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editoriala

ESKU ARTEAN DUZUEN ALDIZKARI HAU BERAREKIN BATERA EGITEN
GENUEN, BERAK ANIMATU BAIKINTUEN “SALTSA” HONETAN SARTZERA.
Aurtengo alea egin dugunok haren falta nabaritu dugu, Iñakik beti baitzituen gai eta
gogoeta berriak aldizkarira ekartzeko. Ondo ezagutzen zuen Lezo, eta beti zegoen prest
batarekin zein bestearekin hitz egiteko. Faltan bota ditugu, halaber, Lezoko eta
eskolako historiari buruz zituen oroimen, pasadizo eta proposamen interesgarriak, baita
aldizkaria prestatzeko bileren osteko garagardo eta solasaldiak ere.

Mila esker, Iñaki, bidean irakatsitakoagatik, eta zauden lekuan zaudela ere, lasai egon,
aldizkariaren “saltsa” honekin eta Lezo eta Eskola publiko euskaldun eta libreago baten
aldeko lanean jarraitzeko prest gaituzu eta.

Amaitzeko, lerro hauek aprobetxatu nahi ditugu Mertxe, Ilargi, Itsasne, eta Iñaki maite
zuten gainontzeko senide eta lagunei, besarkada handia bidaltzeko. Ohorea izan da
zurekin lanean aritzea, Iñaki. Bidaia on, lagun!

Iñakiren eskutik 
erori dira harritxoak,
gal ez gaitezen basoan,
ipuinetan bezala. 
Haizearen zimurrek
gorde bezate altzoan
hemen eman zuen guztia, 
hazi dadin lurretik, 
fruitu berriz loratua,
itsasoranzko errotan. 

•

Iazko azaroaren
hasieran Hezikuntzako
kide zen Iñaki Zipitria
joan zitzaigun.
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MĂDĂLINA, SANDRA ETA
ROBIUL SOLASEAN 

13 TIPI-TOPA:
ELKARBIZITZA

14 HERRIKOA:
LIERNI: “ANTZERKIAK 
ASKO EMAN DIT, 
PRIBILEGIATU BAT 
SENTITZEN NAIZ”

17 HEZIKUNTZA:
GURASO ELKARTEAN PARTE 
HARTU NAHI DUZU?

18 EUSKARA TA TALAIA:
ARI GARA

20 IKASLE OHIAK:
MADDALEN DORRONSORO: 
“MUSIKA IKASTEN ARI GERA, 
MUSIKA GUZTIOK BATERA…”

21 LEZOKO MENDIZALEAK
/ ESKOLAKO 
IKASLEEN LANAK:
22 HH 2. LAN ETA LAN
23 HH 3. SUHILTZAILEAK / 

BOMB-EROAK
24 HH 4. URETAN BLAI  
25  HH 5. SUHILTZAILEAK GURE 

UNIBERTSOKO SUA 
ITZALTZEN

26 LH 1. GURE LEHENENGO 
IRRATSAIOA!

27 LH 2. EGUZKILOREA
28 LH 3. EKOSISTEMAK
29 LH 4. BERTSOLARITZAN
30 LH 5. GOAZEN JOLASTERA!
31 LH 6. MARTXOAREN 8A

/ INSTITUTUKO 
IKASLEEN LANAK:
32 KOMIKIAK
34 TXIN-TXIN, TXIN-TXIN!… 
35 GUTUNA   
36 GURE PRINTZESAK 

KONTROLPEAN
38 ETA ZUK ZER DIOZU…? 
39 2017-2018 

IKASTURTEKO IKASLEAK 
ARGAZKITAN

56 ESKOLA JAIA

Lezoko hezkuntza publikoa
maiatzak 2018



54 hezikuntza 2018 · guraso elkartea / haurreskola / herri eskola / institutua

HEZITZAILEOK GURE LANAK DUEN
GARRANTZIAZ JABETU ETA SINISTU
BEHAR DUGU, HAURRARI
KALITATEZKO ZAINTZA ESKAINI
AHAL IZATEKO. Egunerokotasunean
badaude kontuan izan beharreko
hainbat zaintza txiki, hala nola berokia
jantzi eta eranztea, zapatak jantzi eta
lotzea, ura banatzea, mukiak kentzea…
Batzuetan haurrarentzat zaintza hori
desatsegina izan daiteke eta hezitzaileon
esku dago une atsegina bihurtzea.
Zaintza txikiak haurraren hezkuntzan
oinarrizkoak dira.
Alfredo Hoyuelosek “La pedagogia del
moco” artikuluan (Infancia aldizkaria)
esaten duen bezala, benetako
kalitatezko hezkuntza eguneroko zaintza
txikietan nabarmentzen da; errespetuan,
elkarrekiko konfiantzan eta tratu onean
adierazten dena.
Zaintza kalitatezkoa izan dadin kontutan
izan behar dugu:

— Haurra iniziatiba duen izakia da.
Erabakitzeko ahalmena duen 
heinean, helduak bere erabakiak
errespetatuko ditu.
— Haurrari errespetatu egin behar zaio
izateko, egiteko, aukeratzeko eta bere
kabuz erabakitzeko duen ahalmena.
— Haurrak sentitu behar du 
zaintzen duen helduak, konfiantza 
osoa duela bere gaitasunetan.
— Haurraren ekimena eta haren

mugimendu askatasuna errespetatu
behar dira; haurra afektiboki 
eta fisikoki seguru sentitzeak 
garrantzi handia du.

— Zaintzetan heldua eta haurraren
artean harreman bat, komunikazioa,
hartu eman bat  sortzen da, batek
eman eta besteak hartu eta tartean
denbora; funtsezkoa da denbora
ematea. Haurraren prozesuari itxaron
egin behar zaio segurtasunez eta
konfiantzaz. So egitea eta itxaroten
jakitea ezinbestekoak dira. 

— Momentu oro helduak haurrari aldez
aurretik adieraziko dio zer egingo dion
eta zer espero duen berarengandik.

Harremana, arreta eta errespetua;
horiexek dira hitz gakoak zaintza
uneetan, momentu horiek kalitatezkoak
izan daitezen.

Ahala izanez gero, zaintza uneak
bakarkako uneak izan behar dute. Heldu
berarekin eta pertsona gutxi batzuekin,
lotura egonkorra izatea eta heldu
batekin pribilegiozko harremana
iraunkorra izatea ezinbesteko baldintzak

dira haurraren osasunerako eta
sozializazioa arrakastaz egiteko.

Helduok komunikatzeko dugun modua
ezinbestekoa da haurrarentzat. Gure
gorputz osoa ari da komunikatzen eta
haurrarekin egoteko moduak ere, badu
garrantzia, begirada, ahotsaren tonua,
hitz egitea, haurrari gertatuko zaiona

azaltzea, keinu leunak, heltzeko
modua, baimena eskatzea, denbora
ematea… kontuan izan beharreko
komunikazioaren elementuak dira.

Haurrak bere gorputzaren hainbat
seinalerekin, erantzungo dio helduari

noiz dagoen prest eskatu diona
betetzeko : gorputz adarrak erlaxatuak
dituenean, begiradarekin,
irrifarrarekin…•

ERREFERENTZIAZKO

HEZITZAILEAK HAUR BATEK MUKIAK

DITUELA OHARTUZ GERO, MUKIZAPIA

HARTUKO DU.

HAURRARI BERE IZENEZ DEITUKO DIO, AHOTS

TONUA ZAINDUZ.

HEZITZAILEA HAURRARENGANA HURBILDUKO DA,

BERE ARRETA BEREGANATUKO DU ETA AURREZ-AURRE

JARRIKO DA BIEN BEGIAK ALTUERA BEREAN EGON ARTE.

HEZITZAILEAK HAURRAREN BEGIRADA BILATUKO DU,

ELKAR KOMUNIKATZEKO.

HEZITZAILEAK HAURRARI HITZEZ AURRERATUKO DIO ZER

EGIN NAHI DION ETA BAIMENA ESKATUKO DIO EKITEKO.

MUKIZAPIA ERAKUTSIKO DIO HAURRAK JAKIN DEZAN

ZEREKIN UKITUKO DION.

HAURRARI DENBORA EMANGO ZAIO INFORMAZIOA

BARNERATZEKO ETA BERE BAIMENAREN ZAI

GERATUKO DA.

HAURRA PREST DAGOENEAN GOXO ETA LEUNKI

MUKIAK KENDUKO DIZKIO HAURRARI.

AMAITZEKO HEZITZAILEAK ESKERRAK

EMANGO DIZKIO HAURRARI BERE

LANKIDETZARENGATIK.

ZAINTZA 
TXIKIAK

haurreskolan
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“DENON ESKOLA” JARRI GENUEN GAI NAGUSITZAT AURTENGO HEZIKUNTZA
ALDIZKARIRAKO. Erreportajea egiteko, Lezo Herri eskolara munduko hainbat
lekutatik etorritako familiak bildu nahi genituen, Afrika, Amerika, Asia eta Europatik
etorritako familiak hain zuzen ere. Hasi ginen familiei deitzen, eta denen aldetik
borondate ona jaso bai, baina hitzordua egitea ez zen hain erraza izan: bakoitzak bere
eginbehar eta lanak zituen, agendak ez zetozen bat… Hala ere, azkenean lortu
genuen, eta, horrela, Kolonbiako eta Errumaniako ama pare batekin eta Algeria eta
Bangladesheko aita pare batekin egin genuen hitzordua.

Hizkuntzak jatorriak eta heziketa

DENON ESKOLA
Fayçal, Mădălina, Sandra

eta Robiul solasean

Conociendo a Fayçal, Mădălina, 
Sandra eta Robiul

ER
R

EP
O

R
TA

JE
A
 •

E SKOLAKO ATEAN ELKAR
TU AHALA, AURKEZPENEI
EKIN GENIEN. Hasieratik

sumatu genuen arratsalde hartan
asko ikasiko genuela, baita primeran
pasatuko genuela ere. 

M Ă DĂ L I N A :  Aqui me llaman Ma-
dalena, es más fácil, en realidad es
Mădălina —paper batean idatzi
du—, la ă con una u arriba. En ru-
mano tenemos 4 letras más en el al-
fabeto, y se pronuncia diferente de
vuestra a, pero llamadme Mada-

lena… F AYÇ A L : Para

acordarse de mi nombre lo mejor es
acordarse del pájaro, y Fayçal se es-
cribe con ç no con s. 

Aurrena ç-rekin idatzi du bere izena,
eta, ondoren, arabiar idazkerarekin,
eskuinetik ezkerrera: 

Sandrak, Kolonbiakoa denak, oso
gogoko ditu idazkeraren berezita-
sun horiek. Errumaniarraz 4 letra
gehiago daude; ara-
biarrez eskuinetik
ezkerrera idazten
da. Elkarren ize-
nak errepika-

tzen hasi,



eta Madalinaren a-s-ak eta Faiçalen
ç-ak ondo ahoskatzen saiatu gara, 

Robiul, laugarren gurasoak, beran-
duago heldu da. 

R OB I U L :  Lo siento, trabajo mucho
y he tenido que salir de la tienda co-
rriendo. A mí al principio me lla-
maban Hasan ya que aquí para pro-
nunciar bien Robiul se rompían los
dientes. Nosotros en Bangladesh
hablamos en bengalí, y la escritura
es parecida a la china, muy dife-
rente a la de aquí.

Elkarrizketari ekiteko, beren he-
rrietan eskolara sartzean egunon
eta arratsaldeon nola esaten duten
galdetu diet.

S A N DR A : En Colombia, como acá,
“buenos días” y “buenas tardes”.
M Ă DĂ L I N A : En rumano a la ma-
ñana se dice “bună dimineață” y a la
tarde se dice “bună ziua”. FAYÇ A L :

En árabe buenos días “sabah
alkhyr” ( ) y buenas tardes
“masa’ alkhayr” ( ) R O 

B I U L : En bengalí a las mañanas
“Śubha sakāla” ( ) y buenas
tardes “Śubha bikāla” ( )

Elkar ezagutu ostean, eskola on-
doko parkeko mahai batean eseri
ginen. Inguruan eskolatik ateratako

haurrak jolasean ari ziren, eta gu-
rasoak, berriz, askariak banatu
nahian. Ideia ona eta dibertigarria
izango litzateke eskolan ditugun
hizkuntza guztien hiztegia egitea,
baina, Hezikuntza aldizkaria egi-
ten dugunon helburua familia
hauen bizipenak ezagutzea, galde-
rekin hasi ginen. 

¿Cuánto tiempo lleváis aquí?
M Ă DĂ L I N A :  Llevamos 3 años aquí,
primero en San Juan 8 meses, des-
pués en Lezo 1 año y 3 meses, luego
en Portugalete-Bilbao, y ahora,
desde agosto, de nuevo en Lezo, y
no quiero volver a cambiar. Quiero
quedarme para siempre en Lezo, o
por lo menos hasta volver a nuestro
pueblo, a Drobeta-Turnu Severin. 

Mădălinak bi alaba ditu. Zaharrena,
Ana Maria Cristina Bobeiche, 1.
mailan dabil, eta txikiena, Sebas-
tian Andrei, hurrengo urtean ha-
siko da eskolan.

S A N DR A :  Yo soy de Medellín (Co-
lombia), llevo 12 años aquí, pri-
mero en Hernani, luego en el Anti-
guo, luego 5 años en San Juan y
ahora en Lezo. 

Sandrak seme bat du, Aimar, eta 4.
mailan dabil aurten.

FAYÇ A L : Yo nací en Argelia. Llevo
en España 20 años: 10 años en San
Juan, Pasai Donibane… Me gusta
vivir en Donibane, ya que siempre
he vivido cerca del mar, es como
una isla, pero me gusta. 

Fayçalek seme txiki bat du, Ismail
Lazreg Adaidi da bere semea, eta 5
urteko gelan dabil.

ROBIUL: Soy de Bangladesh, de una
ciudad llamada Comilla. Llevo 12
años aquí, trabaje 8 años en los as-
tilleros en San Juan, y ahora tengo
una tienda en Iztieta junto con 2
hermanos. No cerramos ningun día
del año… 

Robiulen seme handienak, Farobi
Hasan, 3 urte ditu, eta txikienak,
urte 1.

Jarraian, Pasai Donibanen edo Le-
zon bizitzearen abantailez eta ara-
zoez hitz egiten hasi dira denak
batera. Erosketak, haurren soziali-
zazioa, eskolara etortzeko garraioa. 

FAYÇ A L : En Donibane siempre ne-
cesitas transporte. Por suerte, a mi
hijo lo traigo y lo recojo yo del cole.

¿Qué tal en la escuela?
S A N DR A :  Siempre me han acogido
muy bien y aprovecho la oportuni-
dad para darle las gracias a las pro-
fesoras con las que ha estado mi

hijo por el trato y el apoyo recibido.
También a Iñigo y Olatz,  cuando he
acudido a ellas me he sentido escu-
chada. M Ă D Ă L I N A :  Pasamos un
susto muy fuerte en septiembre,
cuando volvíamos de Bilbao, ya que
en la escuela estaba todo lleno, y
no había sitio para mi hija. Al final
se arregló todo, y ha entrado en la
misma clase, con los mismos com-
pañeros que antes. FAYÇ A L : Noso-
tros desde San Juan tenemos que
venir a la escuela pública a Lezo. El
1er año mi hijo se cayó de las esca-
leras y se torció el tobillo, y estuvo
2 meses cojo, pero, por lo demás,
muy bien. Mi hijo está muy a gusto,
le encanta venir a la escuela, cada
mañana se levanta contento. Es
como si todos los días viniera a Eu-
roDisney. R OBIUL:  Bien, acabamos
de empezar, pero por ahora, bien.

¿Qué idioma habláis en casa?
FAYÇ A L : Nosotros le hablamos en
árabe, ya que el pedagogo nos dijo
que le hablásemos en la lengua ma-
terna, pero él cada vez nos contesta
más en castellano. En euskera habla

algunas palabras, él sabe que el eus-

kera es el idioma de la escuela.

M Ă DĂ L IN A :  Nosotros en casa ha-

blamos rumano, pero veo que mi

hija habla bien castellano y todavía

está aprendiendo euskara. S A N 

D R A :  Nosotras en casa en caste-

llano. R OB I U L :  En bengalí y en in-

glés. Bueno, el pequeño siempre me

llama aita.

Eta etxe bakoitzean aita eta ama

nola esaten duten aipatzen hasi dira:

apa, tată, al’ab, baba, ama, mamă,

ma, ‘um, mami, papi,… Euria hasi

du, eta parkean haurrek eta guraso

guztiek etxerako bidea hartu dute.

Gu, berriz, eskola barrura sartu gara

solasaldiarekin jarraitzeko.

¿Cómo recordáis las escuelas de
vuestro país? 
S A N DR A :  Cuando yo estudiaba en

Colombia, había una escuela para ni-

ños y otra para niñas, y en la clase

eramos 40 para una sola profesora.

Imagínate que poco tiempo nos po-

día dedicar, se sentían desbordadas,

y teníamos muy poco material para

ER
R

EP
O

R
TA

JE
A
 •

M Ă D Ă L I N A : “Betirako
geratu nahi dut

Lezon, edo,
gutxienez, gure

herrira itzuli arte”. 
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trabajar. Todas sentadas en el pu-
pitre, todas con uniforme, que a la
larga me gusta, ya que no hay dife-
rencias, ni modas, ni esas cosas.
M Ă DĂ L I N A :  Nosotras eramos me-
nos de 30 en clase, mezclados niños
y niñas. De pequeñas sí que llevá-
bamos uniforme, pero luego no, y es-
tábamos sentadas de dos en dos en
filas. FAYÇ A L : Guardo muy buenos
recuerdos de mi escuela. Eran es-
cuelas mixtas, y también eramos
muchos, 40 o 50 alumnos/as, pero
ésto no impedía que recibiéramos
buena educación, que buena parte
del alumnado sacara graduados, tí-
tulos, fueran a la universidad, aca-
baran siendo médicos, ingenieros,
trabajando en Estados Unidos, Ca-
nadá… Pero hoy en día la escuela en
mi país se ha degradado mucho, los
profesores están menos cualificados
y hacen cada vez menos esfuerzo,

son funcionarios que sólo esperan el

cheque al final del mes, y cada vez se

les tiene menos respeto. Es una

pena, porque la educación es la base

de todo. Cuando una generación

no recibe la educación adecuada te-

nemos un problema. ROBIUL: En mi

país hay diferentes escuelas. Hay es-

cuelas del gobierno, que son un

poco desastre, y hay escuelas pri-

vadas de pago, pero hay que pagar

muchísimo dinero. Nosotros tenía-

mos que memorizar mucho, igual 3

hojas, y si fallabas algo te pegaban.

Teníamos un profesor de inglés que

pegaba mucho con el palo, nos do-

lía durante muchos días. Ahora yo

pienso que si mi hijo hoy no sabe, no

pasa nada, ya aprenderá.

¿Qué traerías de vuestro pueblo
a nuestra escuela, o qué
cambiarías en nuestra escuela? 

M Ă DĂ L I N A :  Yo no traería nada de
mi país aquí. Además, aunque allí
no es legal pegar a los niños, toda-
vía algunos profesores lo hacen.
R OB I U L :  No hay que pegar. Si a mi
hijo le pegan y él pega, será para ti
un problema de un día, pero para
mi será un problema de toda la
vida. Yo pienso que hay que dar la
educación en casa, lo que digas y
hagas en casa les servirá para vivir
con la gente. Lo que aprendan en la
escuela les servirá para trabajar.
F AYÇ A L :  Yo creo que se comple-
mentan, la educación de casa y la de
la escuela. Si tendría que mejorar
algo, sería que aquí empiezan a en-
señar idiomas extranjeros dema-
siado temprano. Ya con 4 años em-
piezan con el inglés, cuando todavía
no manejan bien el idioma ma-
terno, y eso no significa que lo va-
yan a hablar antes ni mejor, sino
todo lo contrario. S A N DR A :  A mi
me parece que aquí se trabaja más
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la creatividad, aunque quedan mu-

chas cosas por hacer, por ejemplo

trabajar más la parte emocional de

los y las niñas, hacer clase de yoga,

danza… También me encanta el de-

porte escolar. Creo que lo que más

necesitamos los seres humanos es

aprender a comunicarnos, expresar

lo que sentimos, expresarnos tran-

quilos, crear vínculos con los demás.

Ordukoez hizketan hasi dira, zail-

tasunez eta zigorrez. Seguru be-

raiek bikainak ateratzen zituztela…

Gauza onak ere bazeudenez, ira-

kasleek nola zoriontzen zituzten

galdetu diegu.

S A NDR A :  En Colombia, cuando ha-

cíamos bien el trabajo, el profesor,

como acá, nos decía “estupendo, o

¡muy bien!”. R OB I U L :  En Bangla-

desh muy bien, “ Khuba bhāla!”

( ) y excelente “Camatkāra”

( ). FAYÇ A L :  En arabe muy

bien “jayid jda!” ( ) y exce-

lente “mumtaz” ( ). MĂDĂLINA:

En rumano se dice “excelent” y “fo-

arte bine”.

Errumaniarrak italieraren antza

duela komentatzen hasi gara, eta

horrela jakin dugu errumaniar hiz-

kuntza, italiera, gaztelania, kata-

lana, portugesa edo frantsesa be-

zala, hizkuntza erromantzea dela,

latinetik datorren hizkuntza dela,
alegia. Kaixo ere “alo” esaten dute
errumanieraz; Kolonbian, berriz,
“hola”; Bangladeshen bengaliar hiz-
kuntzan “Hyālō” esaten dute, baina
baita “Salam aleicum” ere; Algerian
bezala, bi herrialde horietan mu-
sulmanak baitira biztanle gehienak. 

¿Habéis tenido problemas por
venir de fuera, por vuestras
costumbres, lengua, color…? 
FAYÇ A L:  Mi hijo no ha tenido pro-
blemas; yo si los tuve durante mu-
chos años, pero mi hijo se lleva fe-
nomenal con los compañeros, y se
llevan fenomenal por ser niños y
personas, nadie mira la raza del
otro, ni el color de la piel, ni su ori-
gen, se ven como niños y se relacio-
nan como niños. S A NDR A :  Aunque
me ha costado integrarme, puedo
decir que ahora hago parte de la co-
munidad y participó activamente
en ella, no siendo el caso de otras fa-
milias que por sus circunstancias
personales o  laborales les es más di-

fícil, y está situación afectada direc-
tamente a sus hijos e hijas. 

Así  qué invitó a las familias que se
acerquen a la escuela , a hacer la la-
bor de integrarnos, aprender de la
cultura y  participar  en las diferen-
tes actividades para que a nuestros
hijos les sea más fácil  y poco a poco
se integren, evitando casos de ais-
lamiento y bulling, facilitando la
vida en comunidad. M Ă D Ă L I N A :

Nosotros en Lezo bien, en Bilbao
tuvimos más problemas, la gente
era más fria,nadie me preguntaba si
estaba bien, pero aquí muy bien.
Aquí tengo amigos, la gente me pa-
rece muy buena. R OBIUL:  En todos
los sitios hay gente buena y algunos
que son malos y siempre lo serán.
F AYÇ A L :  Yo siempre digo, ojalá
siempre me toque solo lo bueno.
De vez en cuando alguno malo, para
aprender qué es la vida, pero ojalá
solo nos toque buena gente, rezo
por ello… Por ejemplo, nuestro ca-
sero es una persona excelente.

Bizilagunekin, nagusiekin eta be-
zeroekin izan dituzten arazoei bu-
ruz hitz egiten hasi dira. Batzuek ez

�

R O B I U L : “Nire ustez, etxean eman
behar da heziketa; etxean egiten eta

esaten duzuna baliagarria izango zaie
jendearekin bizitzeko”. 
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diete eskaileretan agurtzen,
edo badira beraiekin beti ke-
xaka daudenak, haurren nega-
rrak edo zaratak direla, jana-
riaren usaina dela… Zorionez,
laguntzen dietenak ere badau-
dela diote.

Solasaldia amaitu behar dugu,
etxera itzuli behar baitugu denok
gure seme-alabez eta etxekoez ar-
duratzera. Agur modura beren he-
rrietako esaldiren bat, atsotitzen bat
gogoratzen ote duten galdetu diegu.

FAY Ç AL: “No dejes para mañana lo
que puedas hacer hoy”. MĂDĂLINA:

“Agua pasa, las piedras se quedan”.
ROBIUL: “Si quieres ir a un sitio y lle-
gar a la hora, tienes que salir antes”.
S ANDR A: ¡Que viva la diversidad! 

Ez da Kolonbiako esaera, baina sola-
saldiaren ondorio gisa balio digu.
Gainontzekoak ados gaude, eta
Fayçalek azken esaldi bat gehitu nahi
du: “la diversidad hace la fuerza”.

Argi dago aldizkari hau eta eskola
denon eskola dela. Gure aldetik, al-
dizkarian agertzeko prest azaldu
diren 4 lagunei eskerrak ematea
besterik ez zaigu falta. Beren hiz-
kuntzan eskerrak nola ematen den
esan digute baita ere: 

“la revedere și mulțumesc” —Mădă-

lina—, “wadaeaan ( ) shukraan

( )” —Fayçal—, “bidāẏa ( )

ēbaṁ ( ) dhan’yabāda ( )”

—Robiul— eta “adiós y muchas

gracias” —Sandra—.•
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S A N D R A : “Familiak eskolara hurbiltzera
animatu nahi ditut, integratzen saiatzera,

kultura eta ekimen ezberdinetan 
parte hartzera”.  

F A Y Ç A L : “Hezkuntza gauza guztien
oinarria da. Belaunaldi batek hezkuntza

egokia jasotzen ez badu, 
arazo bat dugu hor”.
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ttipi-topatipi-topa
TUTORETZA SAIOAK

Tratu ona elkarri

ELKARBIZITZA
Gure arteko harremanak

hobetzen, sakontzen,
aberasten…

POLIKI-POLIKI
Elkarren errespetua

korridore eta
eskaileretan.

AGENDA 21
Zarata, elkarri errespetua

zainduz.

ADOSTOKIA 
SORTZEN

ADOSTOKIA
Egiten dugun hori sistematizatze bidean,

ADOSTOKI FORMALA eraikiz.

PATIOKO ESTALKIA
Estalki berriaren azpian era

kooperatiboan lanean.

AHO-BIZI BELARRI-PREST
Hizkuntza aniztasuna sustatzen

BIZIKASI
Irakasleak jazarpenaren

inguruan formatzen.
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nues, orain Tanttakan dagoen zuzenda-
ria. Gero Nafarroara joan nintzen, eta han
kale antzerki asko egin nuen, zango-ma-
kilekin… Modan jarri zen kale antzerkia,
iparraldetik etortzen ziren Orient Teatre
eta suediarrak-eta. Jende asko etortzen
zen hona lan egitera, eta lan asko egin ge-
nuen antzerki eskolako jendearekin, eta
taldeak egin genituen haur txikiekin…

Errenterian ere ibili zinen antzerkia
egiten?
Bai, Nafarroatik itzuli, eta Errenteriako Ur
antzerki taldean hasi nintzen Niessenen.
Ur-ekin izugarrizko arrakasta izan genuen,
1992an “Premio Nacional de Teatro”
eman ziguten Fura dels Bauls-ekin ba-
tera, eta urte askotan artu ginen birak egi-
ten. Gero, Errenteriara etorri, eta Niesse-
nen kreazioan sartzen hasi ginen. Agian, 6
hilabete eman genituen lanean. Obra bat
atera, estreinatu, eta berriro bira egitera.
Asko ikasi nuen, prozesua polita izan zen,
zeren eta, adibidez, esaten genuen: “Zer
egingo dugu aurten? Sueño de una noche
de verano egingo dugu. Eta nondik zehar
eramango dugu obra hau? Horretarako zer
behar dugu?”. Eta koreografo bat ekar-
tzen genuen Madriletik, eta berarekin ikas-

ten genuen dantza garaikidea, edo ekar-
tzen genuen norbait ahotsarekin lan egi-
teko… Obra bat prestatzeko eskola bat
bezala sortzen genuen. Horrekin asko ikasi
nuen, katalanekin, errusiarrekin, italiarre-
kin… Nire benetako eskola izan zen. 

Obra prestatu, eta bira egitera. Asko mu-
gitzen ginen Estatuan, Europan, Hego
Amerikan, Afrikan, oso intentsua izan zen!
Eta iritsi zen momentu bat esan nuena,
gelditu behar dut, ezin dut martxa hone-
tan… Familia ere eduki nahi nuen, eta Le-
zora etorri nintzen.

Nola hasi zinen Orratx taldearekin?
Bada, Lezora itzuli nintzenean ez nekien
hemen antzerki talderik zegoenik, eta egun
batean aitari deitu zioten, eta aitak esan zi-
dan, “ez dakit nork deitu duen, Lezotik, ju-
bilatu talde batek edo, ez dakit zer…”. Eta
Orratxekoak ziren, Mertxe, Begoña, Gu-
rru… Antzerkiarekin ari zirela esan zidaten,
obrak ikasten zituztela, baina gero ez zeki-
tela nola muntatu, nola egin… Baiezkoa
eman nien, noski! Eta hor sartu nintzen
buru belarri! Dagoeneko aukeratuta zuten
obra bat, Dario Fo-ren Ordaindu? Bai zera!,
baina haientzat sorpresa apur bat izan zen,

sekula ez baitzitzaien inor kanpotik etorri la-
guntzera edo aginduak ematera. 

Orain Haurtzaindegia dagoen horretan en-
tseatzen genuen, eta estreinaldiak eskolako
gimnasioan egiten genituen. Horrela hasi
ginen, eta, poliki-poliki, 20 urte pasa dira! 

Zenbat jende pasa da urte hauetan
Orratxetik?
Asko, asko… Beti egon da talde finko bat,
baina lezoar asko pasa dira hemendik,
errenteriar batzuk, oiartzuarrak, donostia-
rrak, neska gazte nafar bat ere etortzen zen
honaino… 30 lagun baino gehiago bai, eta
batzuek antzerki munduan jarraitu dute.
Txikien taldean aritutako batzuek antzerki
karrera egin nahi dute Madrilen edo Bil-
bon, edo ikus-entzunezkoak ikasi…

Orratx Ttiki aipatu duzu, hori ere
aspaldikoa da dagoeneko ezta?
Bai, 16 bat urte baditu gutxienez. Hau-
rrentzako tailerrak egiten hasi ginen, eta
haur asko pasa dira hortik, 10-12 urte ar-
tekoak. Aurten baditugu 15 bat gaztetxo,
oso talde polita. Gainera Orratx Ttikik oso
lan interesgarria egiten du, zeren eta es-
kolara, ikastolara edo beste eskoletara jo-

Zerk eraman zintuen antzerki mun-
duan hastera?

Txikitan Pasai San Pedron bizi nintzen,
Trintxerpe aldean, eta han aitak eta amak
eramaten ninduten musikara, dantzara…
Hor sartu zitzaidan publikoarena… Gero,
12 edo 13 urterekin, Candi Osa sanpe-
drotarrarekin hasi ginen antzerki txikiak
egiten. Pare bat gauza egin genuen, gustura
geratu nintzen, eta hor gelditu zitzaidan.
Gero Lezora bizitzera etorri, Orereta ikas-
tolara aldatu, eta han talde bat sortu ge-
nuen Mikel Mendizabalekin, Donostiako
jendearekin… Trintxerpen ere mugimendu
bat hasi zen, gorputz adierazpenarekin,
haurrekin eta gazteekin lanean, eta horren
inguruan ere antzerkia egiten hasi nin-
tzen.

Nolako ikaslea zinen?
Nahiko mugitua nintzen, beti saltsetan
sartua, edozer gauzetarako beti prest… Ni
Lizeoan ibili nintzen, Pasaiako ikastolan,
eta gero ez zegoen Lizeoa, eta Oreretara
pasa nintzen. Gogoan dut han bazela ba-

serri bat —oraindik han dago—, eta ber-
tako ganbaran egiten genuen antzerkia.
Oso momentu ederrak pasa genituen han,
jende oso jatorrarekin. Hortik atera ziren
Jon Berrondo, orain eszenografoa dena
Bartzelonan, Jokin Mitxelena marrazkilari
oiartzuarra, idazten duen jendea… Jende
pila ginen, mugimendu polita…

Eta ikastola amaitzean?
18 urte bete nituen, selektibitatea egin, eta
amak esan zidan: “Beno, kazetaritza edo

psikologia egin beharko duzu…”. Eta bai
zera! Nik antzerkia egin nahi dut! A zer dis-
gustua amak. Baina nik argi nuen. Bar-
tzelonara joan nintzen, baina han ez zida-
ten hartu, eta, bueltatu nintzenean,
antzerki talde batetik deitu zidaten. Haie-
kin hasi nintzen zuzenean antzerkia egiten,
eta hori izan da nire eskola, antzerki tal-
deetan eduki ditudan esperientzia guztiak. 

Ez dut gogoratzen lehenengo taldearen
izena, baina han zegoen Fernando Ber-

“Antzerkiak asko eman
dit, pribilegiatu bat

sentitzen naiz”

Lierni
Hezikuntza aldizkarira urtero ekartzen dugu gure herriko

lagun ospetsuren bat, kulturan edo herriko saltsetan dabiltzan
lagun horietako bat, eta aurten Lierni Fresnedo Aranguren

aktore eta antzerkilariarekin bildu gara. Zuetako askok
ezagutuko duzue Lierni, Lezon bizi delako, eskolako ama izan
delako, edo antzerkian nahiz telebistan ikusi izan duzuelako.
Telebistan, adibidez, “Goenkale” eta “Pilotari” saioetan ikusi
genuen, eta zineman “Kutsidazu bidea, Ixabel” ospetsuan
ikusiko zenuten. Halere, gure herrian zerbaitengatik bada
ezaguna, Orratx antzerki taldean eginiko lanagatik da, eta,
horrela, bere antzerkizaletasun horren inguruko elkarrizketa

da aurten egin duguna aldizkarirako.

�



GURASO ELKARTEAN
PARTE HARTU NAHI DUZU?

INSTITUTUKO LIBURU BANAKETA, GOIZ TXOKOA, SANTOMASAK, OLENTZERO, INAU-
TERIAK, HITZALDIEN ANTOLAKETA, JAIETAKO ALTXORRAREN BILA, ESKOLAKO

JAIAREN ANTOLAKETA,  ALDIZKARI HAU...
Ez, ez zaigu lanik falta guraso elkartekoei, baina BAI eskuak!. Hemen aipatutako guz-

tia -eta askoz gehiago- ezinezkoa baita eskolako eta institutuko gurasoen parte hartzerik gabe.
Batzuk datozen bezala, beste batzuk joan egiten dira beraien seme-alabek ikasketak amai-

tzean eskolan (edo institutuan). Horregatik, idatzi honen bitartez, elkarteko kide izan nahi duten gu-
rasoen beharra dugula adierazi nahi dizuegu. Gure esku dago Lezo eta eskola publikoaren alde lan egi-
tea. Denon esku dago eskola hobea egitea. 

GURASO ELKARTEKO KIDE IZATERA ANIMATU NAHI ZAITUZTEGU, ETA HORRETARAKO IKASTUR-
TE HASIERAN EGINGO DUGUN BILERA IREKIRA EDO GUREKIN HARREMANETAN JARTZERA ANI-
MATU NAHI ZAITUZTEGU: 

hezikuntza@gmail.com 

•
¿QUIERES PARTICIPAR 

EN LA ASOCIACIÓN DE MADRES 
Y PADRES?

REPARTO DE LIBROS DEL INSTITUTO, GOIZ-TXOKO, SANTO TOMÁS, OLENTZERO, CARNAVALES, LAS
CHARLAS DEL INSTITUTO, ALTXORRAREN BILA, LA FIESTA DE LA ESCUELA, ESTA REVISTA...

¡Uf! - ¡No nos falta trabajo a las asociaciones, ¡pero lo que SÍ nos faltan son manos! Todo lo que he-
mos mencionado aquí – y mucho más– es imposible sin los padres-madres de la escuela y del instituto.

Por eso, queremos informaros que seguimos necesitando madres y padres que quieran formar par-
te de la asociación. Al igual que unos vienen, otros se tienen que ir, dado que sus hijas/os terminan su anda-
dura en la escuela (o en el instituto).

Está en nuestras manos trabajar en favor de Lezo y de la escuela pública. Está en manos de todos
hacer una escuela mejor.

OS ANIMAMOS A FORMAR PARTE DE ESTE EQUIPO Y POR ELLO OS INVITAMOS A LA REUNIÓN QUE CE-
LEBRAREMOS A PRINCIPIOS DE CURSO O A CONTACTAR CON NOSOTR@S:

hezikuntza@gmail.com 
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aten diren haurrak antzerkiak elkartzen
ditu, eta lagungarria zaie harremanetarako,
euskaraz aritzeko… Aurten Jonan Alonso
aktorearekin ari dira, eta  Bagatelaren ar-
mak antzezlanaren estreinaldia, ekainaren
15ean egingo dute Gezala aretoan.

Zure ustez eskolan antzerki gutxi edo
asko egiten da? 
Gaur egun ez dut ikusten antzerkirik egiten
denik eskolan edo institutuan, eta pena
da, balio handia duela uste baitut, antzer-
kia instrumentu ona da gauza asko lan-
tzeko, Oreretan bai ari dira lanean, Arantxa
Ezkerra dago gazteekin lanean, eta antzer-
kiarekin loturak egiten ditu. Hemen, Lezoko
eskolan, eskulanekin batera doazen taile-
rrak egiten dira, baina gauza gutxi, eta
pena da, gorputza ezagutzeko, hizkuntza
erabiltzeko, bestei entzuteko, arazoak lan-
tzeko eta zure adierazpena kanpora atera-
tzeko, segurtasuna hartzeko, harremanak
hobetzeko… aproposa da antzerkia.

Aipatu duzu Orratxek aurten 20 urte
egingo dituela. Nolako bilakaera izan
du taldeak urte hauetan zure ustez?
Nik esaten diet antzezle bezala izugarrizko
pisua hartu dutela. Badute esperientzia
hori, eta urteetan zehar gauza asko ikasi
dituzte, askotan inprobisazioetan, testuak
ikasi eta zentzua emateko orduan, per-
tsonaiaren nondik-norakoa jakiteko or-
duan… Emaitzak azkarrak eta kalitate
handikoa dira, eta esaten diet, “amateu-
rrak izango zarete baina izugarrizko an-
tzezleak zarete, zenbat aurreratu duzuen!” 

Adibidez, azkeneko lanean, “Ez hemengo,
Ez hango” obran, oso lan intentsua egin
dugu. Guk inprobisatzen genuen, Garazi
Ugaldek idazten zuen, idatzitakoa ekartzen
zuen berriro, eztabaidatzen genuen… Kan-
poko jendearekin hitz egin, eta kanpoko
jendea ekarri genuen. Maikel, eta Mo-
hammed etorri ziren, oso polita izan zen
antzerkia egiten ez duen jende horri ireki-
tzea. Esperientzia oso polita izan da, obra
ederra, eta jendeari asko gustatu zaio.

20. urteurrena ospatzeko zerbait
berezia egingo duzue?
Bai, ekainaren 9an, 20. urteurrena os-
patzeko gau festa bat egingo dugu, eta 10
urte egin genuenean bezala Markesanen
egin nahi dugu —eguraldi onarekin—, aul-
kitxoekin, argiekin, tabernatxo bat jarriko
dugu, eta gure historiaren ibilbidetxo bat

egingo dugu Orratxen urte hauetan ibilitako
jende askorekin.

Bertan izango gara, ba! Beno,
elkarrizketa amaitu behar dugu,
zerbait gehiago esan nahi duzu
amaitzeko?
Bai, bi gauza. Lehena, aurki lokal berria
izango dugula. Guk orain Gezalan entsea-
tzen dugu, baina  bertan gero eta jarduera
gehiago egiten dira, eta maiz okupatuta
egoten da, eta badakizu antzerki talde ba-
tentzat espazioa zein garrantzitsua den…
Zorionez, maiatzetik aurrera lokal berri bat
izango dugu Kale nagusian udalari esker.
Eta, bigarrena, eta amaitzeko, Orratx an-
tzerki taldea irekia dela, edozein sartu dai-
tekeela edozein momentutan, antzeztera
edo edozein lan egitera, eta Orratx Ttikin
parte hartzeko ikasturte hasieran deialdia
ere egiten dugula. Beraz, handi zein txiki,
animatu antzerkia egitera!•
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ARI GARA LAN ETA LAN,
LEZO HERRI ESKOLAKO

IKASLEAK: Haur Hezkuntzan
Txilin Txantxariakin dantza eta
kantuan; Lehen Hezkuntzako le-
hen lau mailetan jolastuz jolasak
ikasiz; 5 eta 6. Mailakoak, “aho-
bizi” eta “belarri-prest” bidelagun,
ahotik sortzen den hitza eta be-
larritik sartzen den uhina euska-
ra izan dadin ahaleginean.

Ari gara lan eta lan Lezo Insti-
tutuko ikasleak: aurten lehen al-
diz, DBH1eko ikasleak HEZ-
HIZ proiektuarekin hasita, Ur-
txintxako dinamizatzailearen gi-
daritzapean, gure hizkuntzarekiko
hausnarketa eta iritzi kritiko pro-
pioan indartzen, ahaldultzen.

Ari gara lan eta lan, gurasoak:
Guraso Berritsu Lantegian. Ebe-
te aholkularitzako bi dinamiza-
tzailerekin batera, familia ba-
koitzaren errealitatetik abiatuta,
kezkak konpartitzen, egoeraz
hausnartzen, sentsibilizatzen,
kontzientzia hartzen eta egune-
rokotasunean, euskarari prakti-
kotasuna bilatu asmoz, jolas eta
dinamika desberdinak ikasten.

Ari gara lan eta lan, komunitate
osoko partaideak: denon artean
eta denok batera, euskararen eta
euskal hiztunon sarea ehuntzen.

GURASO BERRITSU 
LANTEGIAK
Elkartu garen guraso bakoitzak
bere egoera partikularra bizi du
bere egunerokoan, bere familian,
bere seme-alabekin. Silviak ba-
daki euskaraz, baina gaztelera-
rako joera du eta senarrak ere ez
dakienez, ez dute etxean eus-
karaz mintzatzeko ohiturarik.
Mari Mar.ek pixkat badaki baina
lotsa ematen dio euskaraz hi-
tzegitea kalean, gaizki mintzatuko
den beldur da eta berehala pa-
satzen da gaztelerara. Olatz kez-
katuta dago, beraiek etxean eus-
karaz aritu arren, kalean haur eta
gazte gehienak lagun artean
gazteleraz entzuten dituelako.
Mikelek ikasleen hizkuntz-gai-
tasunak behera egin duen per-
tzepzioa dauka…

Errealitate desberdinak, baina
helburu berberak batu gaitu:
“Guraso bezala Lezo Herri Es-
kolan euskararen erabilera in-

dartze aldera egin dezakegu-
nak”. Horrek elkartu gaitu eta ho-
rretan gabiltza lantegian:

Dinamizatzaileak euskaldunok
pairatzen dugun estres lingüisti-
koaren adibide bat ere ipini digu
bideo batean eta Miren oso iden-
tifikatua sentitu da: “niri berdina
pasatzen zait askotan! Gauza
askotaz konturatzeko balio izan
dit lantegiak, kontzientzia har-
tzeko, eta aldaketak eman nahi
baditut, niregandik hasi behar du-
dala jabetzeko, adibidez hiz-
kuntz-ohitura aldaketan papel
aktiboa hartuz, euskararen alde
lan egiteko konpromesuarekin”.

Euskarak bizi duen errealitatea-
ren beste adibide bat ere ipini
digu: “mundo mailan, 7000 mi-
loi pertsona baino gehiago gara
eta 7000 hizkuntza hitz egiten
dira. 0tik 10erako rankingean
zenbagarren postuan dagoela
uste duzue euskara?” Bada gu-
tako hainbaten harridurarako,
mundu mailan euskara 9.pos-
tuan dagoela jakin dugu. Batek
esan zuen bezala “ez gaude or-
duan hain gaizki!”. Baina ez da

dena hain erraza, zenbaki eta hiz-
tun kopuruaz gain beste hainbat
faktore hartu behar baitira kon-
tuan (inguruan ditugun hizkun-
tzen indarra…) eta hauetara zu-
zendu eskuhartzea (belaunal-
dien arteko transmisioa, hel-
duen euskalduntzea…). Datu
guzti hauek jakitea oso ondo eto-
rri zaigu, errealitatearen ikuspe-
gi objetiboagoa izateko eta as-
kotan izaten dugun pertzepzio
distortsionatutik urruntzeko.

Beste datu esanguratsu bat: “ba
al zenekien ikasleek, urte osoa
kontutan hartuta, eskolan zenbat
denbora pasatzen duten? %15.
Alegia, eskolaz kanpo askoz
denbora gehiago egoten dira. Be-
raz guraso bezala etxean eta ka-
lean euskararen alde egin deza-
kegunak indar handia dauka. Ho-
rretarako aholkuak jaso ditugu:
eskolaz kanpoko ekintzetan
apuntatzen badagu gure haurra
euskaraz izan dadila ziurtatu,
udaran euskarazko udalekuetan
apuntatu, gurasoak ez badaki
euskaraz inguruan ditugun gu-
raso euskaldunei gure seme-
alabei euskaraz egiteko eskatu,

kotxean goazenean musika edo
irratia euskaraz ipini, liburutegira
joan eta euskarazko liburu eta pe-
likulak hartu…

Haurrekin etxean edo parkean
euskaraz jolasteko hainbat jolas
ere irakatsi dizkigute eta bide ba-
tez ondo pasa dugu gure artean,
barre batzuk egin eta lotsa al-
boratuz. Mari Mar.i bikoteka-jo-
lasa gustatu zaio gehien, Lurdes.i
pelotarena, Iratiri sagardo kor-
txoarena…

Mirenek garbi du lantegira apun-
tatu izanaren helburua: “nire
umeek euskara gehiago erabili
dezaten guraso bezala zer egin
dezakedan aholkuak jaso nahi di-
tut eta haurrei nola lagundu
euskara galtzen ez usteko eta
maitatu dezaten”. Mari Mar.ek ez
du lotsa kentzea espero, baina
bai seme-alabekin hobeto ko-
munikatzeko dinamikak eta jo-
lasak ikastea, “euskaraz erraza-
go hitzegiteko estrategia ona
baita jolasa”. Dinamizatzaileak
esandako esaldi batekin geratu
da Mari Mar: “Euskeraz gutxi bal-
din badakigu ere, erabili! Gure
seme-alabek eskertuko digute.
Eta hori egiten saiatuko naiz au-
rrerantzean, ikasi ditudan jola-
setara jolastuko dut nire seme-
alabekin!”.

--------

Irakurle: partehartzaileek esan
duten egoeraren batekin identi-
fikatua sentituko zinen seguras-
ki. Hala bada, etorri lantegira eta
konpartitu zure esperientzia gu-
rekin. Eta ezin baduzu, dinami-
zatzaileek pasa diguten interne-
teko euskarazko hainbat balia-
bideen zerrenda uzten dizugu,
kontsulta dezazun. Eta Facebo-
ok.ez ere jarrai gaitzakezu, guraso
bezala seme-alabei nola lagun-
du azalpen laburrak zintzilikatzen
baitutugu bertan eta etxerako
ideiak hartuko baitituzu.

HILANDO ENTRE TODOS LA RED
DEL EUSKARA (Y DE LOS
EUSKARA-PARLANTES)
Toda la Comunidad de Lezo He-
rri Eskola (profesores, alumn@s
y padres-madres) estamos tra-

bajando en la misma dirección.
Y este año por primera vez, el
Instituto también ha entrado a
formar parte de la dinámica
Euskara Talaia.

Guraso Berritsu Lantegiak
Partiendo de la premisa de que
la situación sociolingu ̈ística de
cada familia es diferente, a los
padres y madres que se han jun-
tado en estos talleres les ha uni-
do un mismo objetivo: sensibi-
lizarse entorno al euskara, con-
cienciarse y convertirse en agen-
tes activos, desde una actitud po-
sitiva y a través del aprendizaje
de juegos y dinámicas para po-
der ayudar a sus hij@s.

Lurdes comenta que se ha apun-
tado a los talleres porque le pre-
ocupa mucho la situación del
euskera en la Eskola y quiere co-

laborar para que cambie la si-
tuación. Gracias a los talleres ha
cogido ideas: por ejemplo ahora
está convencida de que peque-
ñas cosas diarias y pequeños de-
talles pueden aportar mucho
(como decir a los padres que sa-
ben euskara que hablen a nues-
tros hijos en euskera, pedirle a al-
guien que sabe euskara que nos
ayude a traducir la invitación de
cumpleaños al euskara, poner la
radio en euskara, la actitud po-
sitiva que mostremos hacia el
euskara …). También reconoce
que le ha venido bien aprender
juegos en euskara para poder ju-
gar luego en casa o en el parque.
“El juego que más me ha gusta-
do ha sido el juego de la pelota
“ez dut nahi-nahi dut” porque es
divertido, fácil y de una forma in-
directa fortalecemos palabras
que no se están utilizando bien”.

De modo práctico hemos recogido
algunas referencias a internet.
También podeís consultar nuestro
facebook en la cual vamos colgando
juegos y dinámicas que en vuestro
día a día os serán útiles y lúdicos
y que si los usaís tendrán una enor-
me repercusión en vuestr@s hij@s
y en Eskola en general. ¡Será tu ma-
nera de aportar! 

Eskerrik asko.•

Ari gara lan eta lan, irakasleak: Hizkuntza Normalizazio Proiektuan arreta
berezia jarrita, diagnosi zehatza egiten, hurrengo ikasturteetarako eskuhartze-
plangintza ahalik eta eraginkorrena izan dadin.
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ARI GARA, DENON ARTEAN ETA
DENOK BATERA, EUSKARAREN
ETA EUSKAL HIZTUNON SAREA
EHUNTZEN 

Interneteko hainbat baliabide 
Gurasoentzako aholkuak eta baliabideak: www.emangiltza.eus

Ipuinak entzuteko: www.aittu.net / www.etxegiroan.eus

Marrazki bizidunak, telesailak eta filmak:

http://marrazkiak.euskal-ecodings.com /

www.eitb.eus/eu/kultura/zinema-euskaraz

Abestiak, karaokea: www.txantxangorria.eu / www.kantuan.net /

www.badok.info / Youtuben «Enekantak» sartuta 

Jolasak: www.urtxintxa.eus/jolasguneak 

Webguneak: www.txiki.net / www.emangiltza.eus /

www.childtopia.com 

Aldizkariak: www.gaztezulo.com / www.karramarrodigitala.com /

www.aiurritxiki.com 

Hitz jokoak: www.xedera.com 

Euskarara Talaiaren sare sozialak: Blog.a Facebook.a:

www.lezoherrieskola.eus/euskaratalaia /

https://www.facebook.com/Euskara-talaia-341688956318201

euskara ta talaia



ONGI GOGOAN DUT ABESTI HURA
ETA NI BEZALA BESTE ASKORI

ERE HITZ HORIEK IRAKURRI ORDUKO
MELODIA ETORRIKO ZAIE BURURA…
Izan ere txiki-txikitatik musika oso pre-
sente egon baita nire bizitzan. Maddalen
Dorronsoro naiz, Lezo Herri Eskolan eta
Lezo Institutuan ikasitakoa eta egun mu-
sikako irakasle lanetan aritzen naiz eta
abesbatza zuzendaria naiz.

Antonio Pildain eraikinean hasi nuen es-
kolako nire ibilbidea eta ondoren, sei ur-
terekin orduan oraindik Joanes Etxeberri
izenez ezagutzen genuen Altamirako erai-
kinera joaten hasten ginen. Izan ere, nire
adinekook LH osoa Altamiran egin genuen
azken urtea izan ginen, ondoren zetozenak
gora eta behera ibili baitziren Herri Esko-
lako eraikin berria bukatu zuten arte.

Sei urterekin eraikin hura oso handia irudi-
tzen zitzaigun eta bertako eskolakide hel-
duagoei erraldoiak balira bezala begiratzen
genien, baina garai hartako jolas eta dantzen
artean ederki ibiltzen ginen. Jolasgaraitan “El
Equipo A” bihurtzea edota “Spice Girls” edo
“Back Street Boys” taldeen musikak abes-
tuz dantzatzea ziren gure egunerokoa, eta aldi
berean Lezoko Tomas Garbizu Musika Eskolan
ere hasi nuen nire musika ibilbidea.

Musika Eskolara joaten ginenok izaten ge-
nuen abantaila txiki bat gainontzeko ikas-
kideekiko notak eta bestelakoak ezagu-
tzen, eta horregatik edo, musikako saio ba-
tzuetan irakasleak beste kideei notak idaz-
ten laguntzeko eskatzen zigun. Izan ere, txi-
rulak, triangeluak eta gainontzeko perkusio

txikiko instrumentuak hartuta aritzen baiginen
jotzen edo behintzat soinu ugari egiten. Ho-
rrelaxe izan zen suteen aurkako simulakro
batean ere: Sirenak jo zuen momentu ho-
rretan egiten ari ginen hotsa hain zen han-
dia, ia konturatu ere ez ginela egin! A zer no-
lako “musika” gurea… Hala ere, oroitzapen
goxoa dut gure musikako saioen inguruan eta
osatzen genuen taldeaz. 4. mailan ginela edo,
egin genuen Alkizako eskolara irteeratxoa
emanaldi labur bat eskaintzera eta orduko
argazkia ikustean oraindik mometu horiek go-
goratzen ditut…

Urteak joan eta etorri, Lehen Hezkuntza bu-
katu eta bigarrena ere Lezo Institutuan egin
nuen. 6 urtetik 16raino egon nintzen eraikin
berdinean eta ia-ia musika gela berean. Ira-
kasleak aldatu egin ziren noski, eta nola ez mu-
sikako atalean Xabier Agirre zena ekarri behar
dut gogora. Musikaz gain Plastika ere ematen
zigun eta bere izaera, gogoa eta energia “ku-
tsakorrak” ziren oso, beti izan ohi zuen ideia
zororen bat. Xabier izaten zen DBHko ikasle-
ek Inauterietan Altamiratik Lezoraino kaleak
alaitzeko osatzen zuten musika banda osatzen
zuena. Nik ordurako ia 10 urte naramatzan Mu-
sika Eskolan biola jotzen, eta zer otuko zitzaion

Xabierri, eta neroni eta biolina jotzen zuen bes-
te ikasle bat banda horretara gehitzea!

Lezoko ikasketak bukatuta Errenteria aldera
egin nuen. Ondoren, Unibertsitatean Itzul-
pengintzako ikasketak egin nituen lehen-
dabizi, baina irakaskuntza eta musika izan
dira beti nire pasio. Horrela, zortzi urte bai-
no gehiago daramatzat musika eskola des-
berdinetan lanean, eta gaur egun nero-
ni naiz sei urteko Musika eta Mugi-
menduko ikasleak dituena. Hamairu
urte baino gehiago daramatzat Erren-
teriako Landarbaso Abesbatzan abes-
ten eta bertako haur eta gazteen abes-
batzak zuzentzen ditut eta ahots tek-
nikako irakaslea naiz. Abesbatza zu-
zendaritzako ikastaro ugari egin ditut
eta 12 urtetik gorako esperientzia dut
horretan. 2009az geroztik Oiartzun-
go Lartaun Abesbatzako zuzendaria
naiz. Musika nire bizitzako ezinbes-
teko zatia da, eta zalantzarik gabe
nire ikasle urtetan ikasitako guztiak
eta nire esperientziek horretan la-
gundu dute.

Eskerrik asko!•

Maddalen Dorronsoro 
“Musika ikasten ari gera, musika

guztiok batera…”

LEZOkko

20 hezikuntza 2018 · guraso elkartea / haurreskola / herri eskola / institutua

mendizaleak

21

GURE BIZIPENAK ABIAPUNTU ETA JOMUGA

AURTENGO IKASTURTEAN ere martxa ederrean ga-
biltza Lezoarrak, mendian gora eta behera. Irailean

eman genion hasiera denboraldiari, mendi taldearen izena
hartzen duen Jaizkibelgo Xoxolur ingurua garbituz. Urrian,
finalista egunera joan ginen Oreretara eta Aitzetako Txa-
bala Trikuharria ezagutzeko parada ezin hobea izan ge-
nuen. Arazoan, Pagoetako natura-parkeko erraietan bar-
neratu ginen. Gailurrera iristean omenaldi txiki bat egin
genion Iñaki Zipitriari, hainbat eta hainbat urteetan gu-
rekin mendi irteeretan bidelagun izan dugun herrikideari:
“Iñaki zuk utzitako motxila guk eramango dugu!” oihu-
katu genuen ozen (1. argazkia). Abenduan, eguraldiak ez
zuen lagundu eta ezin izan ginen Araotz aldera joan.
Baina primeran pasatu genuen Lasartetik Buruntza gailu-
rra igo, elurra zapaldu eta abenduak 3 euskararen eguna
izaki, “mendian ere euskaraz bizi nahi dut” lau haizeetara
aldarrikatuz (2. argazkia). Urtarrilean, lerak hartu eta Go-
rriti inguruan elurretan ibili ginen (3. argazkia). Otsailean
Jaizkibel magaleko baserrietatik txango polita burutu ge-
nuen (4.argazkia). Eta martxoan, Oiartzungo ibilaldi neur-
tuari esker, Urkabeko gailurra bisitatu genuen. 

Azpimarratu nahi dugu hala ere, hilabetero egiten ditugun
irteera hauek ez direla mendi buelta soilak. Ibilaldi guzti
hauen atzean, familia, lagun-kuadrila eta norbanakoen
emozio eta bizipenak daude. Testigantzak jaso ditugu,
zuekin partekatzeko:

“Kirola eta esperientzia onak!”.
“Dibertsioa, natura, kirola… ez da ezer falta!”.

“Mendira joatea soilik ez delako; adin desberdineko
jendearekin ondo pasatzeko aukera!”.

“Lagunekin egoteko, mendiaz gozatzeko eta dibertitzeko
aukera!”.

“Ibili, ibili eta gero… bazkaldu eta frontoira jolastera!
“Txikiak, handiak eta helduak denak barrez, umorez!”.

“Ibilaldirik gustukoena? Zalantzarik gabe kurtso
amaierakoa: Azabaratzara!”.

“Familia eta lagunekin, euskal giroan naturaz gozatzea!”.
“Bezperan… plangintza, antolakuntza… lana! Egunean…

elkarrizketa, bizipenak konpartitzea… aniztasuna,
aberastasuna… gozamena!”.

“Lagun artean, naturan, euskaraz, hezitu eta gozatzeko
aukera bikaina!”.

“Oso ondo pasatzeko aukera paregabea!”.
“Ibili eta korrika eginez, aske izateko eta naturako

parajeaz disfrutatzeko modua!”.
“Jendearekin ondo pasatzeko, gozatzeko, libre (eta aldi

berean nekatuta) sentitzeko eta naturarekin konektatzeko
aukera!”.

“Batzuetan pixkat nekatu arren, lagun artean naturaz
gozatzeko eta egun pasa joateko aukera zoragarria!”.

“Osasunarentzat gauza on bat eta lagunekin ibiltzeko ona”.

Ikusten duzu: primeran pasatzen dugu! Ez zabiltza orain-
dik berandu, azken hiruhilabeteko txangoetara etor zai-
tezke gurekin. Animatu!•

1. Azaroa-Pagoeta-Zipitriaren argazkia.

2. Abendua-Buruntza-Euskaraz
bizi nahi dut.

4. Otsaila-Jaizkibel-pistako argazkia.

3. Urtarrila-elurretara
irteera.
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HURRENGO ORRIALDETAN LEZO HERRI ESKOLAN EGINDAKO HAINBAT LAN IKUSIKO DITUZUE. EZIN IZAN DITUGU
NAHI GENITUEN LAN GUZTIAK SARTU, HORRETARAKO MILAKA ORRIALDETAKO ALDIZKARI BAT BEHARKO GENUKE
ETA, BERAZ MAILA BAKOITZEKO LAN BANA SARTU DUGU ALDIZKARIAN, LAN BAKARRA BAINA EZ LAN ALFERRA,
ETA GUTXIAGO AZKARRA, GELA BAKOITZEKO LAN MUNDIALA BAIZIK.

LAN ETA LAN ARITU GARA
AURTEN BI URTEKOAK… NEGUA,

INAUTERIAK ETA AZKENIK
AUTOBUSEZ  BAGOAZ

OPORRETARA…
ONDO IZAAAAN

hh2

hh3
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SUHILTZAILEAK / BOMB-EROAK
AURTEN INAUTERIETAN SUHILTZAILE BIHURTU

GARA ONDO PASATZEKO, BAINO BERAIEK BEZALA
BADAKIGU ERE LANKIDETZAN ARITZEN.

SUAAA, SUAAAAAAAAAAAAAA!ikasleen lanak
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hh4 URETAN BLAI
MUGI HADI SUHILTZAILE PRESTUA!

BESTELA LEZO HERRI ESKOLA KISKALIKO DUK/N - ETA!

hh5
SUHILTZAILEAK GURE
UNIBERTSOKO SUA

ITZALTZERA DOAZ ETA
BIDEAN AURORA

BOREALAREKIN TOPO
EGIN DUTE

Suhiltzaileak
lanerako
gogoz.

Bale
andanak a
zer nolako
mauka!

Estu eta
larri

igerian

• AI GOXOA IGERIAN
DABILEN HORI, MOKADU

BAKARREAN JANGO
DI(N)AT! HORI PAGOTXA!

• HAGO, EZ DUK/N DENA
IRETZAT IZANGO! HEMEN

BANATU BEHARRA
ZEGOK/N!

• BADA NIK, ESKUBIKO
IZTERRARI HOZKA EGINGO

ZIO(N)AT!

• NIK BERRIZ,
EZKERREKOARI!

• ARREN, IPURDIA
NIRETZAT!

• ETA NIK? —DIO AZKEN
BALEAK. EZ DUK

GERATZEN HEMEN EZTA
ARRASTORIK ERE!

24 hezikuntza 2018 · guraso elkartea / haurreskola / herri eskola / institutua



27

URTEAK PASA DITUGU IRRATSAIOAK ENTZUTEN PARTE HARTU GABE.

BAZEN GARAIA!
LEHENENGO A-KOEK OTSAILAREN 22AN EMITITU GENUEN GURE LEHENENGO
IRRATSAIOA ETA ZARATA KALTEGARRI ETA SOINU ATSEGINEI BURUZ ARITU

GINEN HITZ ETA PITZ.
LEHENENGO B-KOEK MARTXOAREN 1AN EGIN GENUEN IRRATSAIOA ETA

MARTXOARI BURUZ IZAN ZEN.

NEGUARI AGUR ETA UDABERRIARI ONGI ETORRIA EMAN GENIEN.

EUSKALHERRIKO BASO ETA KOBAZULOETARA JOAN GARA,
BERTAN BIZI DIREN PERTSONAIA MITOLOGIKOAK GEHIAGO
EZAGUTZEKO ASMOZ. HAN, ESKOLA ETA ETXEA BABESTEKO
EGUZKILOREAK EGITEN IKASI GENUEN. EDERRAK
EGUZKILOREAK!lh1 lh2

E G U Z K I L O R E A  
Orain dela milaka eta milaka urte, gizonak munduan zehar zabaltzen hasi zirenean, ez zen ez eguzkirik ez ilargirik. Gizonak eta emakumeak ilun-
petan bizi ziren denak, zaldi hegalarien edo herensuge erraldoien itxura hartuta lurraren erraietatik ateratzen ziren mamuek izuturik. Gizakiek, lu-
rrari laguntza eskatzea deliberatu zuten, etsimen hartan. -Amalur, lur ama-erregutu zioten-, arren eskatzen dizugu, babes gaitzazu hondatu behar
gaituzten arriskuetatik. Lurra lanpeturik zebilen erabat, eta ez zien jaramonik egin gizakiei; haiek, ordea, ez zuten atertzen, eskatu eta eskatu, eta
azkenean gogoan hartu zuen eskatzen ziotena. -Laguntzeko eskatzen didazue, seme alaba nireak-esan zien-, eta lagunduko dizuet. Izaki argitsu
bat sortuko dut, eta ilargi deituko diozue. Eta lurrak ilargia sortu zuen. Hasieran izu-izuturik zeuden horrekin gizakiak, eta beren haitzuloetan gor-
deta, hartik irteten ausartzen ez zirela, baina berehala ohitu ziren haren argitan ibiltzen. Gizakiak bezala, jeinuak eta sorginak ere oso izutu ziren
zeruan argizko gauza hura ikusten hasi zirenean, baina haiek ere ohitu egin ziren, eta berehala hasi ziren haiek ere beren leizeetatik irten eta gi-
zakiei erasotzen. Berriro joan zitzaizkion gizakiak lurrari erreguka. -Amalur- esan zioten-, esker guztiak ematen dizkizugu ilargi amandrea eman di-
guzulako, baina zerbait indartsuagoren beharra dugu, lurpeko jeinuak ari batzaizkigu oraindik. -Ongi da-erantzun zien lurrak, ilargiak baino ere argi
gehiago duen izaki bat sortuko dut. Eguzki deituko diozue. Eguzkiak eguna egingo du, eta ilargiak gaua. Eta lurrak eguzkia sortu zuen. Hain zen
handia, hain argia eta hain beroa eguzkia, non oso geldiro ohitu behar izan baitzuten gizakiek haren argitara, baina pozgarria izan zen benetan hura,

ONGI ETORRIA ZABARRE IRRATIKO ENTZULEAK!

HAU LOTSA! BAINA EDERKI PASA GENUEN.

HOBERENA KORRIDOREKO LAGUNEN TXALO ZAPARRADA JASOTZEA.

NOLAKO ABESLARIAK!
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GURE LEHENENGO
IRRATSAIOA!



29

T I G R E A
Izen zientifikoa: Panthera tigris
tigris.
Sailkapena: ornoduna eta
ugaztuna.
Elikagaiak: haragijalea da. 
Bizi-lekua: Asiako basoak.
Pisua: 100-360 kilo pisatzen du.
Neurria: 2-3 metro neurtzen du.

Itxura: Belarri oso txikiak ditu.
Biboteak ditu. Belarriak barrualdetik
zuriak eta kanpotik beltzak ditu eta
borobilak dira. Batzuetan ilea
laranja  eta beltza du eta beste
batzuetan zuria eta beltza. Buztana
luzea du. Hortzak eta hatzaparrak
zorrotzak eta luzeak ditu. 
Bestelakoak: 9-10 metroko jauzia

egin dezake. Lurraldekoia da.
Normalean animalia handiak
harrapatzen ditu, hau da, oreinak,
tximuak, paumak, erbiak eta
arrainak. 70 kilometro orduko
abiadura hartzen du. Desagertzeko
zorian dago eta oso igerilari ona da.
•••

Egilea: EKAIN MARTINEZ

L E H O I N A B A R R A
Izena: Lehoinabarra
Izen zientifikoa: Panthera pardus   
Sailkapena: Felidae familiako espezie
bat da eta Panthera generoko
txikiena.
Bizilekua: Saharaz azpiko sabana,
mendi, oihan eta baso askotan bizi
da. Batzuk leku hotzetan bizi dira,
adibidez elurreko lehoinabarra.
Ezaugarri fisikoak: Ile motza du,
horixka edo zurixka kolorekoa; mantxa
borobiltsu eta beltzak izaten ditu.
Buru handia eta hanka oso motzak

ditu. Belarriak gris kolorekoak dira eta
begiak hori-berdexkak. Oso azkarra,
72 km/h egitera heltzen da.
Lehoinabarrak 1 edo 1,8 metro
neurtzen du, gehi buztanaren 75 edo
100 zentimetro. Bere altuera 65
zentimetro izaten da. 90 kilogramoko
pisua izaten du.
Elikagaiak: Animalia txikiagoez
elikatzen da, tximinoak, antilopeak,
gazelak, untxiak, basurdeak, etab.
Bakarreko ehiza egiten dute gauez.
Ugalketa: Lehoinabarrak aldian 2-4
kume izaten ditu. Kumeak 3 hilabetez

egoten dira amaren sabelean. Emeak
bere kumeak hamalau hilabetera arte
zaintzen ditu.
Bestelakoak: Lehoinabarra historian
zehar oso erabilgarria izan da
gizakiarentzat. Orain dela urte asko,
Neanderthalgo gizakiaren garaian,
lehoinabarren larrua gizakiaren
arropak egiteko erabiltzen ziren eta,
zoritxarrez, oraindik erabiltzen da
arropa egiteko. Honek animalia hau
galtzeko zorian jartzen du.
•••

Egilea: LIDE ARIAS

K A N G U R U A
Izena: Macropus rufus
Sailkapena: ornoduna eta ugaztuna
Bizilekua: Australia
Neurria: 2 metro
Pisua: 85 kilo pisatzen dute.
Elikagaiak: Belarra eta zomorroak
Bestelakoak: Duela 15 milioi urte
agertu ziren Australian. 65 kanguru

mota daude, adibidez, kanguru
gorria , kanguru grisa, walabia eta
kuoka. Kanguru 10 espezie mota
galzorian daude ehiza dela eta.
Kanguru txikienek 30 zentimetro
neurtzen dute eta sagu itxura dute.
Koalarekin batera, Australiako
animalia ezagunetakoa da.
Ezaugarri nagusia martsupia

izeneko poltsa da, sabelaldean
kokatua dago non kume jaio berria
sartu eta leku batetik bestera
garraiatzen duten. Barruan lau titi
daude eta hortik kumeak elikatzen
dira. Kumeak jaiotzean 3
zentimetroko luzera dute.
•••

Egilea: IRENE NEGRUELA

M A R R A Z O  Z U R I A
Izen zientifikoa: Carcharodon carcharia
Sailkapena: arraina da eta 
ornoduna da.
Bizilekua: ozeano guztietan, ur epeletan
bizi da eta normalean ur sakonetan
ezkutatzen da.
Neurria: 7,5 metro neurtu dezake
muturretik bere isats luzeraino.
Pisua: 3 tona pisatu dezake, 3.000 kg. 
Itxura: Hortz zorrotzak ditu eta oso aho

handia, beheko partea zuria dauka eta
sudur zorrotza. Goiko partean piramide
moduko bat dauka hegatsa izena
duena, oso isatsa luzea du 1,2
metrokoa. Begi txikiak ditu.
Elikagaia: arrain handiak, marmokak,
itsas txakurrak edo itsas lehoiak. 
Bestelakoak: Marrazo zuriak 3.000 hortz
ditu. Bat erortzen bazaio hurrengo egunean
jaiotzen zaio. Gauez ehizatzen du. 
Arriskutsua: Gizakia erasotzeko

gaitasuna du, eta marrazoen artean
espezie beldurgarriena da. Normalean
bakarrik ehizatzen dute.
Desagertzeko zorian: Desagertzeko
zorian daude urtetan zehar arrantza
asko egin dugulako eta asko desagertu
egin dira.
Ugalketa: Jaiotzean bizitza bakarti bat
eramango dute eta oso arin haziko dira.
•••

Egilea: LANDER MELGARES

A Z E R I A
Izena: Vulpes vulpes
Sailkapena: Ornoduna eta ugaztuna da.
Bizilekua: Basoetan bizi da.
Neurria: Gorputza 60-80 cm eta
buztanak 25-50 cm bitartean.
Pisua: Arrek 6-7 kg eta emeek 4-6 kg.
Itxura: Dotorea da, ilea laranja
kolorekoa eta leuna dute. Buztana eta
muturra luzea dute. Belarriak motzak

dituzte eta oso politak dira.
Elikagaiak: Haragiz elikatzen da.
Bestelakoak: Gautarra da, egunez lo
egoten da eta gauez ehizara joaten da.
Kumeak jaiotzear daudenean (6-11
azeri kume) gurasoek habia prestatzen
dute edo azkonarren gordeleku zaharren
bat aprobetxatzen dute. Lau bat aste
dituzten arte amaren errapetik soilik
elikatzen dira. Lau bat hilabete dituztela

uzten dituzte azeri gazteek gurasoak eta
hauek ere momentu horretan banandu
egiten dira. Animalia sendoagoren baten
atzaparretan amaitzen ez badu (otsoa,
txakurra edo katamotza) edo ehiztari
baten eskopetak eraisten ez badu, bere
larru bikaina eskuratzearren, 8-12 urtez
bizitzeko aukera izango du.
•••

Egilea: GARAZI INTXAURRANDIETA
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HIRUHILEKO HONETAN ANIMALIEN ETA LANDAREEN MUNDUA ETA
EKOSISTEMAK LANDU DITUGU. JARDUERETAKO BAT ANIMALIA BATEN
FITXA EGITEA ZEN. HORRETARAKO, IRAKASLEEN LAGUNTZAZ,
INTERNETEN INFORMAZIOA ETA IRUDIA BILATU BEHAR IZAN DITUGU.
HAUEXEK IZAN DIRA LAN HORREN EMAITZA BATZUK:

4. MAILAN BERTSOLARITZAN HASI BERRIAK GARA, ASKO ARI
GARA IKASTEN ETA HEMEN DITUZUE GURE LEHEN BERTSOAK
BAINA EZ DIRA AZKENAK IZANGO. HAU GUZTIA POSIBLE IZAN DA
ANDER LIZARRALDE GURE IRAKASLEAK EGINDAKO LAN ETA
ESFORTZU MARDULARENGATIK. ESKERRIK ASKO.lh4

KIROLEAN HAU PASA
ZAIGU

Behatz bat hautsi diot
nik epaileari
karatean jo diot
nire buruari.

Kirolan ez dut inoiz
aterako bikain
saskibaloian jo dut
epailea orain.

Momentu txarra izan zen
ta ez dakit nola
baina gure atean
sartu nuen gola.

Nik gaurko lasterketan 
zerbait dut ikasi
esprintean puzkerra
bota ta irabazi.

Gaur trainera berria
erosiko dugu
arraunean trainera 
hondoratu zaigu.

Padeleko langile
da gure Marijo
a gure Marijo
padelean jolasten 
hanka tartean jo.

ANIMALIA BEREZIAK

Erretzen du askotan
Kaltea jakinda
Gorila erretzaile
Bihurtu egin da

Belaontzian zegoen
Ta begira gu
Ura gustatzen
Ez zaion izurdea dugu

Denbora osoan
Dago jokoei begira
Elefantea Play-an
Jolasten ari da

Ez du goserik inoiz
Abereen herriak
Txerrien dendan daude
Pertsonen zatiak

Puzkerra bora du
Ta guztiok begira
Aitor astoa oso
Oso alferra da

Marrazo hau ez da
beltza eta afrikanoa
marrazo berri hau da
begetarianoa

Pailazoak gaur bere
onetik irten da
ta gero publikoa
negarrez hasten da.

Publikoa haserre
ari da begira
trapezista tontoa
lurrera erori da.

Pistara ateratzea
ez dute atsegin
zirkuko animaliek
ez dute kasu egin.

Ez ditu gauzak ondo
egiten sekula
aurkezleak aldrebes
irakurtzen dula.

Aurkezleak esan du
magoa hastera
gaixoak txapeletik
ez du ezer atera.

Peru malabarista
da piromanoa
Zirkoak sua hartu du
jendea badoa.

ZIRKO EROA

P A N D A  H A R T Z A
Izena: Panda.
Izen zientifikoa: Ailuropoda
melanoleuca
Sailkapena: Ornodun ugaztuna da,
hartzaren familiakoa.
Bizilekua: Bere jatorria Txina 
erdialdean du.
Ezaugarri fisikoak: Sichuango panda
ezagunena da eta ile zuri eta beltza
dauka. Belarriak, muturra, begien
inguruko ileak eta sorbaldan ile ilunenak

ditu eta, aurpegian, sabelean eta
bizkarrean ile zuriak. Euren zangoetan
sei atzamar dauzkate. Euren begiak oso
txikiak dira. Panden begi niniak
katuenak bezalakoak dira.
Elikagaiak: Gehien bat belarjalea da.
Jaten duten % 99a banbu kanabera da.
Batzuetan zomorroak, arrautzak,
marraskariak eta orein kumeak jaten
dituzte.
Ugalketa eta jaiotza: Hartzek
heldutasunera iristen dira 5 eta 7 urte

bitartean, beraz, hortik aurrera, kumeak
izateko gaitasuna dute. Ugalketa garaia
udaberrian izaten da. Haurdunaldiak
135 egun irauten ditu. Kumea jaiotzean
itsua da eta bere azalak kolore arrosa
du. Ama baino ez da kumeaz
arduratuko bi urtera heltzen den arte.
Bestelakoak: Espeziea deskribatu zuen
aurreneko zientifiko europarra Armand
David ezpeletar euskalduna izan zen.
•••

Egilea: ASIER CEARRETA
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2018ko MARTXOAREN 8a 

Lezo Herri Eskola osoan egun berezia izan zen dudarik gabe. LH 6. mailako

ikasleek buru belarri aritu ginen prestatutako ekintzetan. Hasteko irratsaio

berezia. Hemen dihoakizue gidoiaren zati bat:

2.- Emakumeen Nazioarteko eguna, lehenengoz 1909ko otsailaren 28an ospatu zen

Estatu Batuetan, News York hirian, hain zuzen ere.
1.- Orain dela 109 urte!

2.- Emakumearen egoera onerako aldatu da baina Islandian edo Indian jaiotzeak ez

dauka ezer ikusirik. Horretaz gure hurrengo bikoteak hitz egingo digu. Aurrera Irati eta

Itzurun!!!

Irati: Emakumeen eskubideak munduko tokiaren arabera desberdinak dira. Islandia da

lekurik onena emakume jaiotzeko. Han emakumeek eta gizonek eskubide berdinak

dituzte. Irlanda, Suiza… oso leku egokiak dira ere emakume izateko.

Itzurun: Indian, berriz, gizonen menpe bizi dira. Emakumeek tratu txarrak jasotzea

normaltzat hartua dago. Gurasoek senarra aukeratzen dute eta alabak ezkontzera

behartuta daude. Senarraren baimena eduki behar dute gauza asko egiteko. 

1.- Itzurun, gure lurraldean egoera hori ohikoa izaten zen baina… orain dela 100 urte!

Itzurun: Arrazoia duzu Naroa. Tamalez, Indian gertatzen dena aurki dezakegu Egipton,

Libanon, Marokon, Iranen, Sirian, Pakistanen…Pobrezia dagoen tokian emakumeek

bereziki jasaten dituzte horren ondorioak.Irati: Denok buruan izango dugu Malala izeneko neska bat, ezta?. Malalak eskolara

joateko besterik ez zuen aldarrikatzen eta horrexegatik buruan tiro bat jaso zuen.

Pakistanen jaio zen. 
2.- Emakumeak eskubide berdinak lortzeko urte asko borrokatu dutela ikusten ari gara.

ETA BORROKATZEN JARRAITU BEHARKO DUGU.
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………………

ARMIARMA eta
ELTXO
TRAIDOREA

PARTAIDE KOPURUA: Gutxie-

nez bost, baina polita izateko

hamarretik goiti.

MATERIALA: Deus berezirik ez.

Zabalgune batean jostatzen da. 

DENBORA: Jokaldiak irauten

duena. Nahi adina aldiz ari dai-

teke, aspertu arte.

JOLASAREN DESKRIBAPENA:

Lehenbiziko armiarma izango

dena aukeratuko dugu, zozketa

bidez edo: zenbakia asmatu,

HARRI-ORRI-AR Ondoren eltxo

guztiak ilaran jarriko dira armiar-

mari bizkarra emanez. Orduan

honek laguntzailea aukeratuko

du burua ukituz. Gero armiarma

albo batean jarriko da eta gaine-

rakoak aurrez aurre, parean,

eremuaren beste muturrean.

Orduan armiarmak “patata” esan

eta jostatzen hasiko gara. Denek

aurrera egingo dugu, armiarmak

zein beste jokalariek. Ezin da

atzera egin. Armiarma eltxoak

harrapatzen saiatuko da eltxo

traidorearen laguntzaz. Harrapa-

tutakoak tokian bertan geldituko

dira, hankak lurrean itsatsita

armiarma sare bihurtuta. Denak

harrapatutakoan, armiarmak

edo armiarma sareak, jolasa

bukatuko da. Lehenbiziko

harrapatua hurrengo armiarma

izango da.•

ZAPITXO-ZAPITXO
PARTAIDE KOPURUA: 20 pertsona.MATERIALA: Zapia.
DENBORA: 15 minutu.JOLASAREN DESKRIBAPENA:Bi talde egingo ditugu.
• Taldeko bakoitzari zenbaki batemango diegu.
• Erdian, pertsona bat jarriko dazapi batekin.
• Erdiko pertsonak arau bat jarrikodu.
• Zenbakia esango du.• Talde bakoitzetik bat aterako dazapiaren bila.
• Zapia hartu eta berriro berealdera bueltatu araua errespeta-tuz.
• Bestea, atzetik joango daharrapatu nahian.
• Ez badu harrapatzen, kanpora-tua izango da.
• Harrapatzen badu, besteakanporatua izango da.
• Horrela, zenbakiak esanez,taldeko guztiak kanporatu arte.ARAUAK: 

• hanka baten gainean.• animaliena egiten (oiloa,txerria, dortoka, igela, karra-marroa, kangurua...)
• atzeraka joaten
• kroketa eginez
• dantzatzen
• saltoka
• arrekonkon
•

OILOA, AZERIA etaSUGEA
PARTAIDE KOPURUA: Gutxienez 9 per-
tsona.
MATERIALA: Konoak, petoak (2-3 kolore
desberdin)
DENBORA: 20 minutu gutxi gora-behera
edo talde bateko pertsona guztiak harra-
patu arte.
JOLASAREN DESKRIBAPENA:
1. Hiru talde egingo dira, eta talde
bakoitzari kolore jakin bateko petoak
banatuko zaizkio (hiru kolore desberdi-
neko petorik egon ezean, talde oso bat
petorik gabe joango da). 2. Talde bateko partaideak oiloak
izango dira, besteak azeriak eta falta
direnak sugeak.3. Oiloak sugeak harrapatuko ditu, eta
azeriengandik ihesi ibiliko da. Sugeak
azeriak harrapatuko ditu, eta oiloen-
gandik ihesi ibiliko da. Azeriak oiloak
harrapatuko ditu, eta sugeengandik
ihesi ibiliko da.4. Hasi aurretik, eremuak  eta etxeak

mugatu behar dira.5. Pertsona bat harrapatzerakoan,
harrapatu duenaren etxera eraman
beharko da, eta bitartean ezingo du
inork harrapatu.6. Harrapatuta dauden partaide

guztiek kate bat osatuko dute.Lehenengoa harrapatua izan denak
hanka etxe barruan izan behar du.

7. Katean dagoen partaide bati
kide batek eskua ukituz gero,libre geratzen dira katean dau-

den pertsona guztiak.8. Talde oso bat harrapatua iza-
nez gero, jolasa amaitu egingoda, eta partaide gehien dituentaldea izango da garaile.•

30 hezikuntza 2018 · guraso elkartea / haurreskola / herri eskola / institutua 31

GOAZEN JOLASTERA!
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ikasleen lanak
INSTITUTUKO IKASLEOK LAN ASKO EGIN DUGU AURTEN ERE, ETA
EGINDAKO LAN HORIETAKO BATZUK AUKERATU DITUGU
ALDIZKARIRA EKARTZEKO. LAN BATZUK GUK EGINDAKO GUTUN ETA
GOGOETAK DIRA, BESTE BATZUK GURE ZALETASUNEI INGURUKOAK
DIRA, SLAKETAK ERE BADAUDE ETA BAITA BI KOMIKI ERE. 
ORAIN, GOZATU GURE LANEKIN!

DANEL SERRANO, 4.A

JONE, NAIARA, JANIRE ETA NEREA

NAROA JIMENEZ, 1.C
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HALA DIO KANTAK, ETA HALA DA; POZA EMATEN DIGULAKO DENOK IBILTZEN GARA EDO
NOIZBAIT IBILI IZAN GARA TEMATURIK LOTO BATEN ATZETIK. Diruak ez du zoriontasuna

bermatzen, baina izugarri laguntzen duela dio beste esaldi famatuak, denon ahotan ibilia dena. Hala
ere, orain diruaren erabilerari irtenbidea proposatzen saiatuko gara. Aitzinean, dirua ez zenean edo oso

gutxiren eskuetan zegoenean, gizakiak trukea erabiltzen zuen bere premiak asetzeko. Quid pro quo
esaten zion Hannibal Lecterrek Clarice-ri; eta hori da, hain zuzen, gure 3. mailako ikasleei proposatu
dieguna; Denbora Bankuan, esfortzua gordetzen da, lana, atentzioa, zerbitzua… nik hau egingo dizut
eta beste norbaitek, (ez duzu zuk izan behar, horregatik “bankua” ), beste hori niri egitea espero dut.

Oso ekimen interesgarria da, hainbat lekutan, zenbait bizilagunen artean, jada martxan dagoena.

Ni Noa naiz, Pasaian bizi naiz eta 3. mailako ikaslea naiz. Nire zaletasunetako bat irakurtzea da,
ikaragarri gustatzen zait, mundu berriak erakusten dizkidalako eta garunerako oso osasungarria

delako. Judoa ere gustatzen zait. 6 urte nituenetik egiten dut, estresa uxatzeko eta bizimodu 
sanoagoa izateko primerakoa da.

Sukaldeko kontuetan, berriz, oso txarra naiz, makarroiak ere ez dakit egiten. Horregatik truke hau egin
nahi dut: nik judo klaseak emango nituzke sukaldean aritzeko beste batzuen truke. Liburu asko

dudanez, liburuak ere aldatuko nituzke. Janaria prestatzen ikasi nahi dut! 

Ni Naroa naiz eta 14 urte ditut. DBHko 3. mailako ikaslea naiz. Ume txikiekin oso ondo moldatzen
naiz eta lagunekin denbora pasatzea asko gustatzen zait ere. Errenterian bizi naiz, baina nire

koadrilako lagunak Lezokoak dira, eta nire gurasoak gauez bakarrik ibiltzen uzten ez didatenez,
arazoak izaten ditut hainbatetan ateratzeko. Ostiral eta larunbat gauetan Lezotik Errenteriara joateko
garraioa beharko nuke nik; horren truke behar denean umeak zainduko nituzke. Izugarri eskertuko

nuke trukea eta oso gustura egingo nuke.

Ni Karla naiz eta 14 urte ditut. Lezon bizi naiz eta bertako institutuan ikasten dut DBHko 3. maila.
Futbola asko gustatzen zait, txiki-txikia nintzenetik jolasten dut. Zinemara joatea oso gustuko dut;

modarekin zerikusirik duena ere interesatzen zait. 

Egia esateko, neska trebea naiz eta oso enpatikoa, asko gustatzen zait jendeari laguntza ematea,
entzutea ez zait batere kostatzen, aitzitik, oso gustura egiten dut. Hain gustura egiten ez dudana
matematika ariketak dira. Hori da, preseski, eskatzen dudana: Matematika ulertzeko klaseak, nire

laguntza zabalaren truke. Nota onak behar ditut, lagundu!•

Lezon 2018ko otsailaren 25a

Kaixo Ander.
Harrituko zara gutun hau jasotzeaz, ez baita oso ohikoa gure artean gutunak idaztea; are gehiago,

nire buruan biraka dudan guztia letren bitartez kanporatzea. Bestalde, dakizun moduan ez naiz oso

idazle ona baina, hala ere, gutun hau idaztea ausartu naiz. Aurpegira beharbada zuzenagoa izango

litzateke baina oraingoz, zuzenegia iruditzen zait, horregatik ari natzaizu idazten. Horrek ez du

esan nahi ahaztu edota gorroto dizudanik, oraindik ere lagun bezala zaitut eta ez zaitut betiko

galdu nahi.

Ez ezazu txarrera hartu, nire ikuspuntua besterik ez da, ez da lagunarteko jeloskortasuna ezta

interesa ere, baina beharrezkoa da gaiari buruz hitz egitea; beraz, prest.

Txikitatik ezagutzen dugu elkar, dakizunez gustuko nuen mutilekin jolastea eta Errealaren

ekipamentua eramatea, “maritxiko” deitzen ninduten; mutilek janzten zuten bezala, mutilek

jolasten zuten kiroletara jolasten nuelako eta ilea mutilena bezain motza eramaten nuelako.Baina

estereotipo batzuek ez ninduten nintzen bezala definitzen, horregatik ez nion garrantziarik ematen.

Zuk ordea, ingurukoek esaten zuten guztiarekin adi zinen; “marikon” deitzen zintuzten neskekin

egoteagatik eta ilea luzea nahiz trentzak egiteagatik. Baina berriz ere diot, estereotipo batzuek ez

dutela zinen bezalakoa definitzen.

Denborarekin hazten joan ginen eta ingurukoak niri mutilak gustatzen zitzaizkidala jabetu zirenean

ni iraintzeari utzi zioten, eta zuk ere zu iraintzeari uztea nahi zenuenez ilea moztu eta neskak

gustuko zenituela esan zenuen.

Primeran zihoan dena, berriz ere errespetatzen zintuzten eta gizarte honek duen mutilaren itxura

zenuen. Aurrerago Martin ezagutu zenuen eta denbora batez neskak gustuko zenituela esanez

zeure burua engainatu zenuen, mutikak gustuko baitzenituen; Martin, bereziki.

Hasieran izkutuan aritzen zineten zure lagunak jabetu ez zitezen eta Martini horrek geroz eta

amorru handiagoa ematen zion non azkenean, Martinek behartuta, elkarrekin zinetela kontatzera

behartu baitzintuen. Hasiera besterik ez, baina zer diozu Martinek mehatxatzen zaituenean

edozein gauzaren aurrean?

Ez dakit zu, Ander; baina nik indarkeria psikologikoa ikusten ari naiz eta hala dela uste baduzu zuk

ere, ez izan beldurrik eta aske izan zeure burua defendatzeko; askatu, hitz egin eta konpondukoo

da. Oraingoz ezin dizut beste deus ere eskaini; nire adiskidetasuna, nire sostengua, nire eskua.

Gogoan izan, berdintasuna ez da borroka egin beharreko zerbait, 
berdintasuna beharrezkoa dena da.•

txin-txin,TXIN-TXIN!…
DIRUAREN HOTSA, HAREXEK
EMATEN DIT; MAITIA; 
BIYOTZIAN POZA.

DBH 3
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GURE PRINTZESAK
kontrolpean

ez dut uste izan dela nahi ez
zenuelako.

Badakit zuretzat oso zaila izango dela
gertatzen ari dena aitortzea, baina
beldurrari aurre egin behar diozu;
gogoratu lagunak zuri entzuteko
gaudela… laguntzeko prest beti!.

IKER BELINTXON, 4.maila
•

Kaixo Izaro!
Ziurrenik harritu egin zaitu nire
gutun bat jaso izanak, baina gai
serio bati buruz hitz egin behar
dizut eta hau iruditu zait modurik
egokiena, hasieran behintzat. Duela
gutxi honen guztiaren inguruko
eztabaida izan genuen eta zu oso
urduri jarri zinen, ez zenuen nahi
izan esan nahi nizuna entzun ere;
beraz , gutuna idatziko dizut,
bakardadean lasai eta arretaz
irakur dezazun. Asko duzu
hausnartzeko… noski, dagoeneko
badakizu zertaz ari naizen.

Urte eta gutxi igaro da Garirekin
hasi zarenetik eta denbora horretan
guztian izugarri aldatu zara, edo
hobeto esanda, izugarri aldatu
zaitu. Badakit zaila egingo zaizula
hau onartzea, baina azter ezazu
egoera eta pentsa ezazu ganoraz!

Lehen Xabier zen zure lagun mina
eta azkeneko urtean zuen
adiskidetasuna desagertu egin da,
zuk hil duzu. Gari jeloskorra zela
aipatu izan duzu behin baino
gehiagotan… Lehen, edozein
aitzakiaz parranda egiten genuen,
orain, aldiz, ateratzekotan gau osoa
Garirekin pasatzen duzu, hark
helduta. Gainera, badago inoiz
aipatu ez dizudan beste gauza ere:
gurekin geratzen zaren gutxietan,
Garik mezu asko bidaltzen dizula
konturatu naiz; uneoro non,

norekin eta zertan zabiltzan jakin
nahi izaten du hori ez da ona.. 

Nire ustez, Garik hegoak moztu
dizkizu, askatasuna kendu dizu.
Seguruenik, zuk ez duzu egoera
horrela ikusiko, baina pentsatu,
mesedez, eta erantzun: Zergatik
galdu duzu Xabierrekin eta beste
hainbatekin zenuen harremana?
Zergatik geratzen zara gero eta
gutxiago koadrilakoekin? Zergatik
utzi diozu lehenago janzten
zenituen gona panpox haiek
janzteari? Zergatik argaldu zara
horrenbeste? Zergatik galdu duzu
lehen uneoro zeneraman irribarre
zoragarri hura? Eta galderarik
garrantzitsuena, hori guztia zuk
nahi duzulako egiten duzu?

Erantzuna argi dagoela uste dut:
Garik min egiten dizu, zure
buruaren kontrola hartu du, zure
auto-estimua zapaldu du eta zutaz
kezkatzen delako egiten duela
sinestarazi dizu.

Pentsa ezazu, mesedez, esandako
guztia. Badakit ez dela erraza
izango, baina badakizu gu hementxe
gaituzula edozertarako. Ez ahaztu
maite zaitugula. Muxu handia.

HAIZEA, 4. maila

Epa Alazne!
Denbora pasa da arraro samar
ikusten zaitudanetik eta jakin nahi
nuke benetan nola sentitzen zaren,
zer arazo dituzun eta nola lagun
zaitzakedan. Ikusten dudanez, ez
duzu jasotzen beste
adiskideengandik laguntza
handirik; hortaz, ni saiatuko naiz
aholku batzuk ematen lehen
zenuen egoerara buelta zaitezen.
Nabaria da zure bikotekideak kate
motzean lotzen zaituela, azken
boladan ez zaitugu ikusten ere!
Jakin ezazu ulertzen zaitudala,
halere, zure tokian egongo banintz,
laguntza eskatuko nuke. Oraindik
ezin dut sinetsi nola jarrai
dezakezun pertsona horrekin; ze
puntutaraino irits daiteke zugan
duen eragina zuk zure burua
horrela gutxiesteko. Edozein
erabakia hartuta ere, zurekin
egongo naiz, baina oso ondo
pentsatu zer edo zer egin aurretik,
kalte handia jaso dezakezu-eta.

Azkenaldian aurpegi txarra izaten
duzula ikusten dut, eta seguru nago
harreman toxiko horrek eragiten
dizula. Gainera, triste ikusten
zaitugu eta hori ez da preseski
maitasunak eragiten duen

sentimendua. Alazne, bada garaia
behingoz frenoa jartzeko! Gogoratu
emakumeok ez garela objektuak,
inork ezin gaituela manipulatu,
mehatxatu ezin dugu horrelakorik
onartu!

Hitz egin ezazu serio
bikotekidearekin, eta duzuen
harremana ez dela inora iritsiko
pentsatzen baduzu, moztu eta
bakoitza bere aldetik joan dadila.
Zuk hemen, zain, izango gaituzu.

AMAIUR ARIZABALO, 4. maila
•

Kaixo Ane!
Lehenik eta behin besarkada handi
bat nire gurasoen partez,badakizu
izugarri maite zaiituztela.. Gutun
hau idaztea erabaki dut
azkenaldian desberdin ikusten
zaitudala esateko. Hasieran ez nion
garrantzirik eman, baina jada
asteak pasa dira eta zure umorea
eta gurekiko harremana asko aldatu
da. Kezkatuta nago.

Hasieran familiarekin arazoren bat
izango zenuela uste nuen, baina
azkenean konturatu nintzen zure
bikotekidearen zurekiko jarrera ez
zela egokia, oraindik ere ez da
egokia: ez zaitu bakean uzten, zure
mugimendu guztiak kontrolatzen
saiatzen da; mutil batekin hizketan
hasten zarenean, berehala
hurbiltzen zaizu eta eskua helduta
mantentzen zaitu… Azken
hilabetean ez zara behin ere
gurekin geratu eskolatik kanpo, eta

Hainbatetan entzun izan dugu bikote gazteen arteko harremanak batzuetan ez direla
batere osasungarriak; normalean mutila saiatzen da “bere” neskaren errealitatea
kontrolatzen, Horrela sortu zen Printzesa kontrolpean kontzeptua. Horren azpian tratu
txarra egoten da. Hala ere, ez da bakarrik gazteen arteko arazoa. Beti entzun izan dugu
“la maté porque era mía” eta horra hor gakoa. Bi pertsonek elkarrekin egoten
erabakitzen dutenean biotako inork ez du norberaren izaera galdu behar; dena den,
bestearen gustukoagoa izateko, bestea pozikago egon dadin, tontakeria asko egiten da.
Neskek ematen dute normalean amore, eta oso dinamika arriskutsua da. Horretan
guztian oinarritzen da genero bortizkeria eta denok dakigu hori dela eta nolakoa den
inguratzen gaituen panorama. Ikas dezagun, lagun diezaiogun egoera honetan ikusten
dugun pertsona, gure arazoa ere izan dadila, gu guztiona, denona! 



ZENTRAL NUKLEARREKIN
POLEMIKA HANDIA DAGO,
batzuk haien erabilpena
defendatzen dute, beste batzuk,
ordea, ez. Ni kontra egiten dutenen
aldekoa naiz. Idazki honetan
zergatia azalduko dut, baina ez naiz
asko luzatuko, arrisku eta
kalteetan oinarrituko naiz.

Denok dakigu zentral nuklearrak
ez direla naturaren oso lagun.
Zentral nuklearrek kalte oso
handia egiten diote naturari eta
baita geure osasunari ere. Zentral
baten inguruan bizi den
populazioaren minbizi eta abortu
tasa igo egin daitekeela frogatuta
dago, zentral nuklearrek airera
eta uretara igortzen duten
erradiaktibitateak ingurua
kutsatzen baitu. 

Baina eguneroko erabilerak
sortarazten duen kutsaduraz
aparte, ohikoa ez den baina
ezinezkoa ere ez den leherketa
gerta daiteke, eta horrek ondorio
latzak ekar ditzake. Orain
Chernobylen eta Fukushiman nola
bizi diren ikusi besterik ez dugu. 

Gainera, energia nuklearra
lehergailuak egiteko erabilgarria
da, oso latzak diren bonbez ari
naiz. Bigarren Mundu Gerran
Japonian horietako bi bota ziren
eta emaitza beldurgarria izan zen.
Zorionez, hura izan zen bonba
tipo hori erabili zen lehenengo eta
azken aldia, hainbat herrialdetako
agintariak horrelako lehergailuak
gehiago ez erabiltzeko akordiora
iritsi baitziren. Baina beti egongo
da etorkizunean berriro ere arma
horiek erabiltzeko aukera eta
arriskua.

Orobat, zentral nuklearrak ez dira
beharrezkoak, zentral guztiak itxi
eta horiek energia berriztagarriez
ordezkatzea posible izango
litzateke. Zergatik gastatzen dira,
orduan, 5.000 / 6.000 milioi
euro Planeta suntsitzen duen
zerbaitean? Zoritxarrez, munduan
dagoen gauzarik garrantzitsuena
dirua da eta zentral hauek
negozio itzela dira, gobernuak
diru publikoarekin eraiki eta
ondoren enpresa pribatuei
saltzen baitizkiete. Diruak
agintzen du horretan ere.

HAIZEA MUÑOA, 4. maila

•

ZENTRAL NUKLEARRA
ENERGIA ELEKTRIKOA
SORTZEKO ERABILTZEN DEN
MODU NAHIKO BERRIA DA. Hori
guztia fusio atomikoan sortzen den
beroarekin elektrizitatea sortzean
datza. Prozesu horrek Naturan
duen eraginarengatik posizio

kontrajarriak ekarri ditu: badago
aldeko jendea, ni, aldiz, kontran
nago eta ondoren esango dizuet
zergatik.

Alde batetik, zentral nuklearrek
bizitza nahiko mugatua dute;
gaur egun, adituen esanetan
herrialde gehienek zentral
nuklear operatiboak edukitzeko
hurrengo hamar urteetan
bakoitzak 80 berri sortu beharko
lituzkete. Honek gastu
ekonomiko izugarria ekarriko luke
eta amortizazioa urte mordoa
eskatuko luke.

Era berean, herrialde gutxi daude
uranio meategiak dituztenak;
horrek dependentzia sortzeaz
gain, prezioa nahi bezala
garestitzea suposatzen du.

Horrez gain, sortutako hondakin
nuklearrak dira, gizakiaren
osasunean eta ingurumenean
bertan kalte handia eragin

dezaketenak. Urte askoz irauten
du erradioaktibitatea eta
suntsigarria da gizakiarentzako
eta baita Naturarentzako ere. 

Gainera, nahiz eta seguritate
sistema sofistukatu-sofistikatuak
izan, beti gerta daiteke istripuren
bat, Naturak berak probokaturik,
kasu, tsunamien bidez, lurrikarak
direla eta…; eta egoera
katastrofikoa sortu, kutsadura
izugarria eta suntsigarria 
sortzen baitu.

Orobat, badago beste arazo
handi bat, industria militarrak
egiten duen erabilera, hain
zuzen. Azken finean, bonben
bitartez kutsadura probokatzen
da desegin nahi den lekuan.
Izugarria da; honen adibidetzat
horra hor 2. Mundu Gerran
Japoniako Iroshima eta
Nagashaki hirietan eginiko
saiakera.

Alde daudenek erregai fosilen
kontsumoa murrizten dela diote,
eta horrekin batera karbono
dioxido eta bestelako gas
kutsagarri gutxiago dagoela
esaten dute. Hauei, hala ere,
erregai fosilen erabilera handiena
automobiletan eta ez
elektrizitatean ematen dela
esango genieke, beraz, horretan
murrizketa minimoa da, hori
estadistikoki probatua dago.

Eman ditudan arrazoi
guztiengatik zentral nuklearren
aurka nagoela aldarrikatzen dut,
nire ustez, ez lirateke erabili
behar, onura baino kalte
handiagoa ekartzen baitute.

MARKEL ETXABE, 4. maila 
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ETA ZUK ZER DIOZU…

zentral
Hainbaten ustez, behar beharrezkoak dira gure bizimodua dagoen horretan mantendu ahal
izateko; energia gehiegi kontsumitzen omen dugu, eta irtenbide bakarra, merkeena eta
eraginkorrena, zentral nuklearrak erabiltzea izango litzateke. Beste batzuk, ordea, energia
berriztagarrien aldarrikapena egiten dute; esaten dutenez, Natura erabil dezakegu elektrizitatea
sortzeko ere; eguzkia, haizea, olatuen indarra, lurraren tenperatura… modu asko omen dago
elektrizitatea sortzeko. E T A  Z U K …  Z E R  D I O Z U ? 

0-1 URTEKO GELA
HEZITZAILEA:
IDOIA ARRIZABALAGA PIKABEA
ADUR LÓPEZ DÍEZ
ANE RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
DANIEL GUIANCE MARTÍNEZ
IBON GOYA LEUNDA
MANEX ITURBE LOPETEGI
MATEO GABARRI DOS SANTOS

HAURRESKOLA

2017-2018 IKASTURTEKO IKASLEAK ARGAZKITAN
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HH 2.B
TUTOREAK: 

OLATZ ASTIAZARAN RODRIGUEZ, 
VERONICA LOPEZ DAVILA

ADEI OSA PAYO
ADUR BLANCO HERRERO

AMAIUR ITURBE LOPETEGI
AMETS BRION LEGARIA

ANE PEREZ LIZARAZU
AXEL ARRIETA LASAGA

BELLA AZENOSE ISAAC MOHAMMED
GORANE VILLA MARTINEZ

HAMZA BOUCHEFRA 
IGOR PEREZ LEGORBURU
JUNE ROMERO LIZARAZU

LEIRE NEGRUELA IMAZ
MAREN ARRARAS CAMARA

NOA ZABALETA CARNES
UNAX GARCIA GONZALEZ

XABIER GAZTAÑAGA MARTIN

HAUR HEZKUNTZA 2.A
TUTOREAK: 

MAIDER DIAZ LUCAS, 
KRISTINA ALBERRO AGUDO

AMIRA ZABALETA CARNES
CARLOS ADAEL VALENTE MORENO

ENARA RAMOS GARCIA
EÑAUT ZAPIRAIN IBARGUREN

HUGO BLANCO NAVARRO
IRATI PEREZ LIZARAZU

JARE EREÑO ARANBURU
JOAR GEZALA LUQUE

LAIA FIGEROA SALABERRIA
LINA DERBALE MAHIEDDINE

NAHIKARI PAREDES SERRANO
NAROA BERMUDEZ JONSANSORO

NIKO ERKIS GALLARDO
NOA KORTAJARENA IRASTORTZA

SAIOA OLASAGASTI CRIADO
UNAX PELLON CEPEDA

YAEL MOTOS GOMEZ DE LUNA
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1-2 URTEKO GELA (1)
HEZITZAILEAK:
OLATZ ERRASTI MARKINEZ, 
NAIARA URANGA ORRATIA
ALAIA NÚÑEZ REAL
ALAIN IZQUIERDO CASTELLÓ
ARGI NÚÑEZ REAL
EÑAUT BALERDI GOIENETXEA
LABRIT AGINAGALDE ÁLVAREZ
MIRELLA RODRÍGUEZ REYES
NAREIN GONZÁLEZ ESPERANTE
PAULA PLAZA RAMOS
UNAX PÉREZ ASCASIBAR

1-2 URTEKO GELA (2)
HEZITZAILEA:
NEKANE URKIZU OLAZIREGI
ADRIANA BEZANILLA PÉREZ
AITANA DURÁN VICENTE
ASIER LARRAÑAGA GARAIALDE
JULENE ASCASIBAR ROTETA
MARKEL ALDABA DÍAZ

HERRI ESKOLA

HAURRESKOLA
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HH 4.B
TUTOREA: IDOIA FRAILE UGALDE

ABDELOUHAD KARKACHE GOMEZ DE LUNA
ADIRANE REDONDO ARJONA

AIMAR BALLESTEROS GARRIDO
AINHIZE SALABERRIA DIEZ

ALEX NEVES RODRIGUEZ
ANABELA MARIA VALENTE MORENO

ARAN MUJIKA VICENTE
BART FONDO PUJOL

DANEL SINGH PASCUAL
DAVINA OGHOSA IDEHEN 

EDER FERNANDEZ DEL POZO
EKIÑE RETEGI GATON

HAIZEA ARRIETA ARANBURU
IKER GONZALEZ TORIBIO

INES DERBALE MAHIEDDINE
IRATI GOYA LEUNDA

LIHER GANBORENA FRUTOS
MAIALEN ALONSO NOGUERA

MALIK LARREA DIEYE
NORA LAKANBRA AMIANO

RANIA AKALAAI 
UDANE MANTIÑAN PEREZ
XABAT CASTILLO ARBONA

HH 5.B
TUTOREAK: 

ROSA PEREZ  MUÑOZ, 
AINHOA LUJANBIO CEBERIO

AALAE EL ABASS 
ABLAYE TANDIANG 

ANER ENCINAS GIRALDES
ANNE MERINO ANGULO

AYMAN BENSAAD NEHARI
EKHI OSA BERGARA

GORKA LEDESMA GRAÑA
HAITZ OTAEGI AMIANO
HAIZEA HUICI MORAN
IKER COELLO VALERA

JOSUE MOTOS GOMEZ DE LUNA
LAURA PIÑEIRO AGUADO

LIERNI CIA LOINAZ
MARA GONZALEZ ESPERANTE

MARKEL GOMEZ OROZ
MIKEL HERNANDEZ BLADES

OIHAN ALDABA DÍAZ
UNAI SAIZAR REBOLLO

UXUE IPARRAGIRRE PAGOLA

HH 3.A
TUTOREA: 
KRISTINA GAGO PRESTAMERO
AIUR LOPEZ SANCHEZ
ALAITZ BALERDI GOIENETXEA
ALEXANDER CASADO MUÑOZ
ANSEL OWEN ISAAC MOHAMED
ESTEBAN EYANG BACALE ANDEME
IBAI ROJO MARTIN
IKER ASKASIBAR LOPETEGI
IORITZ SANTOS GALLEGO
KAREN RIVERA MENASALVAS
LUAR CENDOYA HERRERA
NAHILA PERAL APARICIO
OIER LIZARRAGA GALLARDO
OLIVIA JIMENO ARTEAGA
SARA FONDON RUBIO
URKO HERNANDEZ BLADES
UXURI ALMANDOZ GARCIA

HH 4.A
TUTOREA: JOSEBA JUANIKORENA
OTXANDORENA
AHREN RUIZ BENITO
AIMAR LEGORBURU GARCIA
AITANA PLATA JABALERA
ALEX ANGULO CAYETANO
AMAIA PEREZ RIOBO
ANNE MARTINEZ BELDARRAIN
AROA RUIZ PEREZ
BEÑAT GOMEZ SADA
CHADA AIT ABDELMALEK CHITA
DAVID CARAIAN ELISEI
HUGO MANCHADO JIMENEZ
IKER GOMEZ MONTECELO
ILARGI SANCHO BEGIRISTAIN
IÑIGO MARTIN RODRIGUEZ
IRAIA CUADRADO NUFRIO
JORDY JAVIER CASTILLO CRUZ
JUNE ERIMIAS RODRIGUEZ
MADDI BLANCO SANTESTEBAN
MARKEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NAGORE PEREZ ANSORENA
NAHIA MARTIN PAREJO
YASSMINA LAHSSINI EL MALKI

HERRI ESKOLA

HH 5.A
TUTOREA: 

ITZIAR MONSALVO LOYARTE
AIMAR ETXARTE IRASTORTZA

ALAIN ELARRE LEDESMA
AMETS GOROSABEL NOGUEIRA

AMIN BENSAAD NEHARI
ARHANE ARRIETA LASAGA

BEÑAT SORREGUIETA MICHELENA
ENEKO GONZALEZ OLMOS

GAROA OSTOLAZA VILLASANTE
ISMAIL LAZREG ADAIDI 

JULEN PAREDES SERRANO
MARA ETXANIZ MINGUEZ

NAROA ARRUABARRENA GARCIA
OIHAN ALMANDOZ GARCIA

OLAIA FERNANDEZ EL BELGHITI
PAULA DA SILVA FERNANDES

RYAN DANIEL VILLAGRA MORALES
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HH 3.B
TUTOREA: 
IDURRE MITXELENA MARTIN
ALAIN RIVERA MENASALVAS
ANE GOMEZ SADA
ANER MATIAS TOLEDO
CARLOS BUSTO IGLESIAS
EGOI PEREZ GONZALEZ
ELISEI IKER CARAIAN 
ENARA RUIZ RUIZ
ERIK SANTOS GALLEGO
FAROBI HASAN FOUZIA
IBAI MARTINEZ NUÑEZ
IRENE CARRIQUIRI LEGORBURU
ISABELLA DOMINGUEZ MARTINEZ
ISHAAK KARKACHE GOMEZ DE LUNA
LIBE ZENDOIA SUSPERREGI
MANEX IÑIGEZ ERRASTI
NARA RODRIGUEZ IGLESIAS
SARA MESSAOUDI



LH 2.B
TUTOREA: 

ARANTXA DEL NOZAL GUTIERREZ
AARON MOTOS GOMEZ DE LUNA

ADUR PASCUAL MACAZAGA
ALAIA  GOIKOETXEA BORGES

ALAIN CARRIQUIRI LEGORBURU
ALAIN IBARBIA CASTILLO

DANIEL HURTADO MORALES
EKAIN GORROTXATEGI LUCAS

HAIZEA SENCADAS PERALO
IBAI ERIMIAS RODRIGUEZ

IRATI MAÑUECO BURGUEÑO
IRIA  ROMERO GOMEZ

JANIRE ERQUICIA PEREZ
JON RUIZ FELIPE
JUNE LOPEZ DIEZ

LOREA DE ROZAS MALUMBRES
MAIER IBAÑEZ GARCIA

ODEI TELLECHEA GUEREÑO
PABLO BERMEJO ROSADO
TANIA ARELLANO ALONSO

LH 2.C
TUTOREA: 

ANA OTERO OYANGUREN
AINHOA EMAZABEL SOA

AISHA BARTOLOME OLAIZOLA
AMETS  CIA LOINAZ

ANDER LOPERA CASTILLO
GARAI ARISTI ZARATE

GORKA GONZALEZ GARCIA
HAIZEA LOPEZ DA CUNHA

IPAR PORTUGAL BEREBIDE
JON ANTXUSTEGI-ETXARTE AGOTE

JULEN SAIZAR GALLARDO
MAITANE ASKASIBAR OÑEDERRA

MARKOS BIZARRO FERNANDEZ
MOHAMMED AMINE MESSAOUDI ALLA

NAROA FERNANDEZ ABAD
NOA GOMEZ  MONTECELO

NORA OLLOQUI BLANCO
OIER CINTERO MUNIN

ROMAISSA AZZOUZ ZIDAN
UXUE ARRARAS CAMARA

YURENA AINHOA VALLE MARTINEZ
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HH 5.C
TUTOREA: 
MAITE MENDIA MINCHERO
AIA ARMENDARIZ FERNANDEZ
ALAIN GOMEZ AZPILLAGA
ARAIA FUENTES AGUADO
BEÑAT MELGARES FERNANDEZ
DANEL MARTIN CANCELA
EKAI PEREZ GONZALEZ
EKAIN ELIZEGI CLAVEL
EKHI ALONSO BURGUI
ENEKO MARITXALAR OTAÑO
GALDER AYALA MILLAN
JUNE GOROSABEL NOGUEIRA
KIMBERLY GALVAO VENANCIO
LEO ANDRES PEREZ
LIDE BASTARRIKA PAYO
LUKA SERRANO SANCHEZ
MARA CRIADO BAÑARES
OIHAN GARCIA MANCHA
SATZA GALAN GONZALEZ
UNAX HERNANDEZ BLANCO

HERRI ESKOLA

LH 1.B
TUTOREA: 
IXIAR ARTOLA CHINCHURRETA
ALEX CERRO CRUZ
ALEX PERAL APARICIO
ANE ASKASIBAR LOPETEGI
ANER RODRIGUEZ DURAN
AROA DOMINGO SOLIÑO
EKAITZ ALCALDE BARBADILLO
EVANGELINA EYANG BACALE ANDEME
GAIZKA GONZALEZ GARCIA
GORANE POZA GORJON
IKER DIAZ MUÑOZ
JUNE CRIADO BAÑARES
KEITA RODRIGUEZ IGLESIAS
LAIA GONZALEZ ZUGASTI
LAIA PELLON CEPEDA
LEIA CORCHERO FLORES
LUKA GONZALEZ VIZUETE
MADDALEN FREIRE GALLEGO
MARKEL GARCIA VICENTE
MARKEL MATIAS TOLEDO
MOHAMED KHATIM BOUCHEFRA 
NATALIA BERMEJO ROSADO
NORA IÑIGEZ ERRASTI
UDANE ZABALA OLARRA
UNAX RODRIGUEZ FERNANDEZ
XOANE ERICE PIORNO

LH 2.A
TUTOREA: 

MARIBEL FERNANDEZ AGIRRE
ADUR GORROTXATEGI LUCAS

AIMAR SANTESTEBAN OIARTZABAL
AINHOA PEREZ RIOBO

ALAZNE NEVES RODRIGUEZ
AMAIUR LEGORBURU GARCIA

ANASS AZZOUZ ZIDAN
DANEL CASTILLO ARBONA

DYLAN DE LA TORRE CASTRO
ESTRELLA DUAL VAZQUEZ

IKER COLMENAR JUSTO
IZAR PASCUAL MACAZAGA

JUGATX FERNANDEZ BARANDARAIN
LORENA OSA OYANA
MADDI RUIZ PEREZ

NOAH BENITO PEREIRA
NORA KARKACHE GOMEZ DE LUNA

OIER GOMEZ ALVAREZ
OIHAN PALOS MAYORAL

SEBASTIANA IASMINA CIURARIU 
UNAI MORALEDA SANCHEZ

YUREN ALIZTEA VALLE MARTINEZ
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LEHEN HEZKUNTZA 1.A
TUTOREA: CECILIA PAVÓN POLO
AINARA OSA OYANA
AIORA FERNANDEZ BARANDARAIN
ANA MARIA CRISTINA BOBEICHE 
ANER AZCUE CASADO
CHLOE MANCHADO JIMENEZ
CRISTIAN LONGO COELLO
DANIEL PLAZA RAMOS
EDURNE BERMUDEZ JONSANSORO
HAIZEA ALONSO CINTERO
HODEI ALARCIA JIMÉNEZ
IWINOSA IDEHEN 
JON BARRIO ARCELUS
JUDITH JACINTO GERMAN
JULEN GABRIEL GRANADA ALBA
JUNE URZELAI GOLDARAZENA
LIVIA VILA DIAS
MARTIN MUNDUATE AIZKORRETA
NAHIA IZAGUIRRE JAUNARENA
NOHAN HIDALGO GARCIA
OIER GOYA LEUNDA
OIHAN CASTELLANOS FERNANDEZ
OIHAN GONZALEZ VIZUETE
SUZANA KRISTIANA CIURARIU SAVU
UDANE EMAZABEL OTAEGI
XABAT GONZALEZ ZUGASTI



LH 4.A
TUTOREA: 

IRUNE PUY MANCISIDOR
AIMAR SALAS GONZALEZ

ALAIA IBAÑEZ GARCIA
BEÑAT ASCASIBAR LIZARDI

DAVID MENTRIDA QUINTELA
GEXAN MARTINEZ SAIZAR
HAIZEA MARTINEZ LOPEZ

HARRIET PORTUGAL BEREBIDE
IBAI SORIA LAZARO

IKER ANGULO CAYETANO
ITXASO BARRIO ARCELUS

JULEN HERNANDEZ GONZALEZ
KIARA PINHEIRO IZQUIERDO

MADDI OSA BERGARA
MAIA URRA GOMEZ

MAIALEN MALMIERCA SILVAN
MAIALEN PARDAVILA ESTEVEZ

MIKEL ESNAOLA LOPEZ
OIER ETXEGOIEN ASKASIBAR

OLATZ ANCISAR SUSPERREGUI
PABLO RUIZ REBOLLO

PAUL MUÑOZ ERRASTI
XABAT OSA PAYO

LH 4.B
TUTOREA: JON ERAUSKIN ALIJOSTES

ADUR ALTUNA GOLDARAZENA
AIUR MORAL OTEGI

AMAIA IZULAIN BELDARRAIN
ANDER LEDESMA GRAÑA

ARIANE LACARRA FERNANDEZ
DANEL MORALES SUSPERREGI

EKIÑE ADURIZ ETXANDI
ERIC URSARU COBZARU
GARAZI BERGARA ERRO

HAIZEA AMBRINOS VALEA
HUGO LOPERA DURAN

JON SUSPERREGI AZPIROZ
JULEN ALBERDI GOMEZ
JUNE HIDALGO GARCIA

MICHELLE NICOLE RIVERA MORENO
NAROA NAVEIRO RODRIGUEZ

OIHAN ENCINAS GIRALDES
SAIDA HERNANDEZ SORIA

UNAI DAMASO SAN NAZARIO
UNAI TREKU GALARRAGA

UNAX URRA GOMEZ
XUBAN BASTARRIKA PAYO

LH 4.C
TUTOREA: 

AITOR ILLARRETA ERIMIAS
ADEI MARTIN DIEZ

AITZOL HERNANDEZ GARIN
AMAYA DA SILVA FERNANDES

ARITZ MALO NOVOA
AYA BENSAAD NEHARI

BORJA RODRIGUEZ SANZ
CAMILA HURTADO MORALES

EKAIN OLAIZOLA GARIN
EKHI SUSPERREGI AZPIROZ

ENEKO PEREZ ANSORENA
ENERITZ PAZOS ERASUN

HUGO ARELLANO ALONSO
IDOIA CABADILLA NUÑEZ

IORITZ MALDONADO PEREÑA
IRATI ARRUABARRENA GARCIA

IXABEL LOPERA CASTILLO
JULEN HERNANDEZ MACHO

MALENA GABIRONDO ENRIQUEZ
MARKEL BLANCO SANTESTEBAN

MARKEL GOIENETXEA PIÑA
MIKEL RAMOS FRAGA

NAHIA COLMENAR JUSTO
NAIA OCAÑA MERINO

LH 3.A
TUTOREA:
ITSASO BRIZ GUTIERREZ
AITANA DE ARQUER CANO
ANER ERICE PIORNO
ENARA MARTIARENA AROZENA
HAIZEA DE LOS MOZOS MOLINA
HEGOA ILLARRETA BEÑARAN
HIART JIMENEZ GARCIA
IKER HERRERA IZQUIERDO
IKER MOLERO LORENZO
IRENE NEGRUELA IMAZ
IZARO SANCHEZ GOIKOETXEA
JON MUÑOZ MANGAS
LANDER MELGARES FERNANDEZ
LAURA LIBERAL GAIL
LIHER COUCEIRO MENDIVE
LIHER SOLANO IGLESIAS
MAIALEN IRAZU SALABERRIA
NOA CORTES CALVIÑO
ONINTZA GARCIA SAEZ
RAYAN FERNANDEZ EL BELGHITI

HERRI ESKOLA

LH 3.B
TUTOREA: 
SANTI ANGULO MARTIN
AITOR PAMPLIEGA ARNAEZ
ANE MARTINEZ GOMES
ANER MARITXALAR OTAÑO
ARITZ MARTINEZ BELDARRAIN
ASIER CEARRETA ETXANDI
ATHENEA MIELGO GETE
GARBIÑE DA SILVA AZPILLAGA
IBAI SORREGUIETA MICHELENA
JANIRE IRIGOYEN JACINTO
JESSICA DENISA URSARU COBZARU
JON PAZOS LOPEZ
LAIA FERNANDEZ DEL POZO
LIDE ARIAS GABILONDO
MARIA MENTRIDA QUINTELA
MARKEL ASKASIBAR ALBERDI
PERU ZABALA OLARRA
RIYAD AIT DAOUD 
SARA KARKACHE GOMEZ DE LUNA
UNAI IRIGARAY SUSPERREGI
UNAX UGARTE MERA

LH 3.C
TUTOREAK: 
ANA DA SILVA SANCHEZ, 
AITOR AZURMENDI BERASATEGI
ALEX HUERTA SUAREZ
ANDER MARTINEZ BELDARRAIN
ANDONI DOMINGUEZ MARTINEZ
ANE PAYO TABANYIOVA
BRAIS FONDO PUJOL
EKAIN MARTINEZ NUÑEZ
ENEKO BARTOLOME OLAIZOLA
EÑAUT MANSO AMBUSTEGI
GARAZI INTXAURRANDIETA AMIANO
JUNE CINTERO HERNANDEZ
LETIZIA SIXTO PAUN
LUCIA CORCHETE GIRALDES
LUKEN CENDOYA HERRERA
LUKEN IRAZU SALABERRIA
NIKOLAS BIZARRO FERNANDEZ
NOA ANDRES PEREZ
NOA PULIDO TORIBIO
OMAIMA IMOUSSATI ALBERDI
REHMAN KHAN MALIK
UXUE PIRIS PALOMERO
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LH 6.A
TUTOREA: 

KORO ARRETXE OIANGUREN
ALAIN DE LOS MOZOS MOLINA
ARATZ CINTERO HERNANDEZ

ENDIKA OSA URKIZU
ENEKO GORROTXATEGI LUCAS

HAITZ PORTUGAL BEREBIDE
HEGOA GOROSABEL NOGUEIRA

HIZAM AZZOUZ RODRIGUEZ
IBAI BERASATEGUI GALLEGO
IBAI MARTIARENA AROZENA
IBANA BLANCO VILLASANTE

IGONE ETXABE LIZARAZU
IKER GOIKOETXEA RODRIGUEZ

IRAIA ARRARAS LASAGA
JULEN ESKIDE LASA

KEVIN DANIEL MONAR RAMOS
LAIA ALTUNA GOLDARAZENA

LOREA PIRIS PALOMERO
MARIA FERNANDA TORRES DE LA TORRE

OIER MARTIN PINTO
OIHAN MENDILUZE ARTOLA

REDA DAOUD -
UGAITZ RIVERA FERNANDEZ
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LH 5.A
TUTOREA: 
ZUHATZ AGIRRE OREGI
AIORA INTXAURRANDIETA AMIANO
ANDER MUGICA FERNANDEZ
ANE ANUARIZ ETXEBESTE
BEÑAT RODRIGUEZ GOMEZ
ELAIA ARRUTI IRASTORZA
ELENE JAUREGI URKIZU
ENAITZ LUCAS DEL RIO
HELENE TELLECHEA GUEREÑO
IGOR PARDAVILA MUÑOZ
IRATI LOBETE SISTIAGA
JON REDONDO RODRIGUEZ
JORGE DE ROZAS MALUMBRES
KAREN GONZALEZ AYANG
MARTINA CORCHETE GIRALDES
MIKEL GARCIA COLINO
UNAI GARCIA CHOUZA
UNAI GOMEZ ALVAREZ
UNAX SAIZAR GALLARDO
UNAX URBELTZ ZUMETA
WIAM AIT DAOUD 

LH 5.B
TUTOREA: 
JAIONE MENDIA GARMENDIA
AITOR DANIEL MONTOYA OSA
ANE JAUNARENA CEREIJO
ANE SALAVERRIA LACUNZA
ANXO MURUA DURAN
ANY DANELA TORREZ SEVILLA
DANIEL DOMINGUEZ MUÑOZ
EIDER SANCHEZ RODRIGUEZ
ENEKO MALLES GOIENETXEA
GARAZI LIZARRAGA GALLARDO
ILARGI IPARRAGIRRE PAGOLA
IRATI ARTEAGA LUCAS
JIMENA TORRES DE LA TORRE
JOKIN GOMEZ OROZ
JUNE RAS GIRALDES
NAHIA MUÑOZ ROMO
NAHIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NOEMI DUAL VAZQUEZ
PEIO MUNDUATE AIZKORRETA
UNAI CARRANZA LEGORBURU
UXUE PALOS MAYORAL
XOANE BALLESTEROS GARRIDO

LH 5.C
TUTOREA: 
RAFA HERRERO BENGOETXEA
AITANA HUICI MORAN
AIZETI DEL RIO TAMAYO
ALAIN DE FELIPE PAZOS
AMAIUR LIZARRAGA GALLARDO
DANEL ZENDOIA SUSPERREGI
ENAITZ BLANCO VILLASANTE
ENEKO FERNANDEZ ABAD
GARAZI FORCADA REGUERA
HODEI FUENTES AGUADO
IBON ARRIBAS ALVAREZ DE EULATE
IRATI GARCIA CHOUZA
IVAN REY NAVARRO
JULENE DIAZ MUÑOZ
KATIA IRAZU SALABERRIA
LIDE BENITO VEA-MURGUIA
NAHIA ROMERO GOMEZ
NAROA CERRO CRUZ
PERU SARASUA MONREAL
UNAI NIEVA BLANCO
UNAX SASTRE LEGORBURU
XUBAN PASCUAL MACAZAGA

HERRI ESKOLA

LH 6.B
TUTOREA: ANA VITAS ZAMORANO

AIALA SUSPERREGI AZPIROZ
AITZOL PEREZ RAMOS

ANDER FREIRE DOS SANTOS
ANDER JESUS SELLAN SALTOS
ASIER TORRES ARRIZABALAGA
GORKA IZULAIN BELDARRAIN

IKER DOMINGO SOLIÑO
IKER TREKU GALARRAGA
IOSIF LORENZO COBZARU 

IRATI CINTERO MUNIN
IRATI MARTIN LOPEZ

ITZURUN ARISTI ZARATE
JESUS BERMEJO ROSADO

JON RUIZ QUINTANS
JOSUÉ ZAMORA MORENO

JULEN GORROTXATEGI LUCAS
LANDER SANCHEZ GOIKOETXEA

MAIDER ARRARAS NOVAS
NAROA PINGARRON PEREZ

NAROA TAMAYO ARBONA
OLATZ AZKUE LIZARAZU

ORIANA MADINABEITIA LUNA
UNAI JACOME MARTÍN
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DERRIGOREZKO BIGARREN 
HEZKUNTZA 1.A

TUTOREA: CRISTINA FERNANDEZ
GOMEZ DE SEGURA

AIALA FERNANDEZ GARCIA 
AIUR ILLARRETA BEÑARAN 

AMETS DEL RIO TAMAYO 
ANE ARRIBAS ALVAREZ DE EULATE 

ARITZ IRIGOYEN DA SILVA 
ASIER OLAZIREGI LANDABURU 

EIDER GOIENETXEA PIÑA 
EÑAUT LASA ANUARIZ 

HODEI RODRIGUEZ DURAN 
IRATI BERGARA ERRO 

IRUNE FERNANDEZ FERNANDEZ 
MIREN URDAMPILLETA PEREZ 

NAGORE NIEVA BLANCO 
NAHIA MARTIN MANCHA 
NAIA MALMIERCA SILVAN 

OIHAN ARIZABALO HIDALGO 
PATXI JIMENEZ GARCIA 

SARA PAIS BARRAL 
UNAI RUIZ LARRACHE 

YEREMIT JESÚS GARCIA MORILLO 

DBH 1.B
TUTOREA: ANGEL FERNÁNDEZ

AGUIRREZABALA
AARON HERNANDEZ MARTINEZ 

ANNE GAZTELUMENDI FERNANDEZ 
AROA GARCIA COLINO 

EKAITZ ALONSO BURGUI 
HECTOR JAVIER LOPEZ URROZ 

HEGOI ARRIZUBIETA BENITO 
IBONE ALVAREZ DE EULATE ROSA 

IRAI VEGA CABRERA 
IRATI AGIRRE ERRAZKIN 

IRATI ETXEGOIEN ASKASIBAR 
IVAN HERNANDEZ GONZALEZ 
JERY FABRICIO LAZO AVILES 
JULEN GUTIERREZ SANCHEZ 

NAROA LIZARAZU ECHEGOYEN 
NEREA MANZANO PAIS 

NORA HERNANDEZ MACHO 
OIHAN GOMEZ AZPILLAGA 

SARA ELISA COBZARU  
TSULANDI RAS GIRALDES 

XUBAN MORAL OTEGI 

INSTITUTUA

LEZO HERRI ESKOLAKO
IRAKASLEAK ETA LANGILEAK
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DBH 2.B 
TUTOREA: 
ASIER MARCOS DOMINGUEZ
ALAIA IGLESIAS LEITAO 
AMAIA MONAR MORALES 
ANDER MAESTROJUAN LOINAZ 
ARITZ RODRIGUEZ SANZ 
GAIZKA ARANBURU FURTADO 
HODEI ZUMETA ARANBURU 
IRATI ALDAI ELORZA 
ITSASNE SALDISE MUJIKA 
JON ESNAOLA LOPEZ 
LUIS FERNANDO NATA GRANDA 
MAR BENITO VEA-MURGUIA 
MAREN JAUREGI URKIZU 
MIKEL MUGARZA LOPEZ 
NAHIA GONZÁLEZ PAIS 
NILAM BENSAAD NEHARI 
NORA RAMOS ALVAREZ 
OIHAN SUSPERREGUI ARANGUREN 
SOUFIAN EL MOUAK LAAROUSSI 
XABIER GAZTELUMENDI PEÑA 

DBH 2.A
TUTOREA: 
MAITE CHACARTEGUI ARRESE
AMAIUR GARMENDIA VITORIA 
EDER RODRIGUEZ DURAN 
ENEKO BALDA ENCISO 
ENERITZ RODRIGUEZ ORTEGA 
EÑAUT ALVAREZ ANSORENA 
GAIZKA ELICEGUI LOINAZ 
IBAI OLAZIREGI LANDABURU 
IHINTZA HERNANDEZ GUAL 
INHAR LABOA MARTIN 
IRAIA ALONSO CINTERO 
IZARO MINCHERO ASCASIBAR 
LIDE ANUARIZ ETXEBESTE 
MARIA JOANE RUBIO BARES 
NAHIA CRESPO GOMEZ 
NAHIET JOCANO OLAIZOLA 
NAIARA MORALEDA SANCHEZ 
OIHAN HERRERO GARMENDIA 
UNAI PALACIOS CORANTI 
UNAX FORCADA REGUERA 
YAGO RUIZ PRESA 

DBH 2.C
TUTOREA: 

CRISTINA GOMEZ-CRUZADO URIARTE
AIORA LUCAS DEL RIO 

AITOR GOMEZ ZORROZUA 
ANE HERRERA IZQUIERDO 
ARITZ LARREA MORCILLO 
EIDER GONZALEZ MANSO 

GORKA TABOADA GOIKOETXEA 
IKER MARTINEZ BELDARRAIN 

IRATI GARBIZU MUÑOZ 
IRATI OLAIZOLA GARIN 

JON CABADILLA NUÑEZ 
JULEN AGUETE FERNANDEZ 

KATRIN MUÑOZ ERRASTI 
LEIRE LORENZO AZCARGORTA 

MIREN SISTIAGA VALENCIA 
NAROA BENGOETXEA ALONSO 

NOA ANDUEZA ARIN 
UDANE GAINZA CAZORLA 

UGAITZ GARMENDIA SOLA 
UNAI ASCASIBAR LIZARDI 

ZUHAITZ VALLINAS IDARRETA 

DBH 3.B 
TUTOREA: 

REBEKA CARRASQUEDO OTAZO
AINHIZE MARAURI GONZALEZ 

ALAN LEON BRANDARIZ 
AMAIA PUY CORNELIS 

ANDREA SARASUA MONREAL 
ANTHONY MITCHELL SAAVEDRA VILLAFUERTE

ASIER ITURBE SUCUNZA 
BEÑAT AROSTEGI RODRIGUEZ 

ENEKO ALONSO RODRIGUEZ 
FRANCESCO AMOS COBZARU  

IBAI AMIANO ZAPIRAIN 
IBAI PINGARRON ERRANDONEA 

IBAI SANCHEZ ALVAREZ 
IKER RAMOS SAIZAR 

IMANOL PAZOS ERASUN 
JON SANCHEZ RODRIGUEZ 

KARLA ERRASTI JIMENEZ 
LIERNI EGIBAR UGALDE 

MARINO PJEROTIC  
NOA HERNANDEZ SORIA 
OIER SANCHEZ PEREÑA 

RUTH ERKIS SUSPERREGI 
SARA SANCHEZ CASAR 

DBH 3.A 
TUTOREA: 

IMANOL SORONDO BALTASAR 
ADRIAN GARCIA SAEZ 
AITOR ARETA AMIANO 

ANE ZAPIRAIN RODRIGUEZ 
DIANA OSTAPYUK  

EGOITZ NUNES SUSPERREGUI 
GARAZI PAGOLA LEARTE 

HUGO SALAVERRIA GARCIA 
IBAI ARRUTI OTAEGUI 

IBAI MARTIN PINTO 
IRENE JAUREGI ARRIZABALAGA 

JARAH BERROTARAN PEREZ 
JON MOLERO LORENZO 

JORGE GARCIA TREJO 
JULEN ALTUNA TORRES 

LIDE MANCISIDOR ISASA 
MARIO RAMOS MARTINEZ 

NAGORE TORRES ARRIZABALAGA 
NAIARA ARANBURU JIMENEZ 

NAROA CARRERA JIMENEZ 
URKO SANZ GURRUTXAGA 

URTZI CLAVO PAZ 
ZUHAITZ BLANCO GASTESI 

DBH 1.C
TUTOREA: 
AIMAR SALDIAS IRAZUSTABARRENA
AIORA EZKERRA ALVAREZ 
EIDER ARRARAS GARMENDIA 
HAIZEA BAOFEI RIVERA FRESNEDO 
HAIZEA ERAUNCETAMURGUIL URCELAY 
HODEI PINGARRON PEREZ 
IRATI MIÑON ZUAZUA 
JAEL MARTIN GERMAN 
JANIRE NEVES BILBAO 
JANITZ ANCISAR SUSPERREGUI 
JOANES DIEZ MATEOS 
JOSSELINE DE JESUS MORALES GARCIA 
JUAN ANDRES URIBE CASTILLO 
JUNE ANTXUSTEGI ETXARTE AGOTE 
LIDE IÑARRA GARMENDIA 
LIHER SAIZ ZARATE 
MAIALEN RODRIGUEZ GAZTAÑAGA 
NAROA JIMENEZ MOURIÑO 
RAFAEL LOPERA DURAN 
UNAX ARAMBARRI AREITIO 
XABAT MANSO AMBUSTEGUI 
XIKER GABIRONDO ENRIQUEZ 
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INSTITUTUA

52



DBH 4.C 
TUTOREA: 

IMANOL IRAOLA MENDIZABAL 
AITOR MUGICA FERNANDEZ 

ANDREA ISASI NEVES 
BEÑAT BALDA ENCISO 

ENETZ GARMENDIA SOLA 
EÑAUT EGIBAR UGALDE 

HAIZEA MUÑOA URDAMPILLETA 
IÑAKI LASA TELLERIA 
IÑIGO PAYO FRANCO 

JULEN ECHEVERRIA MARTINEZ 
JULEN IRIGOYEN DA SILVA 

LIDE ALVAREZ CAMPOS 
LIDE URBELTZ ZUMETA 

MANEX TRINCADO IRIBERRI 
NAHIA ARRARAS GARMENDIA 

OIHANE MANCISIDOR ISASA 
OLATZ LOPETEGUI ARIAS 

PAUL GOIKOETXEA MARTINEZ 
UXUE DIEZ MATEOS 

XABAT URANGA ARTOLA 

54 hezikuntza 2018 · guraso elkartea / haurreskola / herri eskola / institutua

DBH 3.C 
TUTOREA: 
ANDER LEÓN NANCLARES
ANE ESPINA ERRASTI 
ANE HERNANDEZ MACHO 
ARKAITZ LORENZO AZCARGORTA 
AXURA URRUZOLA JAUNARENA 
CRISTINA CASADO MUÑOZ 
DEI URZELAI GOLDARAZENA 
EDURNE GOIKOETXEA LABANDIBAR 
ELENA PAIS BARRAL 
ENEKO GARROTE SANCHEZ 
HARITZ ARAMBURU ILLARRAMENDI 
IKER PEDREGOSA GOMEZ 
IRATI QUERALT IRAZU 
JAIONE ARRIARAN CANCHO 
JAIRO MADINABEITIA LUNA 
JON SEDA MANCISIDOR 
LOREA MARTINEZ ALONSO 
LUCIA PIÑEIRO AGUADO 
LUR MARKEZ IBARGUREN 
PAU GOIENETXEA URQUIZU 
UNAX GORRITI DOVAL 

DBH 4.A 
TUTOREA: 
MARÍA EUGENIA ESTORS TRIGO
ALEJANDRO RUIZ QUINTANS 
BEÑAT SOLIÑO PORTUGAL 
DANEL SERRANO SANCHEZ 
EGOITZ IPARRAGIRRE LOPETEGI 
ERIK ZABALA ROSAS 
GOIATZ AMUNARRIZ ARANBURU 
IKER BELINTXON LIZARAZU 
ITXASO TRECU GALARRAGA 
JANIRE CIENFUEGOS KORTADI 
JAVIER MARTIN MORO 
JON SISTIAGA VALENCIA 
JONE JAUNARENA CEREIJO 
MARTIN RUIZ EGAÑA 
MARTZEL SANCHEZ CARRERA 
NAIARA MUJIKA PESTONIT 
NEREA NAVEIRO RODRIGUEZ 
NORA ERRASTI JIMENEZ 
OIARTZ AMBRINOS VALEA 
ROSA ALVAREZ DE EULATE 
UDANE GUERRERO CAMPO 
UNAI OLAIZOLA SANCHEZ 

DBH 4.B 
TUTOREA: 
MARI PAZ GARCIA RUANO
AMAIUR ARIZABALO HIDALGO 
ANGEL DOMINGUEZ MUÑOZ 
AXIER ARRIETA MURUA 
DAVID MARTIN MORO 
IBAI GALIANA DE LA TORRE 
IBON BARANDARAIN TELLERIA 
IKER SALSAMENDI ETXANDI 
IMANOL MORENO ISASTI 
IRATI SAIZAR SABINO 
JAVIER RUIZ REBOLLO 
JUNE PINHEIRO IZQUIERDO 
KIMETZ GARCIA LARREA 
LANDER GARBIZU MUÑOZ 
LEON BILBAO BADIOLA 
MAIALEN MALLES GOIENETXEA 
MARIA JOSE MONAR RAMOS 
MARKEL ETXABE LIZARAZU 
MIRIAM MUÑOZ VENTURA 
MORAD EL MOUAK LAAROUSSI 
NAGORE LOBETE SISTIAGA 

INSTITUTUA
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Makarroiak, oilasko
bularkia txips patatekin
eta izozkia

helduak
Marisko piper beteak,
penkak onddo saltsan
beteak, bakailua bizkaitar
erara, saiheskia
entsaladarekin eta goxua. 

9
16

euro

euro

bazkaria

ESKOLAJAiA
MAiATZAK 12
LEZO HERRI ESKOLAKO ETA INSTITUTUKO
IKASLE, IRAKASLE, LANGILE ETA
GURASOEN JAI EGUNA!

LEZO HERRI ESKOLA
Euskal Herria plaza, 1

20100 Lezo
Tel.: 943 51 48 04

www.lezoherrieskola.eus

LEZO INSTITUTUA
Tomas Garbizu, 21

20100 LEZO 
Tel.: 943 51 12 08

www.lezoinstitutua.com

GURASO ELKARTEAREKIN HARREMANETAN JARTZEKO 
ETA GURE ALBISTEEN BERRI IZATEKO:

hezikuntza@gmail.com
www.lezoherrieskola.eus/gurasoelkartea

09:00 > DIANA.

09:30 > KROSSA herrian zehar.

10:00 > “ADOSTOKIA PHOTOCALL”-a Elkarbizitza 

Behatokiaren eskutik.
ESKOLAKO JOLASTOKIAN: Tailerrak, erakusketa, 

serigrafía, Altxorraren bila…

11:00 > Herri Kirolak jolastokian txiki eta helduentzat. 

Jarraian Eskolako haurren MUSIKA EMANALDIA.

6. mailakoen agurra.

12:00 > JAIG taldearen emanaldia.   

13:30 > Eskolako jantokian TXIKIEN BAZKARIA.

14:30 > Eskolako jantokian HELDUEN BAZKARIA.

Txikientzat JOLASAK eta KARAOKEA.

16:30 > aurrera MUSIKA SON & DJ’S. 

19:00 > DENOK bildu eskola garbitzeko.

O H A R R A / A V I S O : JAI EGUNEAN HAURREN ARDURA BERAIEN

GURASOENA IZANGO DA. / DURANTE LA FIESTA DE LA ESCUELA LA

RESPONSABILIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS SERÁ DE SUS MADRES Y

PADRES.

�
��

25


