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Ni, Hi eta Hura.
Zarautz, Ikastola eta Etorkizuna.
Urdina, berdea eta morea.
Denak bat bere osotasunean.
Sustraiak, enborrak eta adarrak. Adarretan kabiya,
Kabiyan: iragana, oraina eta etorkizuna. Erraiak, ametsak eta
maitasuna; eta txoriyak hegan.
Hegan libre baikara, guztiok elkarrekin harilkatuta, euskarari
eta herriari harilkatuta, euskara delako herria. Herritik
eta herriarentzat sortu zen Salbatore Mitxelena Ikastola
eta herria gara orain. Herri ekimena abiapuntu, 2019ko
Kilometroak antolatzen ari garen honetan gurekin nahi
zaituztegu lanean, elkarlanean, auzolanean. Lan taldeak
jarri dira dagoeneko bakoitza bere jardunean. Martxan
daude lanak eta talde bakoitza bere ibilbidea egiten hasi da:
Kantauri itsasoaren olatu gainean dantzan, batzuk; iparmendebaldeko haizearekin hegan, bestetzuk. Euskaldunon
ezaugarria da auzolana eta gure ikastolak horren eredu izan
nahi du zauztarren artean. Denok ematen badugu gutxi bat,
gutxi batzuk ez dute dena eman behar izango; eta munduari
erakutsiko diogu Kilometroak mundiala antolatuko dugula
(antolatzen ari garela), denon gozamenerako.
Elkarlana euskal identitatearen ikur delako.
Gure haur, ume eta gazteek ere ikastolan hori bera ikasten
ari direlako.
Ni, hi, hura... Ikastola mundura!
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JOXEPO TERES:
“Ikasleekin pasa ditudan
momentuak azpimarratuko
nituzke”
Noiz hasi zinen ikastolan? Nolakoak izan ziren zure lehen
urteak?
1981ean hasi nintzen ikastolan, soldaduska bukatu bezain
laster, Euskal Jaiaren inguruan deia jaso eta gero. Nafarroara
euskara irakaslea izatearen ideiak ere erakarri ninduen, baina
antiguatarra izan eta Zarautza etortzea polita iruditzen zitzaidan. OHOko 7. mailan hasi nintzen klaseak ematen.
Irakasle, zuzendari eta liburugintzan aritu zarenez, jakin
nahiko genuke ea zer nolako esperientzia eduki zenuen.
Bueno liburugintzan bukatu dut, aurrejubilatu egin naiz. Justu
gazteok erabiltzen duzuen materiala egiten jardun naiz talde
baten barruan eta hori dakizuenez bukatu egin da, beraz apur
bat utzita daukat. Ni hasi nintzenean hemen ia ez zegoen
zientzietako libururik, orduan Juanjo Berasategirekin eta Andres Odriozolarekin gure materiala egiten hasi ginen, gure
apunteez baliatuz orduan “Saioka” liburuak ateratzen hasi
ziren. Gero, Elkar eta ikastolen elkarteak bultzatuta Ostadar
sortu zen. Gogoratzen naiz asko lagundu nuela material hau
egiten. Juanjok eta Josunek ere, oraindik irakasle denak, asko
lagundu zuten. Ostadar azken finean izugarrizko aurrerapena
izan zen.
Eta hiru lanbide horietatik zein izan duzu gustukoena?
Ni berez irakasle sentitzen naiz, azken finean irakasle guztiok
bokazioz aukeratzen dugun gauza bat da. Beti erakarri izan
dit irakasteak eta hizkuntzak batez ere, horregatik niretzako
zoragarria izan zen 8-9 urtez ikastolan ibiltzea. Zarauzko ikastolan, irakasleen, ikasleen eta gurasoen artean komunitate
handi bat osatzen dugu eta nik bizitza osoan zehar beti sinistu
izan dut. Hezkuntza izan da betidanik gure helburu nagusia
eta adibidez orain kilometroekin transmititu nahi den mezua
oso polita iruditzen zait, “Ni, Hi, Hura, ikastola mundura!”.
Azken finean mezu hori ez diogu euskaldunei bakarrik transmititzen, mundu osoari nahi diogu transmititu gure hezkuntza.
Gainera, gure ardatz nagusia euskara eta euskal kultura da
eta hori bultzatzen dugu.
Zuzendaritzan egon nintzenean ordea guztiz bestelako oroitzapenak ditut. Egia da ondo pasa nuela, baina dedikazio
gehiago eskatzen zen, batzuetan frustrazio gehiago sentitu,
baliabideei erantzun nahi izan baina ezin…
Materialgintza guztiz bestelakoa da, oso polita da, baina behin eta berriz materiala berritu izan behar genuenez presio
dezente jaso izan dugu. Hori alde batera utzita ordea oso
pozik jardun nintzan DBH osoko materiala sortzen.
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Lehen esan duzun bezala laster erretiroa hartuko duzu.
Gustura hartuko al duzu erretiroa? Hutsunerik nabarituko
al duzu?
Ez dut uste hutsunerik nabarituko dudanik zeren zientzietako irakasle naizenez hezkuntzatik kanpo beti gustatu izan
zait naturarekin lotzen ziren gaiak aztertzen, bai Arkamurka
taldean eta baita Aranzadi zientzia elkartean ere. Horregatik
nahiz eta aurrejubilatu lan pila bat dut.
Elkarrizketari amaiera emateko nahiko genuke jakin ea
eduki dUzun anekdota edo pasadizo xelebrerik
Ba ikasleekin oso oroitzapen politak ditut. Ikasleekin larunbat
goizetan egindako irteerak oroitzen ditut, batzuetan lotara ere
joaten ginen. Zehazki gogoan dut Alkizara joan ginenean 7.
mailakoekin oso ondo pasa genuela. Gogoratzen dut nik motxila guztiak eramaten nituela kotxean eta ikasle guztiek trena
hartzen zuten irteerara joateko. Orduan ikasleekin gogoan
ditudan oroitzapen politenetakoak irteera hauek dira, ederki
gozatzen genuelako.
Baina lankideekin zein gurasoekin ere oroitzapen politak ditut.
Egia da gero zuk egiten duzula beti taldetxo bat, ba irakasle
zarenean irakasleekin, zuzendari egon nintzenean zuzendaritzakoekin, materialgintzan ere zientzietako materiala egiten
dutenekin. Ordun zure taldeekin izan dituzun esperientzi horiek oso politak izaten dira, beraz orain anekdota konkreturik
gogoratu ez arren badakit pentsatzen jarriz gero dezente bilatuko nituzkeela eta oso kuriosoak, baina oro har ikasleekin
pasa ditudan momentuak azpimarratuko nituzke.

Kosta-kasta irratsaioan egindako
elkarrizketaren transkripzioa (DBH4ko ikasleak)

MAITE JORBA
“Oso oroitzapen onak ditut
ikastolan, hemen ezagutu ditut
nire lagun onenak”
Maite Jorba urte luzez ikastolan irakasle bezala aritu ondoren
erretirorako garaia iritsi zaio. Beraz, gure aldetik elkarrizketa
hau egin diogu.
1981an hasi nintzen ikastolan.

txan. Niretzat iraultza moduko
bat izan zen. Nire lankideak
eta ni neu sartu ginen proiektu horretan. Oso giro aberatsa
sortu zuen ikastolan. Nire ustez, ondoren atera diren proiektuak pedagogia eraikitzaile horretan daude oinarrituta.

Argi zeneukan irakasle izan nahi zenuela?

Beste irakasleen babesa sentitu al duzu?

Noiz hasi zinen ikastolan lanean?

Bai, oso garbi nuen. Umeak asko gustatzen zaizkit. Hasieran
2 urte Azpeitiko monja eskolan ibili nintzen, baina ez zitzaidan
batere gustatzen han zegoen giroa.
Garbi nuen haur hezkuntzan lan egin nahi nuela. 3 urteko
haurrekin hasi eta LH2 arte.
Ikastolako ikaslea izan zinen?
Ez, ez nintzen ikasle izan. Nire garaian ez zegoen ikastolarik,
horregatik monja eskolan ikasi nuen.
Urte hauetan zehar ikasleengandik zerbait ikasi al duzu?
Bai, egin esan asko ikasi dut beraiengandik. Asko gustatu
zitzaidan ikastolan erabiltzen zen metodologia. 3 urtekotatik
hasi eta 2. maila arte lan egiteko aukera horrek haurren garapen osoa ezagutzeko aukera paregabea da.
Ikastola uzteak pena ematen dizu urte hauen ondoren?
Izugarrizko pena ematen dit ikastola uztea. Irakaskuntza gehien gustatzen zaidan gauza da, nire hobby handiena esango
genuke.

Bai noski. Lehen esan bezala, ikastolan ezagutu nituen nire lagun onenak. Niretzat, ikastolako lehen urteetan bizi izan nuen
giroa izan zen onena. Baina horrek ez du kentzen, gaur egun
ere beste irakasleen babesa sentitzen dudala.
Ze aholku emango zenioke zure postua betetzen duen
irakasleari?
Pazientzia eta lasaitasun asko edukitzea eta gustuko baldin
badu lanbidea, ondo pasatzea.
Zein dira zure etorkizuneko proiektuak edo asmoak?
Baditut asmo pare bat nire etorkizunerako. Adibidez, ingelesa
ikastea edo kirol desberdinak praktikan jartzea. Eta noski, nire
biloba zaintzea.
Momentu hoberen, hunkigarrien eta okerrenak aipatzekotan?
Ikastolan pasatu ditudan momentu hunkigarrienetako bat,
nire lagun handienak jubilatu egin zirenean izan zen. Pena
handia hartu nuen. beraiekin pasatako momentu guztiak izan
ziren niretzat hoberenak.

Oroitzapen polit asko bizi izan dituzu ikastolan?
Bai, oso oroitzapen politak ditut ikastolan. Izan ere, hemen
ezagutu ditut nire lagun onenak eta beraiekin bizitako hainbat
momentu ditu

Sara Gabirondo eta
Libe Gastañares (DBH4ko ikasleak)

Ikastola egon zaren urteen bai ikasle edo irakasle bezala
aldaera asko ikusi dituzu?
Bai, urte hauetan zehar hainbat aldaketa ikusi ditut. Batez
ere, pedagogia inguruan izan ditu ikastolak aldaketa gehien.
Horrez gain, teknologia berriekin aldaketak egon dira, lehen
ez ziren ordenagailuak erabiltzen orain berriz bai.
Ikastolan eman diren proiektuetatik zein izan da gogokoena?
Niretzat ikastolan eman den proiekturik garrantzitsuena pedagogia eraikitzailea izan da. Orain dela 20 urte jarri zuten mar-
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NEREA ALTXU,
KILOMETROAK 2019ko
KOORDINATZAILEA.

Zer da Kilometroak?
Kilometroak Gipuzkoako Ikastolen aldeko jaia da, lehendabizikoz Beasainen antolatu zen1977an eta Zarautzen antolatuko dena 42.a izango da.
Zertarako antolatuko du Zarauzko ikastolak 2019ko
Kilometroak?
Gure ikastolak marko pedagogiko berri bat jarri zuen martxan.
Eta modu berritzaile hauek praktikara eramateko, besteak
beste, irakasleak formazio bat jasotzen ari dira; ikastolan ere
espazio-berritze lanak egin behar dira, portxeetan (orain Plaza) egin direnak bezalakoak, pedagogia eta espazioa harremanetan baitaude eta horretarako diru asko behar da.
Leloa eta logoaren inguruan zer esan dezakezu?
Oso arrakastatsua izan da bai prozesua bai emaitza. Oso gustora gaude, aurkezpen ekitaldian jasotako txalo zaparrada eta
dendaren martxa ditugu adierazle nagusi.
Nolakoa da jendearen parte hartzea kilometroetan?
Boluntario asko beharko dituzue, ez? Nola dago gai hori?
Hor, alde batetik, jai eguna bera dago, Kilometroak eguna,
urriko lehen igandean ospatzen dena. Horretarako 1500 boluntario inguru beharko dira Zarautz eta inguruetatik (Getaria,
Orio…) eta bestetik, urtean zehar antolatuko diren ekitaldietan lagunduko dutenak. Horretarako hainbat lantalde ezberdin daude, guztira 16: komunikazioa, ikuskizunak, ekonomia,
arropa, feminismoa… Hasieratik harrera oso ona izan du,
gurasoak, langileak… Hor izena emateko bi modu daude:
idazkaritzan galdetegi bat dago eta ikastolako webgunean
ere badago atal bat non izena eman daitekeen. Gainera,
auzolanean aritze horrek badu nolabaiteko magia hori, eta
ezagutzen ez den jendearekin ere giro polita sortzen da lantaldeetan. Irakasleak, gurasoak, ikasle ohiak nahastu egiten
dira eta polita da.
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Zein helbide du webguneak?

Ikastolaren webgunea: www.zarauzkoikastola.eus eta kilometroetakoa: www.kilometroak.eus
Egunean bertan pentsatuta dago zein musika talde eta
zer gehiago egongo den?
Ez, oraindik ez, hori egunean bertako jai egunaren antolaketari dago lotua; ikuskizunen lantalde bat dago eta hori arduratuko da urte osoko ikuskizunak antolatzeaz eta baita egun
bereko programaren antolaketaren arduraz ere. Baina hori ez
dago oraindik martxan, dena uda aurretik itxiko da gutxi-gora
behera. Pentsatzen ari gara, baita ere, ikastolako ikasleekin
bildu haien iritzia jasotzeko, zer duten gustuko jakin eta ikasleen ahotsa ere mahai gainean jarri eta kontuan izan. Horrez
gain, Inklusibitatea taldea ere badago, irisgarritasuna kontuan
izateko, ahal den jende gehienarengana iriste aldera. Orduan,
jende guztiaren idea eta proposamenak entzungo dira.
Nork egingo du kantua eta bideoklipa?
Hori oraindik ez da erabaki, aurrerago egingo da, baina ideia,
eskaintza eta proposamenak badaude eta laster helduko diogu gai horri, 2019 urte hasieran, hain zuzen ere.
Kosta-kasta irratsaioan egindako
elkarrizketaren transkripzioa (DBH4ko ikasleak)

Talde iraunkorra

Muntaia

Komunikazioa

Giza baliabideak

Txosnak

Animatzue,na!
eman i
www.zarauzkoikastola.eus
www.kilometroak.eus

Arropa

Lantaldeak:
- Komunikazioa
- Ikuskizunak
- Ekonomia
- Arropa
- Feminismoa
- Gure zozketa
- Tonbola
- Osasuna
- Jasangarritasuna
- Zirkuitua
- Trafikoa
- Muntaketa
- Txosnak
- Prebentzioa
- Inklusioa
- Erronka
- Protokoloa

Ikuskizunak

Zirkuitua

2018ko iraila erdialdean, DBH4. mailako
hainbat ikasleri ikasleen irratsaio bat sortzeko gogoa piztu zitzaien, herrian entzungo zen irratsaio bat egitekoa.
Asmoa mailako ikasleen artean zabaldu, eta
16 neska-mutil animatu zirela ikusita, talde
ederra osatu zuten. Segituan martxa hartu,
irratsaioari Kosta Kasta izena jarri eta urrian
emititu zuten lehen saioa. Honela dio irratsaio
hasieran abesten den bertsoak:

Bertsoak dion bezala, Kosta Kastaren
helburua giro atseginean, lagunartean,
eta lotsa albo batera utzita, ikasleei
haien ahotsa entzuna izateko aukera
ematea da, eta ahozkotasuna lantzen
duten bitartean, Ikastolako ikasleen iritziak eta nahiak plazaratzea, haien interesa pizten duten gaien inguruan arituaz.
Hortaz gain, Zarauzko herriko ekimen
edota gertakizunen berri ere ematen
dute, eta gaiaren arabera, kalera ere
ateratzen dira herritarrak elkarrizketatzera. Bestalde, 2019ko urrian ospatuko
diren kilometrotako atala ere badute hilabetero emititzen den irratsaio honetan eta bertan, Kilometroak’19 martxan
jartzen eta antolatzen dabiltzanekin
elkartu eta haiek kontatutakoa edota
Kilometroen baitan sortutako ekimenak zabaltzen dituzte. Musika taldeak,
kirol munduko emaitzak zein Ikastolan
ditugun kirolari apartak, gure Ikastolako
kontuak, zozketak eta mundu mailako
berriak ere mintzagai dira uhin hauetan,
eta gainera, beti ideia berri dituzte hurrengo irratsaiorako!

Denen artean hurrengo irratsaioan jorratuko diren gaien aukeraketa egiten
dute lehenbizi, gero taldetxotan banatzen dira eta taldetxo bakoitzak atal baten ardura hartzen du. Hilabetean zehar
grabatzen dute hartu duten gaiari buruz
prestatutakoa, eta astero elkartzen dira
egindakoa koordinatzeko, grabazioak
nola doazen ikusi edo sortutako arazoei irtenbidea emateko. Taldea irekia
da, jende berria eta ideia berriak jasotzeko gogotsu daude, beraz, animatu
parte hartzera!

Ikasleok askotan
ari gera biltzen,
irratsaio honetan
gogotsu aritzen,
gure tradizioez
bazterrak nahasten,
ta herriko kontuak
herriai kontatzen
Markel Etxeberriaren
bertsoa

Gogoratu!!! tan,
ene
Hileko azken asteizaztuk Arraio Irratia!
,p
iluntzeko 19:00stetaa nKasta 99.3fm-n!
Entzun Ko

Irailaz geroztik, astelehenero biltzen
dira jolas-orduko garaian, eta bileratxo horretan antolatzen dute irratsaioa.

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

ZABALIK
DAGO DENDA!

Arropa denda salegi kalean
Azaroaren 30ean ireki genuen Kilometroak 2019ko materiala
salmentan jartzeko denda. Urte osoa egongo da bertan, Salegi kalean, kilometroak eguna arte, urriaren 6a arte. Bertan,
haur, nerabe, gazte zein helduentzako arropa aproposa (eta
ederra) aurki ahal izango duzue: kamiseta, jertse, poltsa, pina,
soineko… denak kilometroetako logo eta lelo ederrarekin
apainduta. Denda, gainera, aste osoan egongo da zabalik,
astelehenetik larunbatera, goizeko 10:00etatik 13:00etara eta
arratsaldeetan 17:00ak eta 20:00ak artean. Igandeetan itxita.
Bertako txandak ikastolako komunitatea osatzen dugun guraso, ikasle ohi eta irakasleak egingo ditugu, borondatezko
lanetan.
Horretaz gain, asteburuetan denda ibiltaria ibiliko da Gipuzkoako herrietan zehar, azoka, jai, feria, eta antzekoetan.
Denda finkorako, zein denda ibiltarirako txandak bete nahi
izanez gero bolondres denak ongi etorriak izango dira. Animatu eta izena eman!
Zatoz eta jantzi Kilometroak! Oparitu Kilometroak!
Ni, hi hura...ikastola mundura!
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9

Argazkiak: www.kipulastudio.eus

Zarautz, itsasoa eta
bezala, urdina. Kresald
euskalduna. Dantzaz
alaia, kantaria eta jostari
eta jardunez langilea, au
aritzen dena.
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itsasoa eta ortzia
dina. Kresalduna eta
a. Dantzaz eta irriz,
ria eta jostaria; izerdiz
z langilea, auzolanean
a.

BIDEOAK
ETA Argazki
gehiago
www.kilometroak.eus

ikastola, fruitu berde-berdeak
ematen dituen habia. Sustrai,
enbor eta adarrak, erroetatik
txoritxo hegalariak sortzen dituen
kabia. Txoritxo horiek euskarari
etxe bat egin zioten. Gure etxeak
zutik dirau. Eta iraungo du.

etorkizuna. Hura, mundua.
Nahia, gogoa eta helmuga.
Zarautz eta ikastolatik harago
doana. Ikastolatik sortu eta
mundura
zabaltzen
dena.
Etorkizuna.
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GABONAK DIRA
ETA AULKI HUTS
BAT DAGO GURE
ETXEETAN...
Heriotza, hain urrun
baina hain gertu
Hain urrun ikusten dugu batzuetan heriotza, baina hain gertu
dago askotan buruhauste asko sortzen dizkigula, eta orduan
iristen denerako prestakuntzarik ez dugula. Horregatik, azken
urteotan doluari garrantzi berezia ematen ari zaio gizarteko
arlo askotan. Horretan dabil Zarauzko “Zarautz, herri zaintzailea” ekimena. Beraiekin elkarlanean abenduaren 12rako egun
osoko jardunaldia prestatu zuten, zahartzea, hauskortasuna,
gaixotasun-sendaezinak, heriotza eta dolua gaiak hartuta.
Goizean saio bikoitza egin genuen DBH4ko ikasleei zuzenduta eta beste bat arratsaldean gurasoentzat.
Hitzaldi hauek ematera Iruñeko San Juan de Dios ospitaleko
Irune Pellejero psikologoa etorri zen, sendaezin gaixotasuna
duen jendearekin lan egiten duena eta Maria Jesus izeneko
emakumea baten istorioa kontatu zuen powerpoint batean
erakutsitako argazki batzuen laguntzaz. Nola minbizia hartu
zuen eta nolakoa izan zen gaixotasunaren eboluzioa hasieratik hil zen arte. Nola bizi behar izan zuten berak eta bere
familiak hilabete gogor horiek. Duintasun eredu bat. Atsedenaldi txiki baten ostean, hitzaldiaren bigarren zatiak bere
senarrak eman zituen eta bere esperientzia kontatu zigun.
Ikasleen atentzio osoa jasoz, bere emaztearen azken hilabete
haiek kontatu zizkigun, guztiz emozionatuta, baina indartsu.
Gero ikasleen galderak etorri ziren, eta askotan gure nerabeei ezer ez zaiela axola pentsatzen dugun arren, aurkakoa
erakusten digute, oso galdera onak eta esanguratsuak egin
zizkioten gizonari.
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MAITE HORI!
HITZALDI ZIKLOA

EUSKARA FAMILIA GIROAN GOXATUTA
ETXEKOAGOA, GUREAGOA DELAKO
PAULA CASARES
ABENDUAK 19an

Ikastolako Aretoan 18:00etan

GURE ASKATASUN PREZIATUA
Askatasunaren printzipioen arabera gidatua denean
hartzen du bizitzak benetako duintasuna.
Haurren askatasunaren arduradun bezala, finki zaindu
behar dugu helduok tresna preziatu horren kudeaketa.

ANE ABLANEDO
URTARRILAK 31n

Ikastolako Plazan 18:00etan

HAURTZAROAREN GARRANTZIA BIZITZAN
binkuloa, elikadura, loa
MIREN CAMISON
OTSAILAK 14an

Ikastolako Plazan 18:00etan

Maite ditugunak zaindu nahi ditugulako... EUSKARA, ASKATASUNA, ONGIZATEA...
gonbidatuta zaude ikastolara HEZKUNTZAREN ETA BIZITZAREN GAKOEZ elkarrekin
solastera eta hausnartzera
Salbatore Mitxelena Ikastola
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Irteerak

HH3koak San Martinen.

14

HH4koak laurgainen.

HH5 Argiñanorekin Santa Barbara bidean.

HH5ekoak udazkeneko orbelekin jolasean.

LH1ekoak Karrantzan.

Salbatore Mitxelena Ikastola

LH2koak Albaolan.

LH3koak Bertizen.

LH4koak Zerainen.

Josu, Unax eta Hegoa Blasenean.

LH6koak Flysch - Zumaian.

Salbatore Mitxelena Ikastola

15

OLENTZEROREN ETORRERA
Urteroko moduan Olentzeroren etorrera ospatu genuen,
San Tomas Egunean, opor-aurreko azken egunean.
Txalapartaren ttakunak eman zion ongi etorria, Txapasen
eskusoinu eta DBH4ko ikasleen trikiti doinuen laguntzaz.
Gero plazan, Olentzero eta Mari Domingi haur guztien
nahiak entzuten jardun ziren.
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HORRA-HORRA GURE OLENTZERO!

ERRONKA

Mamorruekin kalejiran eta Olentzerorekin kantuan ibili ginen
abenduaren 24ean.

Aurtengo Urretxuko Kilometroak jaian gure ikastolako
erronkariak (DBH3) bigarren gelditu ziren eta 300
euroko sari baten garaile suertatu ziren. Diru hori
ikasbidaiarako erabiliko dute. Bejondeizuela gazteak!

Salbatore Mitxelena Ikastola

EUSKARALDIA ETA EUSKARAREN EGUNA
Ikastolak parte zuzena hartu du lehen aldiz nazio mailan
antolatu den Euskaraldia ekimenean. Azaroaren 23tik, 12
egunez eta Euskararen Nazioarteko Eguna den abenduaren
3 arte, euskaraz jarduteko konpromisoa hartuta. Ekimenari
agurra eman genion ikastolan, abenduaren 3an arratsaldez
egindako ospakizunekin. Klaseak moztu eta hainbat ekitaldi
izan ziren: Kilometroetako logo eta leloaren sortzaileei
elkarrizketak zuzenean Kosta-kastako esatarien aldetik,
dantzak, mezudun globoen askatzea, trikitixaren doinuak
eta abar izan genituen patioan.

MAMORRUAK KORRIKA SANSILBESTREAN
2018ari agurra emateko eta Kilometroak 19 jaiaren
aitzakiarekin, gure Mamorruak, Ni, Hi eta Hura ikastolako
haur talde batekin korrika atera ziren abenduaren 31ean
Sansilbestre lasterketan gure kaleetan. Umorez, giro alaiean
eta umeez inguraturik egin zuten korrika saioa. Umeek
ere ederki pasa zuten gure Mamorruen presentziarekin,
gustora aritu ziren. Gainera mozorro onenaren saria jaso
eta kioskora igo behar izan zuten gure protagonistak.
Bejondeizuela!

MENDIRI OMENALDIA
Lerro hauetatik gure eskerrik
beroenak Mendiri, urte guzti
hauetan erakutsitako guztiagatik.
Joan den abenduaren 10ean Ikastolak
omenaldi beroa eskaini zion Juan Luis
Mendizabal Mendiri. Astelehen goizez
bertaratu zen hainbat urtez margotzen
erakustera etorritako margolaria.
Omenaldi hartan, ikastolako haurrek
margolan sorta eskaini zioten Mendiri
beraiek egindako margolanekin.
Ikasle ohiek beraien bizipenak kontatu
zizkieten, utzitako arrastoa oraindik
agerian dagoela erakutsiz.Belen Murua
zuzendariak ere esker ona adierazi zion
eta Jurgi Olaizolak, berak egindako
margolana oparitu zion.

Tartean izan ziren baita ere Pirritx, Porrotx eta
Marimototsen lan taldea, Txapasekin batera omenaldia
girotuz eta abestuz.Eta baita margotzen erakusteko
proiektua martxan jarri zuten lan taldea ere. Guztiek
erakutsi nahi izan zioten esker ona hainbat oroigarri
emanez. Mendik ere Ikastolari margolan bat egin zion
omenaldiak iraun zuen bitartean.
Salbatore Mitxelena Ikastola
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URTARRILAREN 28tik OTSAILAREN 8ra
9:30etik 17:30era

ZATOZ IKASTOLA EZAGUTZERA!
Bilera informatiboa

URTARRILAK 23 - 18:00etan

ATEAK ZABALIK
URTARRILAK 26
10:00etatik - 13:30era
18
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Eskuragarri
idazkaritzan
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Egia bilakatu zen
ametsaren istorio
ederra!
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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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