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Tik-tak, tik-tak. Erlojuaren orratzek atzerantz. Gutxiago
falta da egun handirako. Itsasotik zerurainoko egun
handia. Urdinean urdinago ospakizunak. Jolasak,
pailazoak, txaranga, dantzak, kontzertuak, rocka, erronka,
zarata, txosnak, bokatak, erronka, olgeta, izerdiak, guneak,
ibilbidea, kantuak, urduritasuna, metroak, poza, haurrak,
arropa salmenta, nerabeak, tonbola, petoak, gazteak,
antolatzaileak, helduak, antolatzaileak, agureak, festa. Inoiz
baino berdeago eta inoiz baino ederrago izango da egun
pasa. Jende asko hurrenduko zaigu eta zoragarria izango da
Mollarritik malekoira eta malekoitik ikastolara. Ni, Hi, Hura.
Hariak ez du etenik eta horregatik jarraitzen du hari izaten.
Etorkizuna putzu more bat da. Gaurko ikastolako
haur eta umeek egun batean oroituko dute zeinen ederra
izan zen 2019ko Kilometroak festa hura. Gu denon eskutan
dago. Urte osoko lanaren emaitza izango delako: Kilometroak
txikia, abestia, bideoklipa, mendimetroak, hondartza hartu
jaialdia… Orain oporren atarian atseden txiki bat hartuko
dugu -batzuk lanean jarrituko duten arren, haria eten ez
dadin-, bueltan indarberrituta eta arnasberrituta itzuliko
gara berriro, kementsu, indartsu. Eta orduan bai, orduan
ospatuko dugu sekulako jaia. Inoiz esan ez dezaten

“Kantauri hegian herri zahar bat izan zen”,

euskararen herria izaten jarraituko dugu.
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Berritzen ari gara!
Haur Hezkuntzako Marko Pedagogikoa aztertzen eta berritzen jarraitzen dugu. Ikasturte honetan, Plazatik lehen solairura salto egin dugu. Urtearekin batera, lehen solairuko
haurrek, Kanpoa-Barrua bereizteko, etxetik dakartzaten oinetakoak eta berokiak korridorean uzteko oinetako-altzariak
eta esekitokiak ipini ditugu.
HH5eko neska-mutilek BIRSORTU proiektu pilotuan parte
hartu dute. Gogoratu proiektu hori Hik Hasi Egitasmo Pedagogikoak eta Emaus Gizarte Fundazioak diseinatu dutela
eta bertan Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako 14
ikastetxek parte hartu dugula.
BIRSORTU egitasmoa gure ikastolan martxan jartzeak, HH5eko hiru geletan aldaketak egitea erakarri du. Horregatik, gela
batean BIRSORTU txokoa eraikitzearekin batera, beste gela
batean Arte txokoa eta bestean Antzerki txokoa zabaldu
dira. Horrek guztiak, haurrei ahalbideratu die materialekin eta
espazioekin beste harreman mota bat eraikitzeaz gain, gelen
arteko zirkulazioan lehen hastapenak egitea.
Proeiktu pilotuan parte hartzearen truke, Marko Pedagogiko berrian aztertu nahi ditugun hainbat arlotan sakontzeko
aukera izateaz gain, irailetik aurrera Emausek Arrasaten duen
biltegian BIRSORTU GIPUZKOA sailetik (Gipuzkoako Foru
Aldundiak diruz lagunduta) gure ikastolako txokoak horni
tzeko materiala eskuratzeko aukera izango dugu.
Bestalde, Plazako olatuaren beste bulkada bat iritsiko da
1. solairuko korridorera. Izan ere, uda honetan, HH5eko gunea izango dena eta korridoreko gainerako espazioak egokitzeko lanak egingo dira. Irailean, ikasturte berria hastearekin,
aurpegi berria izango dute espazio horiek. HH5eko gunean,
hain zuzen, komunak egingo dira eta Artea, Hizkuntza eta
Matematika espazioak zabalduko dira. Horrek guztiak lan
egiteko eta egoteko era berriak ahalbidetuko dizkigu.
Hurrengo ekimena, LH1ean eta LH2an egingo dugu. Irailean,
LH1eko eta LH2ko espazioetako azpiegitura arkitektonikoa
prest izango dugu, eta ikasturtean zehar egingo ditugu gainerako lanketak.
Berrikuntza gauzatzen eta egituratzen jarraitzen dugu gure
ikastolan:. ea zer ematen duten udako lanek… irailean erantzuna.
Pausoka pausoka bagoaz aurrera!
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Komunikazio
ez bortitza
- Zer da komunikazioa ez bortitza?! Niretzat?
NIRETZAT? NIRETZAT?
- Baina nik goxo hartzen ditut eta ikasleak,
denok joan behar dugula?
- Eta non sartu behar dugu, Aretoan ez behintzat!
- Plazan?? Eta, gainera, norberak bere aulkia
eramana behar?
- Eta 20:00 arte!”
A zer iskanbila eta jakinmina sortu zuen lehen aldiz guztiok
aldi berean elkarrekin egitera gindoazen formazioak.
Otsailean aritu ginen honen inguruan langile guztiok buru-belarri, hasi HHtik eta DBHra, sukaldetik, idazkaritzatik eta autobusetik pasata. Langile guztiok bi saio jaso genituen Nerea
Mendizabalen eskutik, bata guztiok elkarrekin eta bestea,
berriz, etapaka.
Ikastolan, Nerea Mendizabalekin landu dugun Komunikazio
eredua Marshall Rosenberg-ek garatu duen Komunikazio Ez
Bortitzean datza.
Elkarrizketa zintzo, benetako, errespetuzko eta sormenezkoa
irekitzen eta indartzen saiatzen da. Adierazpen argi eta koherentea bilatzen du, norberaren eta bestearen entzumena
atentzio eta presentzia kalitate handienarekin denon beharrak
asetzera iritsi gaitezen.
Pentsamenduak eta jokaerak gure beharren eta baloreen
adierazpenak dira. Zein behar dauden jokoan aurkitzeak eta
argitasunez adierazteak edo bestearekin egiaztatzeak, izugarri errazten du gertatu den egoeraren ulermenean. Norberaren
beharren errekonozimenduan oinarritutako elkartze-elkarrizketa-hartu/eman modu honek, ondorengo hauetan laguntzeko baliagarri izan daitezkeen tresnak sortzea du helburu:

- Harremanak kaltetu gabe gatazkak konpontzea.
Familia gatazkak, eskolako gatazkak… aurreikusi
eta konponbidean jarri.
- Entzute eta enpatia gaitasuna garatzea.
- “Ez” esaten ikasi eta besteen “ezetza” onartzen
ikastea.
- Ikasleekin gure baloreen inguruan koherentziaz
eta errespetuz harremantzea.
- Lotura gertukoak, gustokoak eta luzarokoak sortzea.
Komunikazio Ez Bortitza tresna arrunt, konkretu, praktiko eta
oso eraginkorra da norberaren eta bestearen harremanak hobetzeko eta, ondorioz, gure bizi kalitatea hobetzeko.
Gure behatzeko, hautemateko eta adierazteko lanketaren
bidez konexiora eraman gaitzakeen elkarrizketa batera ireki gaitzake. Badakigu ezinezkoa dela gizakion arteko gatazkak ekiditea, oso desberdinak eta konplexuak garelako.
Era berean, gure zailtasun eta gatazkak hobeto bizitzen ikas
dezakegu, konpondu eta berauetatik ikasi eta aberastuz.
Komunikazio Ez Bortitzak irtenbide iraunkor eta batzuetan
eraldatzaileak aurkitzeko aukera zabaltzen digu.
Azalpenak eman eta hasi ginen gure barneko Txakala eta Jirafari begira, bihotz onbera zein gozo-gozo baina zakar adierazteak harremanetan zenbat eragiten duen eta bata zein bestea
biek izan ditzaketen eraginak aztertzen eta hausnartzen.
Era berean, adierazpen zintzo eta entzute enpatikoaren
prozesua barneratu nahian ere ibili ginen. Gertaera baten aurrean gurea adierazteko eta besteena entzuteko, metodo gisa
beharrean, gelditu eta zer gertatzen zaigun antzeman nahian.
Egoera delikatuetan, gertatzen ari zaigunari eta besteek bizi
dezaketenari argi emateko gure barne-espaziora erretiratu,
elkarrekin hitz egiteko eta gure harremanetan benetan lortu
nahi duguna izateko behar diren osagaien bila.
Bai, denontzat da, DENONTZAT, DENONTZAT,
DENONTZAT, denontzat...
Salbatore Mitxelena Ikastola
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Frantses elkartrukea:
Zarautz eta Perigueux
Ikasturte guztiek dituzte beren goiak eta beheak. Aldapan
gora izerdia botatzeko uneak eta, baita, aldapan behera haize
freskoaz gozatzeko uneak ere. Azterketak eta solas uneak,
ikasteko saio amai-ezinak eta jolas-garai motzegiak. Badira,
baita, Igeldoko mendi suizarrak bezalaxe edo Shambalaren
pareko gorabehera zirraragarrietan murgiltzeko aukera ematen diguten abenturak ere.
Amaitzear dugun ikasturte honek izan du DBH3-4ko hainbat
ikaslerentzat halako abentura zoragarri bat. Bigarren urtez
Frantses elkartrukea burutu dugu Salbatore Mitxelena ikastolan eta honen partaide izan diren 28 ikasleek esperientzia
ahaztezin hau bizitzeko aukera izan dute.

agurraren ondoren ikasleek beraien bikoteak ezagutu eta
mokadutxo bat jan ahal izan zuten. Arratsaldean Perigueux
herria bisitatu eta ikasleak familiengana joan ziren, gutxi batzuk eskolatik gertu, gehienak urrutiago.
Asteartean goiz elkartu ginen guztiok, lagun frantsesak eskolara joan ziren eta guk Lascaux-ko kobetara egin genuen
bisita. “Labar-pinturen Kapera Sixtinoa” izena ere jaso izan
duten kobak itxiak daude, baina, hauen erreplika zoragarria
bisitatu ahal izan genuen eta gertutik gozatu ahal izan genituen orein, zezen, bisonte eta gizakien errepresentazioak
eta, baita, zentzurik aurkitu ez dieten irudi abstraktuak ere.
Bazkalostean, erdi aroko Sarlat-la-Canéda herri zoragarria
ezagutzeko tartea izan genuen eta, ondoren, Perigueux-ra itzuli ginen.
Asteazkena elkartrukeko kideekin gozatzeko eguna izan zen. Goizean frantsesez saio bat jaso eta, ondoren, kirol
jarduera ezberdinetan jardun ziren Ikastolako eta Saint Josepheko ikasleak
elkarrekin. Elkarrekin bazkaldu eta Perigueux beste modu batera gozatzeko
aukera izan zuten ikasleek arratsaldean.

Ez zen lehen aldia ikaskide askorentzat (DBH 4ko ikasle izanik
17-18 ikasturtean ere joanak bait ziren), baina, guztientzat
hainbat berrikuntza izan ziren. Aurten gu gindoazen Frantziara
haiek hona etorri aurretik eta, gainera, ez ginen Castillon la
Bataillera itzuli lehengo urteko lagunengana. Martxoak 11ko
goiz ilun hartan, bada, denok autobusean sartu ginen esperientzia berrien bila.
Perigueux-era gindoazen, Frantziako Dordoina departamentuko hiriburura, eta bertan igaroko genuen astea. Ikasleek,
baina, lehenagoko hurbilpena egina zuten hango ikasleengana, Instagramak ez bait du mugarik. Han ziren, eguerdiko
12ak inguruan, Periguexko kaleetan gora gindoazela, Saint
Joseph eskolaren parean hainbat ikasle eta beraien irakasle
koordinatzailea agurka.
Eskolako zuzendari eta ikasketa internazionaleko irakasleen
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Osteguna izan zen, seguraski, egunik potenteena. Goiz habiatu ginen Bordeaux-ra eta bertan igaro genuen eguna, tren
turistikoan hiriaren historia eta eraikinak ezagutuz lehenbizi
eta kaleetan barrena ondoren. Arratsaldean Perigueux-ra
itzuli eta gauean agur-festa mundiala gozatu ahal izan genuen berandurarte. “Hau guk ere egin behar diegu” pentsatu
genuen eta nekaturik, baina, zoriontsu joan ginen deskantsatzera guztiok.

tearen berri izan ere. Bilbon, Iruñean, Donostian eta Zarautzen
ibili ziren Saint Josepheko ikasleak eta, ostegun gauez, Salbatore Mitxelena Ikastolako gimnasioa dantzaleku bilakatu
genuen agur festa ederra ospatzeko. Orain bai, Martxoan hasiriko bidaia amaitzen ari zen. Apirilak 12an, ostiralean, izan
zen agurra. Aste-Santuen aurreko azken eguna, Korrikaren
ospakizuna eta Perigueux-ko lagunei agur esan beharra, zenbat gauza egun bakarrean digeritzeko!

Ostiral goiza gogorra izan zen, lo faltagatik ez ezik autobusean sartzeko ordua iritsi bait zen. Zarautzera itzultzeko garaia
nahi baina biziago heldu zitzaigun, baina, Dune du Pilat-eko
geldialdiak eta bertan eginiko jauzi eta korrika saioek itzulera
arindu zuten.

Eta Perigueux-ko kaleetan gora gindoazela Saint Josepheko
eskola parean agurtu ziguten bezalaxe orain geu ginen Salbatore Mitxelena parean besoekin agurka ari ginenak. Frantses
elkartrukeak hizkuntza lantzeko eta praktikan jartzeko aukera
ez ezik bestelako hainbat zirrara ekarri ditu gurera: beste herri
eta lurrak ezagutzeko aukera, beste bizitzeko eta eskola egiteko moduen ezaguera, lagun sare berri bat sortzeko aukera
(hemengo nahiz hangoekin) eta datorren urtean esperientzia
zoragarri hau errepikatzeko irrika eta gogoa.

Frantzian eginiko astea motz joan zen, aldapa behera eta bixi,
baina, apirileko Perigueux-ko lagunen bisitak esperientzia
eder hau borobildu zuen. Beraien txanda zen eta gure ikastolako eta etxeetako ateak zabal-zabalik egin genien harrera.
Eguraldia oso lagun izan ez bazuten ere, gure txokoak eta
hiriburuak ezagutu ahal izan zituzten eta, baita, gure errealita-

Beñat Aristi

Salbatore Mitxelena Ikastola
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Mendi,
merezitako omenaldia
Maiatzaren 4an desertu txikian egin
genion omenaldi xume bat martxoan
zendu berri zaigun Juan Luis Mendizabal Mendi margolari handiari. Gure
artean hainbeste urte pasa eta gero,
faltan botako dugu. Omenaldian ikastolako ume eta gazteak hurbildu eta
marrazki batzuk egin zituzten. Ondoren, margo horietako batzuk botila batean sartu eta DBHko surflariek
itsasora bota zituzten mezua oso
urrunera iritsiko direlakoan. Tartean,
aurretik, berarekin ibilitako hainbat

ikasle ohik eta Txapasek hiitz batzuk
irakurri zituzten beste ikasle ohi batzuk
idatzitakoak. Oso hunkigarria izan zen
omenaldia, Mendi bera zen moduan,
xume eta aparta.

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
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Eki Proiektuan, garapen bidean dauden
herriak eta garatutako herrien arteko ezberdintasunak ezagutzen aritu gara, eta
konturatu gara jende asko bizi dela gu
baino askoz ere baldintza txarragoetan,
horregatik, beraiei diru laguntza bat bideratzeko azoka bat egitea erabaki genuen.
Hiru hilekoan zehar, azokan saltzeko
hainbat gauza egiten aritu gara, hazi-zakuak, eskumuturrekoak, koilareak,
koadernoak, koloretako gatzarekin
egindako poteak, koadernoak…
Ingeleseko irakasleek ere postreak egitea proposatu ziguten, eta taldeka jarrita, hainbat postre egin genituen, eta
esan beharra dago, ziztu bizian saldu
zirela guztiak.
Jende asko gerturatu zen azokara, eta
dena primeran joan zen, oso gustura
aritu ginen.
Lortutako dirua “Misevi” elkarteari eman
diogu, beharra dutenei laguntzen jarrai
dezaten.

Salbatore Mitxelena Ikastola
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ANA AGOUES
25 URTE IKASTOLAN

IKASBIDAIA
DBH4

“Eskerrak eman nahi diet nire
lankideei oso gustura sentitu
bainaiz beraiekin”.

MAIATZAK 6, ASTELEHENA

Zergatik hasi zinen Salbatore Mitxelena Ikastola?
1993an Eleanitz Proiektua jartzera zihoazen eta ingleseko irakasle bat
behar zen. Aurkeztu nintzen. Aurretik ordezkapen batzuk egiten egon
nintzen eta aukeratua izan nintzen HH-n ingeleseko klaseak emateko.
Gero, urteak pasa ahala, tutore izan nahi nuen eta denborarekin, eta esan
behar da kostata, lortu nuen tutore izatea, 13 urte ingeleseko irakaslea
izan ostean. Tutore bezala asko gozatu dut.
Gogoan al duzu ikastolako lehen eguna?
Nire lehen eguna ez dut bereziki gogoratzen, urrun dago eta. Ordezkapen
bat egiteko izan zen, 8. mailan, Lengua Castellana eta Inglesa ematen
nuen, eta, irakaskuntzan hasten zarenean normala den bezala, segurtasun eza borrokatzen izango zen.
Nola aldatu da ikastola 25 urteotan?
Aldaketa nabarmenena teknologien erabilera izan da; eta horrek erakarri
duen ikastaroak egin behar izatea. Hasieran beldurra pixka bat ere bai.
Teknologiaz gain, azken urte hauetan ikastolaren urratsak pedagogia berrien aurrean ere aldaketa asko eman dira, eta eraikina bera ere aldatzen
ari da... bai gauzak asko aldatu dira, ezinezkoa da denak hemen azaltzea.
Zer da zure lanbidetik gehien gustatzen zaizuna?
Gehien gustatzen zaidana haurrekin egotea da, haurrekin harreman zuzena izatea, asko ematen dute, poz handia ematen dute; uste dut lortu
dudala harreman zuzen hau, hori zelako nire ametsa. Oso interesgarria
izan da, benetan.
Nola ikusten dituzu zure ikasleak?
Nire ikasleak oso ondo ikusten ditut, oso lasai, saiatu naiz nire konfiantza
ematen eta atetik sartu bezain laster haiek lasaitzen. Oso giro polita izan
dugu, bi urte zoragarriak izan dira eta, beraiekin, edonora joango nintzateke, oso harro nago.
Urte hauetan guztietan gauza berri asko ikasiko zenituen, zein izan
da garrantzitsuena?
Haurren lekuan jartzea, enpatizatzea eta ziurtasuna ematea. Atean sartzeko irrikaz ikusten ditugu eta ziurtasuna ematea. Nirekiko helburu bat
hori izan da, haurrak etxean bezala senti daitezen, eta uste dut hori lortu
dudala.
Bizipena anitz bizi izan dituzu ikastolan, horietatik zein da inoiz ahaztuko ez duzuna? Ba al duzu pasadizo berezirik?
Bai bizipen anitz, gaziak eta gozoak, bizitza bezalaxe. Baina bizitzari
alde positibotik begiratu behar zaio eta gozoarekin geldituko naiz. Ekaitz
osteko barealdiarekin geratuko naiz. Giro politarekin, lankide-lagunekin,
ikasleekin… honekin geratuko naiz. Pasarteak? Irteerak, bidaiak, parrandak… Saiatu naiz alaia izaten eta alaitasun, poztasun eta giro on hori nire
inguruan zabaltzen. Bukatzeko eskerrak eman denei eta barkatzeko gaizki
esanak eta gogoan hartzeko ondo eginak. Muxu bana denoi!
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ATERPETXERA!

09:00am: Goizeko bederatziak izango ziren,
jada jende mordoxka geundenean ikastola
atzeko autobus geltokiaren aurrean bildurik.
Urduritasuna, alaitasuna, jakin-mina… guztiak ziren airean.
10:00am: Lehen inpresioa oso ona izan zen,
eta txoferrak zerikusi handia izan zuen.
Askotan gerta dakiguke txoferra humore
txarrekoa izatea, edota gazte talde zaratatsu
bati aguantatzeko bezainbesteko pazientzia
ez izatea, baina ez zen izan bidai honetako
kasua, eta txoferraren laguntzak roilo ona
mantentzen lagundu zigun, beraz, bihotzez
eskerrak ematen dizkiogu.
Irrikaz abiatu ginen kantari, bidai luzea aurretik
genuela jakinik. Leihotik begiratu eta paraje
ederrak ikusten hasi ginen, alboko eserlekuetan hainbeste urte luzez ondoan izandako zoroen ahotsak airean nabari zirelarik.
14:00: Eta azkenean, iritsi ginen. Mendi
amaiezinen artean kokatutako herrixka hurak
liluraturik utzi gintuen, erreka izoztuak gurutzatuz eta teilatu zorrotzen artean mendi gailurrak bereiziz, supermerkatu handi bat ikusi
genuen zuhaitzen artean, eta korrika abiatu
ginen sabela betetzeko intentzioarekin.
Herri txiki batean geldialdi labur bat egin genuen handik bi ordura, eta bertako kale estuetatik ibiltzeak behintzat hainbat errepide
orduren zama baretzea lortu zuen.
17:00pm: Geldialditxo hura amaitzean, berriz
ere autobusera itzuli ginen, erreserbak goraino beteta eta irribarre berri batez lagunduta,
berriro kantuan aritzeko gogotsu. Batzuek
kanta ezagunekin eztarria lagata, eta beste batzuek, aldiz, lozorro sakonean sartuta,
ba-bateko sorpresa hartu genuen autobusa
aparkaleku zabal batean geratu zenean.
Ateak ireki eta jaitsi egin ginen batzuk, besteak bertan geratu ziren. Guztion ahoetan
nabari genezakeen ke moduko bat, buseko
berotasunak mendiko hozkirriarekin egindako
kontrasteagatik. Aurpegia elurrez freskatu berri, gudu luzea hasi genuen bata besteari elur
bola handiak jaurtiz, a zer hotza!
20:00pm: Eserleku berdinetan hainbeste postura ezberdin saiatu ondoren, nekatzen hasiak

ginen, eta aterpetxera iristeko gogoa
handitzen zihoan gure artean. Beroa eta
gosea ere nabari ziren jada, eta orduan
hasi ziren zurrumurruak; aterpetxea hor
dago!!
Guztiok begirada luzatu eta aldapa baten gainean ikustea lortu genuen eraikuntza handi samar bat. Honi buruzko
aurreiritziak berehala hasi ziren, eta
galdera kezkagarrienak bururatzen hasi
zitzaizkigun: zenbatekoak ote dira logelak? izango al dugu aukera koltxoiak
batetik bestera mugitzeko? nola banatuko gara taldetan? janaria ona izango
ote da? etab.
Aurrerago galdera guzti horiei erantzunak aurkitzen joan ginen: gelak 7-koak
gehienak, batzuk balkoiarekin eta beste
batzuek gabe (polemika piztu zuen horrek), janaria eskasa, taldeak gure modura bereiziak…
Gauerdia iritsi arte ibili ginen pin-pon
ean zein billarrean edota sofa zabaletan
telebista ikusten deskantsatu genuen.
Ordua iritsi zenean, iskanbila handirik
sortu gabe bakoitza bere logelan sartu
eta handik gutxira hasi ziren eskailera
gora-beheren pauso hotsak.
MAIATZAK 7, ASTEARTEA

RAFTING eta KAINOI JAITSIERA!

handitan bereizi genuen maila. Urduri
abiatu zen zati erdia Kainoi jaitsieran
parte hartzera, eta gainontzekoak Rafting egitera.
Kainoi jaitsiera ez zen izan esan zigutena bezain arriskutsua eta beldurgarria,
beraz, gustura egiteko modukoa zen.
Bakoitzak bere neurriko neoprenoa,
txalekoa eta kaskoa hartu zituen, eta
busean eraman ginduten errepide korapilatsuen tartetik.
Behin hara iritsita, presa zabal bat zeharkatu eta oinez igo ginen mendi arteko errekara, eta bertan hasi genuen
espedizioa!
Uretan lehen aldiz murgildu eta gauzak
nola egin behar genituen azaldu ziguten,
gure aurpegi zurbila areagotuz zihoala ur
zipriztin hotzen artean.

08:00am: Korridoreetako zaratak esnarazi gintuen, jarraian irakaslearen ate
irekiera zaratatsuak eta buila altuak “ESNATU!!” esaten zigularik. Gosaltzeko asmoarekin ilara luzea itxoin behar genuen,
eta azkenean barrara iritsi ginen. Esnea,
galletak, marmelada tostadarekin, kafea,
zukuak… denetarik zegoela zirudien.

Beldur eta kezken artean hasi genuen
gure jaitsiera, eta lehen aldapek ez ziguten segurtasunez arrera egin, baina
pixkanaka gure beldur aurpegiak alaitzen joan ziren bidean aurrera egin ahala.
Zorionez, baina susto txiki batzuk egon
ziren arren, inork ez zuen ezer larririk egin,
eta gustura gelditu ginen egindakoarekin.

Jantokia bete genuen guztion artean,
ikasle eta irakasle nahasturik. Orduan
hasi zen zarata, egunean bertan zer egingo genuen espekulatzen hasiak ginen…

Azkenean autobuseko eserlekuetan
eseri, eta nekatutako hankek biziki eskertu ziguten deskantsua.

Gosaldu ondoren motxila txiki batean
beharrezko materiala sartu eta bi talde

BARTZELONARA!

MAIATZAK 8, ASTEAZKENA

08:00am: Gau iskanbilatsu
haren ondoren, irakasleak
builaka sartu ziren logeletan, “esnatu behingoz!!”
esanez.
Presaka jantzi eta gosaldu
ondoren, maletak egindakoan autoan sartu ginen
haiekin batera, beste bidai
luze bat genuela jakinik.

Bidaia azkar pasa zitzaigun oraingo honetan, eta geltokian jaistean, aztoratuta
abiatu ginen hiri erraldoi hartako txoko
bakoitza miatu nahieran. Rambla zabalean zehar paseatu ondoren, dendaz
denda ibili ginen, azkenik Barrio Gotikotik busa hartu behar genuen lekura
itzuliz, Katalunia Plaza..
Ibilbide nekagarriaren ondoren, eskertu
genuen hotelerako bidaia, eta berriz ere
hotela nolakoa izango ote zen imajinatzen hasi ginen. Ondo egongo al da?
Hala kutre horietako bat jarriko digute?
eta sorpresa polita hartu genuela pentsatzen dut, pistina eta guzti zuen hotel
handi eta modernoa zen, afaltzeko buffeta eta guzti zuena.
Deskantsu bat hartu eta gauean kostatik
ibilaldi bat egin ondoren, guztiok itzuli
ginen hotelera, eta gure ezusterako, gau
hura izan zen motzena, ez baitziguten
gelaz gela joaten utzi.
MAIATZAK 9, OSTEGUNA
PORTAVENTURARA!

Azken eguneko tristura nabaria zen
arren, aurpegi alai eta irribarretsuak ikus
zitezkeen batetik bestera,
Atrakzioetan gora eta behera ibili ginen
korrika, guztiak probatzeko denbora
edukiko ez bagenu bezala, eta behin
muntatuta, beldur gabe, baina builaka.
Eguna amaitzen zihoan, eta parkeko
ateak istearekin batera, autobuseko
ateak irekitzen joan ziren, lau egun zoragarri haiei amaiera emateko ordua
iritsi zen, eta guztiok betirako gogoeta
egingo dugun bidai laburra une bertantxe amaitu zen, berriro ere gure kabira
itzultzeko bidea hartu genuenean.

Naia alzugaray
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Mikel Kazalis, Hodei
Esteban etb azken
ukituak ematen.

Ainhoa Garayar

pe.
Amaia ta lo

Josu Tete

Nahikari Garilo
ndo

Joanes Ederra

DBH-ko ikasleak.

Inar Izeta

Igor Gartzia

Mertxe Isasti

Miren A
Jone Az
Aitor Amilibia

Nerea Altxu
nchez
Danel Sa

Gorka Mendizabal
Unax Zaldua

Mikel Alberdi

Oihane Lekuona

g
Ikastola All Stars Gypsy Swin
Band-ek aurkezten du:

Aranguren /
zkoaga

Ni, Hi, Hura…. Ikastola mundura!
Itsasotik zeruraino
urdinean urdinago,
herria dut, herria naiz,
ikastolatik harago.
NI naiz abiapuntua,
NI naiz hitzaren arnasa,
NI naiz harri-koxkorrekin eraikitako jolasa.
Ni, Hi, Hura…. Ni, Hi, Hura…. jauzi eginik gura
Ni, Hi, Hura…. Ikastola mundura!
HI haiz behinola egin zen
habia baten oraina,
geroztik nor babestua
izan duena ordaina.
Inoiz baino ederrago,
inoiz baino berdeago,
bide hontan emandako
pauso bakoitzean hago.
Ni, Hi, Hura…. Ni, Hi, Hura…. jauzi eginik gura
Ni, Hi, Hura…. Ikastola mundura!
HURA putzu more bat da
eta putzuaren jiran
mamorruak hor dabiltza
algaraka kalejiran.
Patinetez, bizikletaz
edo eskutik helduta,
irten gaitezen mundura
mundua zain daukagu ta!

Ikasle laguntzaileak txurrukan.
Aurten ere Ikasle Laguntzaileek izan dute merezitako saria
eta Txurrukara irteera bat izan zuten maiatzaren 27an.
DBH4ko ikasleek antolatutako jolasekin ederki pasa zuten
eta baita ongi asko merezitako txapa eta diploma jaso ere.
Bejondeiela!

Amagoia Gurrutxaga eta Gerra Zibila Zarautzen.
Ikasturte amaieran, Gizarte Zientzietako klaseetan Gerra
Zibila eta Frankismoa lantzen ari zirela aprobetxatuz
Amaigoia Gurrutxaga, ikastolako gurasoa, kazetari-ikerlaria
eta gaiarekin lotutako 3 liburuen egilea, izan dugu DBH4ko
ikasleekin. Bi hitzaldi eskaini zituen Gerra Zibilak herrian
izan zuen eraginaz hitz egiten. Ikasleak adi-adi entzun
zioten. Horrelakoen bidez ikusten dute historiako klaseetan
ikasten dituzten hainbat gauza ez daudela hain urrun eta
benetan garraintzitsuak direla. proiektuarekin jarraitzeko
asmoa dago datozen urteetan.

Entrenatzaileak Sunbillan.
Ekainaren 12 eta 14 artean entrenatzaileak Sunbillan izan
dira urteroko ohitura jarraituz. Merezitako saria jaso dute,
urte osoa gure umeak entrenatzen ibili eta gero. Giro onean
pasa dituzte bi egun hauek Ariztigain akanpalekuan hainbat
jolas eginez Sunbillan bertan eta Donezteben. Aurtengo
jolasak begirale batzuen eskutik etorri dira, horietatik hiru
ikastolako ikasle ohiak zirelarik: Joritz Bastarrika, Sara
Martinez eta Jone Zubiaurre.

Klika! Korrika 21 Zarauztik.
Bi urtez behingo legeari jarraituz aurten ere, udaberriko
oporren atarian, Korrika pasa zen gure herritik. 21. Korrika
honetan ikastolako kideok bi kilometro erosi genituen, bata
erakunde bezala eta bestea langileon ekarpen modura.
Argazkian ikus daitekeen modura mamorruak ere bertan
izan genituen korrika Malenek lekukoa zeraman bitartean.
Gora gure hizkuntza! Gora Korrika!

Samara Velte: “Nik sinesten dizut”
Samara Velte ikastolako ikasle ohiak biolentzia sexistaren
inguruko kazetaritza ikerketa bat argitaratu du 2016ko
San Fermin jaietako “Manada”ren kasua oinarri hartuta.
“Nik sinesten dizut” izenburupean, Berria, Elkar, Jakin eta
Txalaparta argitaletxeek eman dute argitara Samararen
lana, ikuspegi ezberdinetatik gizartean oso errotuta dagoen
bortxaren kulturaren azterketa sakon bat egiteko.
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2019ko Salbatore Mitxelena lehiaketako
ikastolako saridunak
A1 MAILA, IPUINAK. 2. SARIA: “Erregina hil dute” Imanol Izeta Erostarbe
B MAILA IPUINAK. 3. SARIA: “Trakets woman” Garazi Txapartegi
B MAILA OLERKIAK. 1. SARIA: “Gezurra” Naroa Bordagarai. 2. SARIA:
“Errua” Jakes Etxeberria. 4. SARIA:“Gorputz barrutik goaz” Elene Eizagirre
C MAILA, IPUINAK: 1. SARIA: “Bankua” Irati Martinez Zabala
C MAILA, OLERKIAK: 2. SARIA: “Lau eserleku emakumerentzat”
Angie Olabe Zapirain. 3. SARIA: “Korapiloa” Amaia Estivariz Urbitarte

k
a
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l
s
a
k
i
Gure
kirolari
Peru Urkola Gorostitzu - LH6
- Gipuzkoako txapelketa
errepidean: 1. postua.

Aritz Austing - DBH4

- Gipuzkoako txapelketako
iraupen zirkuitoan: 1. postua.

Euskadiko hirugarrena
bere kategorian.

- Gipuzkoako txapelketako
sprint zirkuitoan: 1.postua.

Malen Urkiri Agirrezabalaga
LH6
Espainiako txapelketan
hau irabazi du:
Banakakoan:
1) Zilarrezko domina bere
kategoriako kronometratuan
2) Urrezko domina bere
kategoriako Eliminatorietan
3) Campeon de Campeones.
Garailea-kopa
Taldeka:
Zilarrezko domina

Lore Austing - DBH2
Gipuzkoa eta Euskadiko
txapelduna.
Espainiako txapelketan
zazpigarrena.

Adur Amatriain - DBH4
Ian Olazabal Etxabe
(Judo) - LH6
Judoko Bakarkako
Gipuzkoako
txapelketan 3.postua.

16 urtez azpikoetan
munduko hirugarrena Playa
Hermosan, Costa Rican.

Ekaitz, Beñat, Urtz, Aimar,
Unax, Oier, Inhar eta Jon
(Eskubaloia) - DBH 3-4
Zarauzko eskubaloiko kadeteak
Espainiako txapelketan
txapeldunorde Pontevedran
jokatutako fase finalean.
Salbatore Mitxelena Ikastola
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Ispilla ta azken portu
izan ziren gure kabi
bertako milaka istori
bilakatuz maitagarri
Ikastolara sartu eta
HH-tikan hasi,
arazoak ahaztu eta
umetasunean hazi
Eskerrik asko guztiagatik
zuen eskua luzatzeagatik
bigarren etxen honta iristian
gure guraso izateagatik
LH1-en gela ta
lagun berriak tarteko,
oraindik lan askorik gabe
gure poztasunerako
Gure azkenengo etapa
DBH-ra heltzia
moituena izan dan arren
tristia bukatzia.

DBH4ko ikasleak (2003)
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Eskuragarri
idazkaritzan

URTE

50NTUAN

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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