zaragozako lekuren batean
afaldu eta prest ginen azken bide zatia egiteko. Goizeko 3:00ak ziren Zarautzera iristerako. Ostiralero bokadiloei, Gabonetako polboroi eta bonboiei, boletoei…
probetxu ederra atera genien, bai,
Alzheimerra izanda ere inoiz ahaztuko
ez dugun probetxua.
Manex Atxa (DBH4)

Argazki gehiago

Salbatore Mitxelena Ikastola
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DBH4ko ikasleen
agur gutuna

Ixpilatik, haurtzaindegitik eta Azken Portutik etorri ginen
duela 13 urte. Bai, 13 urte igaro dira 3 urteko haur guztiok elkar
ikusi genuen lehen egunetik. Portxeetan izan zen, bi urte oso
igaro genituen portxe horietan. Amaia, Nieves, Izaskun eta Evak
ederki bete zuten amatxore papera, ongietorri goxoa izan genuen urtetan zianduak izango ginen ikastolan.
Nola ahaztu Txapasen ostiralak? “Ostirala iritsi da” batetik hasi
eta “Agur Zuberoa” batean amaitzen zirenak? Olatuak itsasoan
duten askatasunez mugitzen ziren hatz haiek bere esku soinuan.
Pixuz igo ginen. Pasilo hartako gazteenak izatetik zaharrenak
izatera igaro genueeneko etapa gogoanagarria izan zen. Lehenengo txangoa, Txurrukara. Batzuk pozez irrika ziren, besteak,
kaka eginda: gurasorik gabe lehen gaua baitzen. Ez dugu ahaztuko bidaia eta gurasoak ez dute ahaztuko gurekin ekarri genuen
zorri inbasioa!
Maialen eta Ferminekin egindako denboraren makinan iritsi ginen 5. Mailara, banatu ginen ikasturtera. Olatz, Belen & Belen,
Maite eta Roxa (baserriko larroxa) zain genituen. Baita gelakide
berriak ere. Baina ez askorako, 6. Mailan berriz klaseak nahastu
egin baitziren. Gelan 20 izatetik, 30 bulloso izatera pasa ginen,
irakasleen pazientzia agortzeko adina.
Hainbestetan entzundako DBHrako pausua eman genuen , hirugarren eta azken pisura, azken txanpari hasiera emateko asmoz.
Hitz gutxitan, ordu erdi guxtiago lo egiteko, baina, merezi izango
zuen. Maite, Alizia, Edorta, Maitena eta Txilik gidatuko gintuzten
etapa berri hartan ahalik eta eramangarriena egiteko. Hainbeste
irakasle egoteak klase orduak arintzen zizkigun, baita Mertxeren
piano soinuak ere.
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Zuhatzako irlara egindako txango bakoitza ezberdina izan zen.
Lehenengoan irla esploratzeko ere denborarik ez genuen izan.
Bigarrenean, aldiz, azkent xokoa ere miatu genuen. Itsasoantzian sartu ahala, Candanchun genuen burua.
Ikasturte gogor baten ondoren, amesten genuen eski pistara
heldu ginen. Aho zabalik utzi gintuen hango zuriaren islak. Aldapan behera utzi genituen matematikako asperdurak, euskerako erretorikak, gaztelaniako poesía eternoak… eta bi moratoi
motarekin itzuli ginen: hango kolpeenak eta lehendik genituen
Anjelen tizazoenak.
Uda labur baten ostean, heldu ginen DBH4ra. Anjelen tizazoek eta puntualtasunak berdin jarraitzen zuten, Nerea Alberdiren “that’s the point” eta “focus on that”-ek ere bai, Mariaren
azpeitiar azentua iritsi zen arte. Agurtzaneren “badabil/eztabil”
eta “bakat jutia komonea?”-k eta Zeliaren zapata gorri mitikoak
ere ez ziren aldatu, ezta Fernandoren “kalea jun nazu?”, bere
bidaetako gorabeherak eta trufa kolesterol sortzaileak ere.
Urtero entzuten genituen maila honetako ikasleak esanez “aprobetxatu, uste baina lehen helduko zaizue eta zuei ere garaia”.
Hala izan zen, merezitako ikasbidaia ere ustekabean iritsi baitzen, gaueko irakasleen patrulletan, emozioetan eta kontatu nahi
ez ditugun sekretutetan labur genenzake bidaia ahaztezin hura.
Bestalde, izendatu ez ditugun, baina sortu dugun familia erraldoieko partaide guztiei: eskerrik asko. Milesker, benetan.
Eta hona irsiteko bidean zaudetenoi urteroko gomendioa emango dizuegu:

Aprobetxatu, uste baino lehen
helduko zaizue eta zuei ere garaia ;)
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Eskuragarri Ikastolako
idazkaritzan.
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Urteurren liburuak ere oraindik salgai
daude idazkaritzan.

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...
Salbatore Mitxelena Ikastola
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