AZOKA SOLIDARIOA - LH6
LH6ko ikasleek EKIko 2.unitatearen harira, “azoka solidarioa” egingo dute hurrengo ostiralean,
maiatzaren 27an, 16:00etatik aurrera Bertsolari plazan. Bertan biltzen den dirua “HOTZ-ZARAUTZ
gobernuz kanpoko erakundearentzat izango da”.

IKASTOLAKO JAIA
Aurtengoan bai! Urtero bezala, ekaineko lehenengo larunbatean, ekainaren 4an, ikastolako jaia
ospatuko dugu. Bazkarirako txartelen informazioa ESTEKA honetan ikus dezakezue.

2022ko maiatzaren 29n ospatuko da Ibilaldia eta familia zein lagunekin euskaratik eta euskaraz
ospatzeko eguna izango da, ikastola eta euskal kultura Euskal Herriko zirrikitu guztietara zabaltzeko.
Ikasturte osoan aritu dira elkarlanean, jarritako helburuak betetzeko eta pandemia osteko lehen
Ibilaldi handi eta normalizatua izateko asmoz. Anima zaitez Ibilaldian parte hartzera!

GALDUTAKO GILTZAK
Azken hilabetetan, idazkaritzan jaso diren giltzen argazkiak bidaltzen dizkizuegu honako
ESTEKA honen bitartez. Zuetako norbaitenak baldin badira, mesedez, idazkaritzatik pasa
jasotzera ekainak 10a baino lehen. Data horretatik aurrera, giltza hauek erretiratu egingo dira.

EUSKARA AURRERA - manifestua maiatzaren 21ean, 17:30 Donostian

Euskararen egoerarekin kezkatuta gaude euskaltzaleok. Kezka hori aktibazio bilakatzeko unea da
hau.Euskarak aurrera egin dezan, euskaldunok aurrera egin dezagun. Egoerari parez pare begiratu
behar diogu. Herri bultzada berri bat behar du. Aurrera egin behar dugu:
●
●
●
●
●
●
●

Euskaldun gisa bizitzeko eskubidea eta nahia betetzeko.
Euskara normalizatzeko.
Hizkuntzen, hizkuntza-komunitateen eta herrien berdintasunean oinarritutako munduari gure
ekarpena egiteko.
Guztion hizkuntza eskubideak errespetatzeko. Justizia eta demokrazia auzia delako hau.
Euskara herri kohesiorako zuntza izateko.
Finean, Euskal Herri euskalduna izateko.

Eskuorria
Gutuna

-

LH1

JOLAS EZ SEXISTA, DENONTZAT PATIO BAT ERAIKITZEN, NESKA ETA MUTIL EREDUAK
Maiatzaren 23tik 27ra LH1ko ikasleek “jolas ez sexista, denontzat patio bat eraikitzen, neska eta
mutil ereduak” gaia landuko dute Harremanak taldeko kideen eskutik. Gela bakoitzak 6 orduko
saioa izango du.

LH1-LH2
HEZKIDETZA, TRATU ONAK ETA SEXUEN HEZIKETA HITZALDIA
Azken bi aste hauetan zehar zuen seme-alabek, Udalak bideratzen duen Hezkidetza eta Tratu onak
sustatzeko programa dela eta Harremanak taldearen hezitzaile eta sexologoen esku tailerrak burutu
dituzte.
LH1. eta LH2. mailakoek gai ezberdinak jorratu dituzte:
-

LH1ean: Jolas ez sexista, denontzat patio bateraikitzen, neska eta mutil ereduak.
LH2an: Lanbide aukeraketa ez sexista, zaintzaren garrantzia.

Baina langintza hau ez da soilik ikastetxearen ardura, baita familiakoa ere, beraz hau kontutan
izanda, gai honen inguruko hitzaldira gonbidatu nahi zaitugu.
Hitzaldi honetan ondorengo gaiak jorratuko dira:
- Tailerretan landutako helburuak eta gaiak.
- Tailerretan zuen seme-alabekin egindakoaren eta ikusitakoaren itzultzea.
- Etxetik eta familiaren bidez burutzeko hainbat giltzarri.
Gurekin izango dira Aitziber Estonba Harremanak taldeko kideak.
Norentzat: LH 1. eta 2. mailako ikasleen gurasoei
Noiz: Maiatzak 26, 17:00etan
Non: Plazan
Oharra: Gutxieneko kopura bete ezean, ez da aurrera eramango. Aforoak direla eta izen ematea
burutuko da jarraiko estekan. Izen ematea maiatzak 24rako.
Izen ematea: esteka

-

LH2
IRTEERA KRISTINA ENEA

Maila

LH2

Prezioa

9,80€

Nora

KRISTINA ENEA

Irteera ordua

Ohikoa

Noiz

Maiatzak 26

Itzulera ordua

Ohikoa

Garraioa

autobusa

Aipatzekoak

●
●

Hamaiketakoa eta bazkaria eraman behar dute.
Arropa egokia

*Maiatzako erreziboarekin batera kobratuko da.

-

DBH1
IRTEERA VISTA ALEGREKO PARKERA
Maila

DBH1

Prezioa

—-----

Nora

Vista Alegreko parkera

Irteera ordua

10:20

Noiz

Maiatzak 27

Itzulera ordua

14:40

Garraioa

—--------------

Aipatzekoak

-

●

Beste ostiraletan bezala hamaiketakoa edo bazkaria eraman
dezakete nahi ezkero.

HIZTUN EKOLOGISTAREN DEKALOGOA
ZER DUTE ESATEKO ZARAUZTARREK HIZKUNTZAREN INGURUAN?
BIDEOA IKUSI

MENDI IRTEERA
Gurutxurtu aisialdi elkarteak Maiatzaren 29an egun osoko irteera antolatu du Orkatzategira. Joan
nahi izanez gero, izen emateko epea maiatzaren 23tik 26ra izango da Mendizabal Kinkiladendan.
Irteera egun osokoa denez, hamaiketako eta bazkaria eraman beharko dira eta, horrez gain, ur asko
eramatea ere gomendatzen da. Irteera goizeko 9etan izango da, Guria taberna aurrean.

LITERATURIA 2022 - PIZTIA
Datorren maiatzaren 27tik 29ra Literaturia, euskal literaturari eskainitako asteburua, izango dugu
Zarautzen.
Egitaraua
Larunbat goizean haurrentzako sormen jarduera bat egongo da Iñaki Martiarena "Mattin"
marrazkilariaren eskutik, berak sortutako Kamishibaizalea ipuin kontaketaren inguruan.

Besterik gabe, agur bero bat.
ZUZENDARITZA

-

