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Agurra
Ikastola, bihotz-begietan.
Goizean goiz ikastolara heltzeko bi urteko haurraren irrika. Andereñoak, aitaren besoetatik umea
jasotzean, erregalatzen dion irribarre zabala. Bidegorriko pelotoia. Loaren orratzak ezin astindu
(beti) berandu heltzen den DBHko ikaslea. Euskara. Berandu iritsitako ikaslea (arrazoi osoz)
kanpoan uzten duen irakaslea. 1300 lagun biltzen dituen festa. Ostiraletan soinuaren doinuak
dakarren alaitasuna. Zientzietarako grina piztea
lortzen duen maisua. Berrikuntza. Gelako ordezkari izateari uko egiten ez dion ama (oso) lanpetua.
Elkarbizitza eredua. Asteburuak ikastolako bloga
elikatzen pasatzen dituen irakaslea. Frantseseko
eskoletan gehiegi hitz egiten duen mutil taldea.
Auto-eraketa. Asteburu eta oporretan beti irekita dagoen kirol eremua. Bisitan etortzen diren ikasle ohiak. Jakin-mina. Ikastola pintatzera hurbildu
zen jende andana. Liberen begiak ernai. Matematika klaseak erakargarri egiten dituen irakaslea.
Elkartasuna. Euskal Herri osoan zabalduta dagoen
hezkuntza sistema propioa. Poza. Zailtasunen gainetik aurrera doan taldea. Herri-mina pizten duen
ikastetxea. Laguntza eskatzerakoan erantzun egiten duen kolektiboa. Nortasuna. Haurren aitzakian
afariak egiten dituzten gurasoak. Etxe-Beltz (etxe
argi!) bertso eskolan maisu diren ikasle ohiak. Gipuzkoako bertso finalera heldu den boskotea. Eraikin bat baino gehiago. Batzarrean kritiko azaltzen den gurasoa. Euskara hutsean bizi den nerabea.
Denona den Eriken esperantza. Plaierotan partidu
bakarra irabazi arren futbolean gustura egiten
duten neskak. Etorkizuna. Pentsamendu kritikoa
sustatzen duen eskola. Euskal literatura maite duen
(eta ikasleei Lizardi zein izan zen) erakusten dien
irakaslea.
Horra Ikastola zer den!

Argitaratzailea:
Salbatore Mitxelena Ikastola.
www.zarauzkoikastola.org
Koordinazioa eta kudeaketa:
Komunikazio eta Promozio Taldea.
Diseinu eta maketazioa:
Hizki Inprimategia.
Copy right-a:
«Salbatore Mitxelena Ikastola» aldizkaria.
Deposito legala: SS 1342/97
Tirada: 1.500 ale.
S.M. Ikastola 3
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Jai-eguna

Kirolez-kirol
Kirola beti al da ona?

EKAINAREN 4
EGUZKITSU
BATEN
KRONIKA

E

guraldia iragartzen duten
weborriak dantzan ibili zi
ren jaiaren aurretiko astean,
batik bat, ikastolaren inguru
honetan, haiek begiratzeak egural
dia aldatzeko aukera emango baligu
bezala. Ez zen beharrik izan, ordea.
Eki jainkoa lagun izan genuen egun
guztian. Horrela beste egun ahan
tzezin bat gozatzeko parada eman
zigun.
Festak urteroko legea jarraitu
zuen. Maixu Peperi bere omenaldia
egin zitzaion, animo-oihu, txalo eta
urduritasun artean. Txapelketako
partaidetza oso ona izan zen eta fi
nalak ikusteko tokirik ez. Abel, Hai
mar eta Irujotarrek inbidiaz begira
tuko ligukete, jakin jakingo balute...
Ordu horretan, festa-gunearen
beste foko batean haur eta umeak
hainbeste entsaiatutako jaialdiari
eman zioten hasiera, argazki eta bi
deo-kameraz jositako ikuslego baten
aurrean: fruituak, cowboyak, txina
tarrak, egipziarrak, euskaldunak,
mexikarrak... Hemen ere, harmai
letan tokirik ez. Txalo zaparrada ar
tean aritu ziren gure artixta txikiak.
Guraso talde batzuk bitartean
gune serio eta garrantzitsu batean
ari ziren parte hartzen: marmitako
lehiaketa. Lehiaketak eta epai
mahaiak ematen dioten seriota
sunak afariaren kalitatea bermatzen
du. Epaile lanak egiten: Larraitz le
hendakaria, Arantxa, laster jubila
tuko den irakaslea, eta Juanjo, jubi
latu berria.
4

Ilunabarreko 8etarako zegoen
hitzartuta momenturik polite
netakoa, afaria; izan ere, bertan
elkartzen baikara guztiok, giro ezin
epelagoan eguna ospatzeko. Aur
ten 1300!! Bazkaltiar kopurua, ur
tez urte, amaigabeko gorakadan.
Hainbeste energia, lan, lankidetza
eta buruhauste suposatzen du afaria
prestatzeak... garrantzitsua da ongi
ateratzea. Etxebeltz lehiaketako ira
bazleari saria eman, lehendakaria
ren agurra eta, legea jarraiki, “goazen denok batean...” kantatuz hasi
zen hainbeste itxarondako unea:
zizka-mizka hotzak, marmitako earrrra eta etxetik ekarritako postrea.
Bapo jarri arte.

Z

enbat aldiz entzun ote ditugu kirolak gure osasunean ekartzen dizkigun onurak. Zenbat aldiz gogoratu
ote dizkigute kirola egitearen abantailak. Mens sana in corpore sano.

bat zintzilikatu zuten goitik behera.
Gainera, irakasle guztiei omenaldi
hunkigarri bat egin zieten (bi irakas
leen manteoa barne). Dena malko
artean. Batzuk, inoiz ahaztuko ez
dituzten uneak. Hurrengo sorpre
sa andereñoen eskutik: Boney M
taldearen koreografia max-mix bat.
Gero, Original Village People tal
deak, New Yorketik bereziki etorrita,
YMCA ezaguna abestu zuten, mun
du guztia dantzan jarriz.

Afaria eta kafea zerbitzatzen DBH
4ko ikasleak. Aipatu behar da aur
ten guzti-guztiek hartu dutela parte.
Denak bolondres, gogo biziz, auke
ra eskaini zitzaien une beretik. Lan
ederra. Txikienen artean, berehala
hasi ziren janari-gerrak. Ogi puske
tak eta makarroiak hegan zebiltzan
hara-hona. Jolasa! Zer egingo dute,
bada, umeek? Ardura beste norbai
tena da. Zorionez, berehala zuzendu
zen “gatazka”, gurasoak azaltzean.
Azpimarratu behar da, mahaietan
ikasle, guraso eta langileez gain ikas
le ohiak ere bagenituela. Ikastola
ren partaide sentitzen dira oraindik.
Gauzak ongi egiten ditugun seinale.

Agian, festaren azken atala
izan zen tristeena (hasiera batean,
behintzat). Bigarren urtea da DJ-ak
lan kaxkarra egiten duela. Jendea
dantzan jartzea hain erraza izanik!
Baina ikastola honetako kide orok
badaki egoera guztiei itzulipurdi bat
ematen: portxeetan diskoteka bat
inprobisatu zen, bat-batean eta mi
nutu gutxian. DJ Sergioren scratchek egin zuten lana: Lady Gaga, Tapia
eta Leturia, Negu Gorriak, Boney M,
polkek... bata eta bestea dantzan
jarri zuten, gazte eta ez hain gazte,
ikasle, guraso eta irakasle. Aldizka
ri honek jakin izan duenez dantza
saioak, izerdi eta txanpain artean
aldakak mugitzen, ordu txikiak arte
luzatu ziren; beste asko, nekearen
nekez, ordurako Morfeorekin ame
tsetan zeuden artean. Aparteko gi
roa ekainaren 4 eder hura amaitu
eta inoiz ez ahazteko.

Afalostean, DBH 1 eta 2ko dan
tza koreografiak izan genituen. Eta
ondoren, DBH 4koen agurra. Abes
ten zuten bitartean, ikastolari eske
rrak ematen zion pankarta erraldoi

Zoriondu horrelako jai zoragarria
lortu ahal izateko lanean aritu ziren
ikasle, irakasle eta, batik bat, gura
soak. Eta animatu hurrengo urtekoa
hobea izan dadin.

S.M. Ikastola

Gure aurreko belaunaldietan kirola egiteko
ohitura ez zegoen gaur egun dagoena bezain hedatua. Egia da ere, orokorrean, bizitza bera osasuntsuagoa zela eta ez zutela
gaur egun sedentarismoarekin dugun arazoa. Azken urteetan alde guztietatik gogoratu zaigu kirola egin behar dugula. Bizitza
sedentario batek dituen ondorioa negatiboak ere gure inguruan ikusten hasiak gara
eta honek beste behin kirola egitearen presioa handitu du.
Presioa hitza aipatu dut. Azkenaldian, kirola egiteko animoak presio bilakatu direla
iruditzen zaidalako. Itxura fisikoak gizartean hartu duen garrantzia ere presio honetan presente dagoela esango nuke. Kirola egiteak kezkatzen gaituen arren kirola
nola egiteak oraindik gehiegi kezkatzen ez
gaituelako. Helduen kirolean zerbait aurreratu da kirola egiteko moduen inguruan.
Entrenatzaile pertsonalen modaz gain,
orokorrean, eta lehiaketatik kanpo dagoen
kirolean batez ere, ohiturak hobetu dira.
Lehiaketari dagokionez, goi mailan, balore
asko galdu dira eta emaitzak pisu gehiegi
hartu du prestaketan. Emaitzak ez, barkatu,
emaitzak oso modu ezberdinetan baloratu daitezkeelako, postuak esan nahi nuen.
Postu jakin bat lortzeko, kirolaren hainbat
oinarri saltatzeko gai garela garbi erakutsia
baitugu. Ezin esan goi mailako kirola osasungarria denik. Osasungarria ez bada…
kirola deitzen jarraitu beharko genuke? Ez
dago NBA edo antzerako adibideetara joan
beharrik, gertuago ere badira kirolaren izenean ikuskizun hutsa (edo ez hain hutsa)
saltzen digutenik.
Goi mailako kirola hain kutsatuta egoteak,
gaztetxoengan eragiten du. Goi mailako
ikuskizunak dituen baloreak kirolarenak
direla nahastuta txikienengana ere iritsi
dira. Kirola egin, egin behar dela azpimarratzen jarraitzen dugu. Bolumenari kasurik
egin gabe, are eta gehiago hobeto. Baina
kirola, adin hauetan ere, kaltegarria izan
daitekeela oraindik ez dugu guztiz argi.

Kirola, aktibitate fisiko edo garapen orokorreko heziketa tresna den eztabaidatu
beharko genuke hasteko. Bi ezaugarriak
beharrezkoak direla ondorioztatuko dugu
baina bakoitza nola landu jorratu beharra
dugu. Hain barneratua dugu kirola egitea
ona dela… nola eta zenbat egiten denari
garrantzirik ez diogula ematen.
Gaztetxoenek egin behar duten kirol kopurua, kirola bera lantzeko moduarekin
zuzenki lotuta dago. Adin hauetan, garrantzia gehien, kirola lantzeko moduak izan
beharko luke. Haurren heziketarako dugun
tresnarik egokienetakoa izan daiteke, baina
tresna hau gaizki erabiltzeak ondorio oso
txarrak ekar ditzake gaztetxoengan. Gaur
egun, garbi dugu, gure haurrek bideo
jokoetan jokatzea eskatzen badigute zein
neurritik gora ez diogun jokatzen utziko.
Lagunekin atera nahi badute ere mugak
jartzen dizkiegu. Gauza bera gertatzen da
hainbat ekintzekin. Beraiek eskatu arren,
gure irizpidea gailentzen da, neurri batetik
gora edo modu jakin batzuetan hainbat
ekintza kaltegarriak direla garbi dugulako.
Kirolean ordea, irizpiderik ez dugula dirudi.
Kirola egitea ona den horrekin, dena libre
usten diegu eta eskatzen diguten guztia
ematen diegu eta gainera beraien parte
hartzea goraipatzen dugu. Zergatik ez dugu irizpiderik kirolaren inguruan? Ez al genieke, kirolean ere, onuragarriak izan daitezkeen eta ez direnen artean aukeratzen
lagundu behar? Goi mailako kirolariak baina karga gehiago dituzten haurren kasuak
detektatu ditugu aurtengo kurtsoan. Honek
larriki kezkatzen gaitu. Kirola osasunaren
tzat kaltegarria ere izan daitekeelako. Beraz, denon artean, karga eta kirola lantzeko
moduen inguruan gogoeta egin beharra
ikusten dugu. Beste ekintzetan bezalaxe,
gure irizpidea izan eta erabili. Kirola dei
tzen diogun dena ez baita zertan guztiz
osasungarria izan gaztetxoentzat.
Mens Sana in corpore sano esaten zuten
gorputz orekatu batean izpiritu orekatu batek egon behar duela esateko. Beraz, kirola
bai. Ahal den modurik osasuntsuenean eta
izpiritua orekatzeko bide izan dadila eta ez
izpiritua gehiago aldrebesteko. Kirolean
ere, denak ez baitu balio.
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S.M. Ikastola
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izpiritua gehiago aldrebesteko. Kirolean
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kastola ondoan bizi naizen arren, urteak ziren ikastolarekin kontaktua hein handi batean galdua
nuela... Pasa den urtean arratsalde batzuetan txapasen piano klaseak jasotzera azaltzen nintzen.
Edo Onintziri bixitaren bat egin izan diot tarteka argazkiz josia dagoen Gorputz Hezkuntzako irakas
leen bulego horretara eta nahiz eta gutxitan izan, pozik sentitzen naiz ikastolaren eremuan… Ikas
tolaren energian...
Jarri izan naiz noiz edo noiz 12:30ak aldera leihotik begira, haurrek ikastolatik etxerako bidea egiten
duten bitartean, garai zaharrak oroituz. Edo trena hartu zain nagoenetan haur eta irakasleak zertan
dabiltzan behatzen. Baina hainbeste denbora iragan ondoren ikastolatik atera nintzenetik, aitzakia bat
ezean, ez naiz bertaratu.
Gustura hartu nuen beraz, bideokliparen sorkuntza eta grabazioan parte hartzeko gonbidapena.
Erraza egin zitzaidan baiezkoa ematea! Zailagoa izan zen ordea, adierazi nahi genituen ideia, pentsa
mendu, sentimentu haiek guztiak, minutu gutxitako bideo batean laburtzea eta are gehiago irakasle
gelan biltzen ginenen artean, buruan genuen hura nola adierazi adostea. Baina hori ere positiboa da,
dudarik gabe. Egia da, zaila izaten dela halakoetan denen gustuak betetzea eta denak pozik sentiaraztea
baina alde batetik arreta eta bestetik pazientzia eta ulerkortasuna egon ezkero, primeran pasa daiteke!!
Beraz, hainbat jira-biraren ondoren ideia adostu genuenean, lanak banatu eta lanean hasi ginen!:
- Ikastolan ikasitako hainbat ezagunekin gelditu eta esalditxoak grabatu (barkamenak Aritzi!!)
- Ikastolako irakasleekin bildu ibilbidea eta eginbeharrak azaltzeko eta bakoitzari bere zatiaren ardura
eman.
- Lehen Hezkuntzako 3. mailakoekin, Txapas, Kontxi eta Joxean Urbietaren laguntzaz ikastolako abes
tia grabatu gure ibilbidera eta ideiara egokituaz.
- DBHkoei kurtso amaierarako dirua ateratzeko ea pintxo batzuk saldu nahiko zituzten komentatu.
- Edariak saltzeko hainbat guraso engantxatu.

Halako ekintza gehiago nahi ditugu!!
...eta buruhauste gutxiago... jajajaja.

ESKERRIK ASKO GUZTIOI.

ESKERRIK ASKO! ESKERRIK ASKO!!

ESKERRIK ASKO!!!

Hodei Unzueta

- Ahalik eta ikasle ohi gehienei deialdia luzatu!
Dena prest utzi genuen, beraz, grabaketa egunerako eta eguraldiak lagunduta goiz pasa polita suer
tatu zen! Uste baino lagun
gehiago elkartu ginen.
Pentsa! Ordu erdi ba
tean jatekorik gabe geldi
tu zirela uste dut!
Beste batzuek, beraien
kintako bazkaria egiteko
ere aprobetxatu zuten
eguna! eta beste batzuek
aspaldi ikusi gabeko ikas
kideak, irakasleak, ikasto
latarrak ikusteko!
Eskertzekoa izan zen
benetan bakoitzak jarri
tako hondar alea. Esker
tzekoa guztien pazientzia,
eskeinitako denbora, ja
rritako gogoak, agertuta
ko prestutasuna eta opa
ritutako irribarre bakoi
tza!
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EKUADORREN ERE... KORRIKA!!

S

altoka edo arrastaka, pre
saka ala patxadan, bakarka
edo taldean. Baina da
bilenak bidea egiten dihar
du beti; urrutira garamatzan bidea.
Guk Ekuadorreraino egin genuen
jauzi duela hiru hilabete inguru eta
han korrika mugitzea erabaki ge
nuen apirilaren erdialdean. Baina
zergatik eta zertarako korrika?
Ederki genekien jakin, garaitsu
horretan Euskal Herria ere Korrika
zebilela eta guk ez genuen gutxiago
izan nahi. Ez horixe! Eta horrelaxe
hasi ginen pausoz pauso bidea
egiten; pausoz pauso eta gelditu
barik.
Gu praktika aldia burutzen ari
ginen herrian, Puyon, gaztelera na
gusitzen den arren, badaude ezku
tuan bizi diren beste hizkuntza indi
gena batzuk ere. Milaka eta milaka
kilometro luzeko itsaso zabal batek
banatzen gaitu elkarrengandik,
baina distantziaren urrunean oso
gertuko sentitzen genituen borroka
batzuk ezagutu genituen: Ekuado
rren ere handiak txikia jaten du.
Gauzak horrela, ezkutukoa indartu
eta argitara ateratzeko urratsak
ematea lehenetsi genuen gure hel
buruen artean.
Hango hizkuntza eta kultura in
digenen biziraupena nahiko kolo
kan ikusi genuen, kaleetan zehar
apenas entzuten baita kitxuako,

shuarreko nahiz beste hizkuntza
gutxituren bateko hitzik. Hezkun
tzak ere, elebitasuna izen hutsean
baino ez daramanez, ez dio egoera
itogarri honi arnas handirik ema
ten, eta familiako belaunaldiz be
launaldiko transmisioan ere hu
tsune handia dago, guraso askok
beraien hizkuntza indigena bazter
tu eta gaztelera hutsean hitz egiten
baitie beraien seme-alabei. Uste
izatekoa den bezala, testuinguru
honetan ikasten duten ikasleek ez
dute beraien hizkuntza indigena
jakiteko interesik azaltzen eta be

raien kultura gordetzeko egiten
duten ahalegina hutsaren hur
rengoa da. Gu aho zabalik geratu
ginen egoeraren gordintasunaz
ohartzean, eta utzikeria honen au
rrean, beraien kontzientzian eragin
eta kultura eta hizkuntza indigenak
indartzeko zerbait egitea erabaki
genuen.
Eskolako irakasle batzuekin eta
zuzendariarekin bildu ondoren,
nortasuna eta kultura indartzeko
hitzaldi batzuk emateko aukera
eskaini ziguten, eta arduratsu eta

gogoz aritu ginen irakasle na
hiz ikasleekin Euskal Herriko eta
Pastazako errealitatea alderatu eta
irtenbideak bilatzen. Euskara eta
euskal kultura indartzeko antola
tzen diren zenbait jaialdiren berri
eman genien, gure esanetatik idei
aren bat hartu eta beraien erreali
tatera egokitzeko aukera izan zeza
ten, eta dena teoria hutsean utzi
beharrean, Euskal Herritik Korrika
pasatzen ari zela aitzakia hartuta,
euskararen eta hango hizkuntza eta
kultura indigenen aldeko festa bat
antolatzea erabaki genuen. Aurka
ko iritziren bat edo beste ere egon
bazegoen arren, aldeko iritziak na
gusitu ziren irakasleen artean eta
halaxe ekin genion bideari.

ziekin hitz egin eta kartel, pankarta
eta oihuz Puyoko kaleak aldarri
kapen kolorez margotu genituen.
Parte hartzea oso handia izan zen,
berrehun pertsona ingurukoa, eta
giro alaian egin genuen ibilbidea,
orain saltoka eta gero dantzan,
hango ukitu berezia emateko alda
kak mugitzea ezinbestekoa baita.

eta geurea dena erabiliz bizi-bizi
mantentzeko deia egin genien han
bildutako guztiei. Eta agian hurren
go egunerako ahaztu egingo zi
tzaien bezperan zertarako eta zer
tan aritu ziren korrika, baina guk
behintzat Euskal Herriraino ekarri
dugu han sentitutako hotzikararen
berotasuna. Eta bada zerbait.

Oso momentu hunkigarriak bizi
izan genituen denok ere, eta inoiz
beraien hizkuntza indigenetan hitz
egiten entzun gabeko ikasleak,
korrika eta eztarriak urratu arte
oihuka entzun genituen. Festari
amaiera emateko, euskararen eta
hango hizkuntza indigenen aldeko
mezua zeraman lekukoa irakurri

Beraz, badakizue. Egunen ba
tean inguru haietara hurbiltzen
baldin bazarete, galdetu jendeari
Korrikaren inguruan eta irribarre
salatariak ihes egiten dion hari,
eman goraintziak gure partez.
Esango diguzue.

Oso denbora gutxian egin behar
izan genuen prestaketa lan guztia,
eta presaka eta erdi arrastaka ibili
ginen hari guztiak lotzen. Baina az
kenean, eskoletara gonbidapenak
bidali, kaleak mozteko hango poli
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berotasuna. Eta bada zerbait.

Oso momentu hunkigarriak bizi
izan genituen denok ere, eta inoiz
beraien hizkuntza indigenetan hitz
egiten entzun gabeko ikasleak,
korrika eta eztarriak urratu arte
oihuka entzun genituen. Festari
amaiera emateko, euskararen eta
hango hizkuntza indigenen aldeko
mezua zeraman lekukoa irakurri

Beraz, badakizue. Egunen ba
tean inguru haietara hurbiltzen
baldin bazarete, galdetu jendeari
Korrikaren inguruan eta irribarre
salatariak ihes egiten dion hari,
eman goraintziak gure partez.
Esango diguzue.

Oso denbora gutxian egin behar
izan genuen prestaketa lan guztia,
eta presaka eta erdi arrastaka ibili
ginen hari guztiak lotzen. Baina az
kenean, eskoletara gonbidapenak
bidali, kaleak mozteko hango poli

Urdaneta, 2 - behea
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Ikasbidaia

Ikasbidaia

ORTZIMUGARI SO
Aste Santu zoragarri bat igaro
ostean, eta hainbat urtetan ikas
tolako nagusienei inbidiaz begira
tu ondoren iritsi zen gure txanda,
guztiz prest ginen hainbeste itxa
rondako bidaiari ilusioz heltzeko.
Autobuseko bidaia luze bat ge
nuen zain egun hauek gurekin iga
roko zituen txofer sinpatiko batekin.
Ez zen zaila izan, hala eta guztiz ere,
musika pixka batekin girotu eta bi
daia arinago eginaraztea. Hori bai,
gustuak gustu, benetan erronka la
tza izan zen guztion gustuko zerbait
aurkitzea.
Sortera iristean, autobusetik
jaitsi, herritik bueltatxo bat eman
eta lehen bi gauak pasako genituen
ostatua ezagutzera joan ginen,

kezka eta kuriositatez beteta; ea
nolako logelak tokatuko zitzaizki
gun, janaria nolakoa izango ote zen,
Champions-a ikusteko aukerarik
egongo ote zen… bakoitza bereare
kin. Gelak eman eta egongela ikusi
ondoren, futbolin eta telebista eta
guzti, jangelara joan ginen zerbait
afaltzeko asmoz. Kontuak kontu eta
kexak kexa, guztiok aurkitu genuen
gustuko zerbait.
Afaldu eta egongelan jolasean
eta hizketan aritu ondoren logele
tara igo ginen, gehienak gaupasa
egiteko asmotan. Luze joan ziren
aurreneko orduak, logale faltaga
tik edo behingoz ikasbidaia heldu
zenaren ilusioagatik agian, beste
behin ere lortu genuen irakasleek

kokoteraino amaitzea. Azkenean,
ordea, amore eman eta konturatze
rako guztiok loak hartu gintuen.
Egunsentiarekin batera, mu
sikarekin esnatu ginen guztiok,
norbait festarako gogoarekin gera
tu zen, nonbait. Beraz, ohetik jaiki
eta bapo gosaldu ondoren uretako
ekintzak egitera joan ginen, ba
tzuk urduri, besteak ausart, baina
azkenean guztiok animatu ginen. Bi
taldetan zatitu behar izan genuen,
talde erdiak goizean kanoi-jaitsiera
egin zuten, eta arratsaldean Ra
fting-a, gainontzekoek, berriz, alde
rantziz. A ze esperientzia polita izan
genuena!
Ostatura bueltatutakoan, dutxa
bat hartu eta afaltzera jaitsi ginen.

Zerbait ikasi dugu oporretan egon
arren, ile-lehorgailu asko batera
konektatu ezkero argindarrak salto
egin dezake. Berunak 5 edo 6 al
diz egin zuen salto eta Anjelek aldi
bakoitzean behera jaitsi behar izan
zuen argia jartzeko eskatzera. Dena
den, gau hau lasaiagoa izan zen,
pixka batean hizketan eta parrez
egon ondoren guztiok gure geletara
itzuli behar izan genuen, hurrengo
eguna zain baikenuen.
Esnatu orduko maletak egin eta
gosaldu ostean, autobusera igo
eta martxan jarri ginen: Bartzelo
na genuen zain. Ilusioz betetako
bidaia izan zen, zerrekin topatuko
ote ginen… pentsa, ehun elefante
ere ikusi genituen bidean! Bertan,
erosketa mordoa egin eta hiri zora
garri honen hainbat txoko bisitatu
ondoren, arratsaldeko zazpiak al
dera Plaza Catalunyan bildu ginen,
Comarrugara joateko.
Abian ginen gau hartan gure kabi
izango zen hotelerantz autobusa
seko gelditu zitzaigunean autopista
erdian. Ez litzateke arazo larria izan
go, ez balu kristoren bero sargoria
egingo. Mossos d’Esquadra-ren bi
sita izan genuen, baina arazoa lasai
tasunez hartu ostean, lortu genuen
berriz abian jartzea.
Afariak saritu gintuen, hala ere,
buffet librea, hori bai pagotxa! Ai
patzekoa da, noski, postreek izan
zuten arrakasta, hori zen aukera,

eta hori paradisua! Ez zen falta
izan, ezta ere, afal osteko DJa, due
la hamar bat urteko kanta pare bat
jarri, dantzan aritu eta hari begira
guztiok barrez algaraka jartzeko gai
izan zena.
Ondoren, logeletara igo ginen,
baina pixka bat egon eta gero
bakoitza bere gelara bidali gintuz
ten. Kasu egin ez eta gurearekin
jarraitu nahi izateagatik egindako
bidegabekeria batek izorratu zuen
guztia, ordea. Akatsetatik ikas
ten da, baina. Zapore gazi-geza
azukreaz gainditzen da eta guk ere
espero dugu gertatua ahanzturaren
kutxan desagertuko dela.
Azken eguna zen jada, ez ordea,
horregatik emozio gutxiagokoa,
oraingoan Portaventurara eraman
baikintuen autobusak, eta guztiok
eguna guztiz gozatzeko prest geun
den. Nahiz go
gorrenetan edo
apalagoetan izan,
adrenalinaz tope
raino ibili ginen
denok, eta amaie
ran, batek baino
gehiagok aldatu
behar izan zuen
arropaz,
goitik
beheraino zeharo
blai amaitzeaga
tik.

zenean, autobusera igo eta Fer
nandoren kontzertu bikainaz goza
tzeko aukera izan genuen. Segidan,
autobusa martxan jarri eta Zarau
tzerantz abiatu ginen, gehienak
lo, besteak lo zeudenak zirikatzen,
ikaskide batzuen hitzek hunkiturik
eman geniolarik amaiera.
Hor amaitu zen hainbeste itxa
rondako bidaia. Hala eta guztiz ere,
paper hutsean ezin daitezke emo
zio guzti haiek islatu, ezin ditugu
ezta ere urte guzti hauek lau egu
netan mugatu. Beraz, ahantz ditza
gun une txarrak eta onartu gaitezen
garen bezala. Nor bere ortzimugari
begira, bizitzaren beste bidegu
rutze batean topatuko dugu elkar.
Gero arte!
Garazi Argibe

Etxerantz abia
tzeko ordua iritsi

Kamisetak, sudaderak
poloak, biserak, txandalak
sukaldari amantalak, jaietako zapiak, e.a.

Metxeroak, boligrafoak
arkatzak, agendak, giltzariak
flexometroak, pegatinak, e.a.

Musika Plaza • Tel.: 943 130525 • Faxa: 943 890 228 • Mug.: 652 770901
ZARAUTZ
Abendaño industrialdea • Tel. 943 890 223
www: chapucetti.net • e-maila: chapucetti@chapucetti.net
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tolako nagusienei inbidiaz begira
tu ondoren iritsi zen gure txanda,
guztiz prest ginen hainbeste itxa
rondako bidaiari ilusioz heltzeko.
Autobuseko bidaia luze bat ge
nuen zain egun hauek gurekin iga
roko zituen txofer sinpatiko batekin.
Ez zen zaila izan, hala eta guztiz ere,
musika pixka batekin girotu eta bi
daia arinago eginaraztea. Hori bai,
gustuak gustu, benetan erronka la
tza izan zen guztion gustuko zerbait
aurkitzea.
Sortera iristean, autobusetik
jaitsi, herritik bueltatxo bat eman
eta lehen bi gauak pasako genituen
ostatua ezagutzera joan ginen,

kezka eta kuriositatez beteta; ea
nolako logelak tokatuko zitzaizki
gun, janaria nolakoa izango ote zen,
Champions-a ikusteko aukerarik
egongo ote zen… bakoitza bereare
kin. Gelak eman eta egongela ikusi
ondoren, futbolin eta telebista eta
guzti, jangelara joan ginen zerbait
afaltzeko asmoz. Kontuak kontu eta
kexak kexa, guztiok aurkitu genuen
gustuko zerbait.
Afaldu eta egongelan jolasean
eta hizketan aritu ondoren logele
tara igo ginen, gehienak gaupasa
egiteko asmotan. Luze joan ziren
aurreneko orduak, logale faltaga
tik edo behingoz ikasbidaia heldu
zenaren ilusioagatik agian, beste
behin ere lortu genuen irakasleek

kokoteraino amaitzea. Azkenean,
ordea, amore eman eta konturatze
rako guztiok loak hartu gintuen.
Egunsentiarekin batera, mu
sikarekin esnatu ginen guztiok,
norbait festarako gogoarekin gera
tu zen, nonbait. Beraz, ohetik jaiki
eta bapo gosaldu ondoren uretako
ekintzak egitera joan ginen, ba
tzuk urduri, besteak ausart, baina
azkenean guztiok animatu ginen. Bi
taldetan zatitu behar izan genuen,
talde erdiak goizean kanoi-jaitsiera
egin zuten, eta arratsaldean Ra
fting-a, gainontzekoek, berriz, alde
rantziz. A ze esperientzia polita izan
genuena!
Ostatura bueltatutakoan, dutxa
bat hartu eta afaltzera jaitsi ginen.

Zerbait ikasi dugu oporretan egon
arren, ile-lehorgailu asko batera
konektatu ezkero argindarrak salto
egin dezake. Berunak 5 edo 6 al
diz egin zuen salto eta Anjelek aldi
bakoitzean behera jaitsi behar izan
zuen argia jartzeko eskatzera. Dena
den, gau hau lasaiagoa izan zen,
pixka batean hizketan eta parrez
egon ondoren guztiok gure geletara
itzuli behar izan genuen, hurrengo
eguna zain baikenuen.
Esnatu orduko maletak egin eta
gosaldu ostean, autobusera igo
eta martxan jarri ginen: Bartzelo
na genuen zain. Ilusioz betetako
bidaia izan zen, zerrekin topatuko
ote ginen… pentsa, ehun elefante
ere ikusi genituen bidean! Bertan,
erosketa mordoa egin eta hiri zora
garri honen hainbat txoko bisitatu
ondoren, arratsaldeko zazpiak al
dera Plaza Catalunyan bildu ginen,
Comarrugara joateko.
Abian ginen gau hartan gure kabi
izango zen hotelerantz autobusa
seko gelditu zitzaigunean autopista
erdian. Ez litzateke arazo larria izan
go, ez balu kristoren bero sargoria
egingo. Mossos d’Esquadra-ren bi
sita izan genuen, baina arazoa lasai
tasunez hartu ostean, lortu genuen
berriz abian jartzea.
Afariak saritu gintuen, hala ere,
buffet librea, hori bai pagotxa! Ai
patzekoa da, noski, postreek izan
zuten arrakasta, hori zen aukera,

eta hori paradisua! Ez zen falta
izan, ezta ere, afal osteko DJa, due
la hamar bat urteko kanta pare bat
jarri, dantzan aritu eta hari begira
guztiok barrez algaraka jartzeko gai
izan zena.
Ondoren, logeletara igo ginen,
baina pixka bat egon eta gero
bakoitza bere gelara bidali gintuz
ten. Kasu egin ez eta gurearekin
jarraitu nahi izateagatik egindako
bidegabekeria batek izorratu zuen
guztia, ordea. Akatsetatik ikas
ten da, baina. Zapore gazi-geza
azukreaz gainditzen da eta guk ere
espero dugu gertatua ahanzturaren
kutxan desagertuko dela.
Azken eguna zen jada, ez ordea,
horregatik emozio gutxiagokoa,
oraingoan Portaventurara eraman
baikintuen autobusak, eta guztiok
eguna guztiz gozatzeko prest geun
den. Nahiz go
gorrenetan edo
apalagoetan izan,
adrenalinaz tope
raino ibili ginen
denok, eta amaie
ran, batek baino
gehiagok aldatu
behar izan zuen
arropaz,
goitik
beheraino zeharo
blai amaitzeaga
tik.

zenean, autobusera igo eta Fer
nandoren kontzertu bikainaz goza
tzeko aukera izan genuen. Segidan,
autobusa martxan jarri eta Zarau
tzerantz abiatu ginen, gehienak
lo, besteak lo zeudenak zirikatzen,
ikaskide batzuen hitzek hunkiturik
eman geniolarik amaiera.
Hor amaitu zen hainbeste itxa
rondako bidaia. Hala eta guztiz ere,
paper hutsean ezin daitezke emo
zio guzti haiek islatu, ezin ditugu
ezta ere urte guzti hauek lau egu
netan mugatu. Beraz, ahantz ditza
gun une txarrak eta onartu gaitezen
garen bezala. Nor bere ortzimugari
begira, bizitzaren beste bidegu
rutze batean topatuko dugu elkar.
Gero arte!
Garazi Argibe
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tzeko ordua iritsi
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Irakasleak

Juanjo

AURREJUBILAZIOA DELA ETA…

1. Hainbeste lanbide egonik, zergatik erabaki zenuen irakasle izatea?
Nik ez nuen erabaki irakasle izatea. Bizitzak, patuak, jarri ninduen ofizio horretan. Irakasle lana eskaini zidaten
eta onartu egin nuen. Zergatik? Gazteago nintzen!

2. Urte batzuk igaro dituzu irakaskuntzan, zein aldaketa nabarmenduko zenuke?
1974tik hona gizartea nola aldatu den esplikatzen ez naiz hasiko, nabaria baita. Garai bateko ikasleak lankide
izan ditut gero. Azkenengo urteetan, ikasle ohien seme-alabei eskola ematea suertatu zait. Oso esperientzia
interesgarria, aberatsa!

3. Zer jaso duzu ikasleengandik? Eta zer eman diezu?
Ikasleek jaso eta eman, bietatik egiten dute. Beraiekin denetariko harremanak izan ditut, errazak, ez hain errazak, ... Jende oso ona ezagutu dut, ona zentzu zabalenean, pertsona zoragarriak. Horiekin geratu nahi dut. Zer
eman dieten? Ez dakit. Ikasleei eskolak ondo ematen saiatu naiz beti, eta gertuko tutore izaten.

4. Zein da inoiz ahaztuko ez duzun eguna?
Hogeita hamazazpi urtetan denetariko egunak izan dira, onak, ez hain onak eta bestelakoak. Hemen lankideak
aipatu nahi ditut. Suertea izan dut. Hasierako urteetan asko ikasi nuen beraiengandik. Berdin azkenengo urteetan ere, asko ikasi dut. Gozada bat izan da inguruan izan ditudanekin lana egitea. Ez da pelota egitea, benetan
diot!

5. Azkenik iritsi zen eguna, erretiroa hartu duzu. Eta orain zer?
Lehenbizi esan oraindik ez nagoela (ez gaudela) erabat jubilatuta: %85a. Denbora librean zer egin? Frantses
hark esan zuen bezala: “il n´est jamais trop tard pour ne rien fair”. Edo nahiago baduzue: “dolce far niente”.

Irakasleak

Gotzon
1.- Hainbeste lanbide egonik, zergatik erabaki zenuen
irakasle izatea?
Gotzon. Bada, 70. hamarkadaren
hasiera hartan, frankismoa betebetean hain zuzen, lozorroan
bezala zegoen Euskal Herria esnatzen hasitako garai hartan…
gure herri honen nortasuna gauzatu eta dagoeneko bere etorkizunari begira jarrita oinarriak finka
tzen ziharduen egoera hartan,
ikastolen mudimendua zabaltzen
eta indartzen zihoan une berean… besteak beste, hizkuntza eta
hezkuntza uztartzearen jomugan
murgiltzea erabaki nuelako, konbentzimendu osoz.

2.- Urte batzuk igaro dituzu
irakaskuntzan, zein aldaketa
nabarmenduko zenuke?
Gotzon. Jakinekoa da, irakaskun
tzaren munduko atal, esparru,
arau, inplikazio, etab. gizartean
bezalaxe aldaketak eman direla
eta ematen direla amaigabeko
eboluzioan. Aldaketak egokiak
ala desegokiak diren ikuspegi ezberdinen araberakoak izan dai
tezkeela argituta, eta era berean
aztertu, eztabaidatu eta sakondu
ondorengo aldaketa partehartzai
leak onuragarriak direla zehaztuta, eta baita gure herri honen
izaera indartuz bere norabideari

ondo heldu izana goraipatu ondoren, eguneratzeari malguta
sunez ateak irekitzen jakin izana
ren kontestuan kokatuta, azken
urteotako aldaketa teknologikoak
eta aplikazio aurrerakoiak nabarmenduko nituz
ke. Honi gaine
ratzen badiogu, gero eta etorkin
gehiago ditugula gure artean ere,
horrek guztiak egungo irakaskun
tzan diharduenari sortarazten
dizkio egoera ez
berdinei egokitasunez aurre egin ahal izateko
prestakuntza eta erantzunkizun
gehigarriak edukitzea.

3.- Zer jaso duzu ikasleengandik? Eta zer eman diezu?
Gotzon. Ikasleengandik jaso dudana asko izan da. Buruhausteak
buruhauste, poztasuna, jakinmina, maitasuna, alaitasuna, beraien kezkak, larritasunak eta arazoak bideratu ahal izateko agertu
izan dituzten harrera eta jarrera
naturalak, gizakia, gure lurra eta
mundu hau ulertzeko eta konprenitzeko eskaini izan dituzten
prespektibak… hori guztia eta
gehiago da jaso dudana.

4.- Zein da inoiz ahaztuko ez
duzun eguna?
Gotzon. Gorabeherak gorabehera, irakaskuntzan aritutako egun
guztiak izan dira bere osotasunean hartuta, ahaztuko ez dudan
etengabeko eguna.

5.- Azkenean iritsi zen eguna,
erretiroa hartu duzu. Eta
orain zer?
Gotzon. Bizitza halakoxea da,
gauzak, egoerak, etab. hasi eta
amaitu egiten dira. Dena den, ez
dut erabateko erretirorik hartu,
ehuneko hamabostean, betikotasunezko sentimenduez gain,
ikastolarekiko loturarekin eta ha
rremanarekin jarraitzen baitut.
Datorrenari begira jarrita ba…
orain arteko ildoari eutsiz, behar
den lekuetan ekarpenak egiten
jarraituz eta lagunduz, Leok’k
musika taldearen abesti batek
dioena: “Alferrikan da, hau halaxe
da, atzokoa joan da, aurrera begira hartu datorren bezala.” Betiere, norabideak eta helburuak
garbi edukita.

Nire aldetik ematen saiatu naizena, laguntasuna, maitasuna,
pozik sentiaraztea, berdintasunez
ko euskal gizarte justu baterako
hezitzea eta eman nezakeena
ematen ahalegintzea, izan da.

IRURETAGOIENA
HARATEGIA
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Irakasleak

Juanjo

AURREJUBILAZIOA DELA ETA…

1. Hainbeste lanbide egonik, zergatik erabaki zenuen irakasle izatea?
Nik ez nuen erabaki irakasle izatea. Bizitzak, patuak, jarri ninduen ofizio horretan. Irakasle lana eskaini zidaten
eta onartu egin nuen. Zergatik? Gazteago nintzen!

2. Urte batzuk igaro dituzu irakaskuntzan, zein aldaketa nabarmenduko zenuke?
1974tik hona gizartea nola aldatu den esplikatzen ez naiz hasiko, nabaria baita. Garai bateko ikasleak lankide
izan ditut gero. Azkenengo urteetan, ikasle ohien seme-alabei eskola ematea suertatu zait. Oso esperientzia
interesgarria, aberatsa!

3. Zer jaso duzu ikasleengandik? Eta zer eman diezu?
Ikasleek jaso eta eman, bietatik egiten dute. Beraiekin denetariko harremanak izan ditut, errazak, ez hain errazak, ... Jende oso ona ezagutu dut, ona zentzu zabalenean, pertsona zoragarriak. Horiekin geratu nahi dut. Zer
eman dieten? Ez dakit. Ikasleei eskolak ondo ematen saiatu naiz beti, eta gertuko tutore izaten.

4. Zein da inoiz ahaztuko ez duzun eguna?
Hogeita hamazazpi urtetan denetariko egunak izan dira, onak, ez hain onak eta bestelakoak. Hemen lankideak
aipatu nahi ditut. Suertea izan dut. Hasierako urteetan asko ikasi nuen beraiengandik. Berdin azkenengo urteetan ere, asko ikasi dut. Gozada bat izan da inguruan izan ditudanekin lana egitea. Ez da pelota egitea, benetan
diot!

5. Azkenik iritsi zen eguna, erretiroa hartu duzu. Eta orain zer?
Lehenbizi esan oraindik ez nagoela (ez gaudela) erabat jubilatuta: %85a. Denbora librean zer egin? Frantses
hark esan zuen bezala: “il n´est jamais trop tard pour ne rien fair”. Edo nahiago baduzue: “dolce far niente”.

Irakasleak

Gotzon
1.- Hainbeste lanbide egonik, zergatik erabaki zenuen
irakasle izatea?
Gotzon. Bada, 70. hamarkadaren
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ondo heldu izana goraipatu ondoren, eguneratzeari malguta
sunez ateak irekitzen jakin izana
ren kontestuan kokatuta, azken
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eta aplikazio aurrerakoiak nabarmenduko nituz
ke. Honi gaine
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prespektibak… hori guztia eta
gehiago da jaso dudana.
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dut erabateko erretirorik hartu,
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ikastolarekiko loturarekin eta ha
rremanarekin jarraitzen baitut.
Datorrenari begira jarrita ba…
orain arteko ildoari eutsiz, behar
den lekuetan ekarpenak egiten
jarraituz eta lagunduz, Leok’k
musika taldearen abesti batek
dioena: “Alferrikan da, hau halaxe
da, atzokoa joan da, aurrera begira hartu datorren bezala.” Betiere, norabideak eta helburuak
garbi edukita.

Nire aldetik ematen saiatu naizena, laguntasuna, maitasuna,
pozik sentiaraztea, berdintasunez
ko euskal gizarte justu baterako
hezitzea eta eman nezakeena
ematen ahalegintzea, izan da.

IRURETAGOIENA
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Berriak
BERTSO ESKOLAKO ABENTURAK
Ikasturtea amaitu da bertso eskolarentzat ere. Aurtengoa urte emankorra izan dela ez daukagu zalantzarik, 30 bertsozale
inguru elkartu baikara LHko 4. mailatik hasi eta DBHko 4. mailara artean. Asteroko saioez gain, bertso afaria egin genuen
azaroan (gurasoak ere gustura aritu ziren), apirilean Legazpin izan ginen bertso eskolen eguna ospatzen beste herrietako
bertsozaleekin, eta urteroko Eskolarteko Bertsolari Txapelketan parte hartzeaz gain, asteburu pasa joan ginen maiatzean
Artaunsorora (Errezil) eta Basarriren jaiolekutik hain gertu egonda (Granada Erreka), ezin gelditu haren bertsorik ikasi gabe!

Berriak
I. Salbatore Mitxelena erronka
Horrelako ideiak sortzeko nahikoa da afari ba
ten bueltan batek lehenengo enbidoa botatzea
eta beste batek ordagoarekin erantzutea…
Horrelaxe hasi genuen 1. erronka burutzeko
ideia, bizikletaz Axkoititik Urretxura joa
tearena.

Nork egin du gure galde?
Aiako arritan gaude,
baña beti bezain trebe…
Lanean gogoz aritzen gera
soldatarik jaso gabe,
berreun nagusi badaude
gure artaldean jabe,
guk omore ona alare!

Halaxe, erronkaren garaia iritsi zenean 20 la
gun baino gehiago elkartu ginen eta egural
dia eta umore ona lagun, guztiok bete genuen
erronka! Axkoititik Urretxura bizikletaz abiatu
ginen lehen trenbidea zegoen bidetik, Urretxun
Iparragirreren konpainian hamaiketakoa egin
eta Axkoitira buelta bixi-bixi. Oinez joan ze
nik ere bazen, Aizpurutxoraino joan eta itzuli
ederra eginez. Axkoitin dutxatu eta noski, ho
rrelako balentriak beti eskatzen duen moduan,
ondoren bazkari ederra! Eguna bukatzeko, sari
banaketa: ipurdi polittenari, erizain onenari,
tximistari, arropa polittenari, animatzaile one
nari,…

Basarri

Zein izango ote da hurrengo erronka? Bota enbidoa…

IRTEERAK
Ikasturte honetan irteera asko egiteko aukera izan dugu.

Ingeniaritzako espediente onenaren
berri onak gure ikasle
sariak Oraingoan
ohien aldetik. Jon Muñoa eta
Mikel Azkune gure ikastolan
aritutako ikasleak ditugu. Biak
Telekomunikazioko Ingenieri
tza ikasten ari dira, Bilboko Goi
Eskola Teknikoan (EHU). Orain
goan, bai Mikelek eta bai Jonek,
iazko espediente onenaren
saria, bakoitzak ziharduen kur
tsoan jaso dute. Zorionak biei!
Bestalde, gerturago, Oteitza
Lizeo Politeknikoan, hain zuzen
ere, gure hiru ikasle ohiek matri
kula lortu dute batxilergoan:
Maddi Alberdi, Ane Iribar eta
Eneko Etxeberria. Bejondeizu
ela! Baina baditugu garaileak
beste arlo batzuetan ere, Paul
Beitia DBH 2ko ikaslea Gipuz
koako Eskolarteko Bertso paper
lehiaketa irabazi baitu. Beraz,
Pauli ere, zorionak! Harro sen
titzeko moduan gaude.
16
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Denetarik ikusi ahal izan dugu,Oliteko gaztelua,Donostiako akuarium-a,Zurriolako
hondartza,kutxa-espazioa, Ameztoi anaien lantegia, Euskal Irrati telebista…
Gurasoei eskertu nahi diegu hainbat irteera aurrera eramateko egiten duten
ahaleginagatik hainbat lanbide bertatik bertara ezagutzeko aukera paregabea izan
baitugu.
Gure proiektu mundial honi bultzada haundi bat eman diozue eta horrexegatik……
ESKERRIKASKO!!!

ZAHARREN EGOITZA
Santa Ana egoitzatik dei bat jaso genuen ikasturte
hasieran, ea posible izango litzatekeen proiektu bat
elkarrekin aurrera eramatea.Bi aldiz pentsatu gabe
eta gure aitton-amonek merezi duten errespetua
eta errekonozimendua guretzako oso garrantzitsua
zenez baiezko borobila eman genien.
Ikasturtean zehar lau bisitaldi egin dizkiegu eta
bertan jolasak,abestiak,eskulanak eta txikitako
oroitzapenak partekatu ditugu.
Esperientzia aberasgarria gure ikasleentzat!
Mila esker aitton amonak!!
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Agurra

“Amaitzen ari da duela urte asko hasi genuen bidaia. Momentu asko izan ditugu, bai
on eta bai txar. Baina txarrak ahaztuz onekin egin dugu aurrera. Ikastetxe honi esker
eta batez ere zuei (irakasleei) esker iritsi gara garen bezelako pertsonak izatera. Hasi
genuen bidaia bukatu da eta beste asko hasiko dira, baina bizitako uneak ederrak izan
dira eta oroitzapenetan gordeko ditugu. Gure bizitzaren hiru laurdenak elkarrekin
egin ondoren, zuen irrifarra gogoan, penak alde batera utzita eskerrik asko eta agur
batekin agurtzera nahikoa ez zenez izango, GERO ARTE eta MUXU haundi batez
agurtzen zaituztegu...”
(DBH 4ko ikasleak ikas-bidaian irakurritako gutuna)

Sansinenea Industrialdea, 10 pabeloia ZESTOA

18

S.M. Ikastola

Agurra

“Amaitzen ari da duela urte asko hasi genuen bidaia. Momentu asko izan ditugu, bai
on eta bai txar. Baina txarrak ahaztuz onekin egin dugu aurrera. Ikastetxe honi esker
eta batez ere zuei (irakasleei) esker iritsi gara garen bezelako pertsonak izatera. Hasi
genuen bidaia bukatu da eta beste asko hasiko dira, baina bizitako uneak ederrak izan
dira eta oroitzapenetan gordeko ditugu. Gure bizitzaren hiru laurdenak elkarrekin
egin ondoren, zuen irrifarra gogoan, penak alde batera utzita eskerrik asko eta agur
batekin agurtzera nahikoa ez zenez izango, GERO ARTE eta MUXU haundi batez
agurtzen zaituztegu...”
(DBH 4ko ikasleak ikas-bidaian irakurritako gutuna)

Sansinenea Industrialdea, 10 pabeloia ZESTOA

18

S.M. Ikastola

