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BADATOR
HEZIKUNTZA ALDIZKARIA…

…ETA BEREKIN ESKOLAKO FESTA. Udako oporrak gertu daude,
azken lanak, karpetak, agurrak… Urte bat hazi zaizkigu etxeko txikiak,

hainbeste jadanik ez direla “txiki” ere, Haurtxotik datoz-eta txikienak, leku eske,
gogotsu… Eta eskolatik institutura doazenei ez deitu gero “txiki”, handiak baitira

jada, ikasteko eta bizitzeko duten gogoa bezain handi. Eta institututik doazenak, horiek
neska eta mutil gazte eginak doaz Lezon ereindakoa non loratuko den jakin-minez.

Haurtxon, Haur eskolan, Lehen Hezkuntzan eta Institutuan egin dituzten lan guztietatik aletxo
bat sikiera etxe guztietara helduko denaren itxaropenarekin osatu dugu aurtengo aldizkaria.

Guraso elkartekoek gure berri emateko ere aprobetxatuko dugu aldizkaria, laguntzen diguzuen
guztioi eskertzeko, baina baita denon laguntza eskatzeko ere; haur, gazte, irakasle, langile eta

guraso guztien artean egiten baitugu Lezoko hezkuntza publikoa. Eta denok gara beharrezko!

Guraso batek, adibidez, urtero bidaltzen dizkigu poesiak aldizkarian argitaratzeko. Batzuetan ez
dugu lekurik topatzen —edo egiten beretzako—, baina aurtengoan baietz erabaki dugu, lekua
egingo diogula, eta aurreneko orrian gainera, eskolako baratza hau denon arten egin behar
dugula sinisten dugulako. Hemen doa, bada sarreratxo hau amaitzeko, denon lana eta
laguntza eskertzeko baliatu nahi dugun poesia bat: 

Haizea bezala barreiatu hazia,
euria bezala erein,
lurrik den edonon;

lur onean bada, hobe,
baina ona ez delako

ez utzi lur txarra erein gabe.

J O X A N A R T Z E

YA LLEGA EL
NÚMERO 21 DE LA

REVISTA HEZIKUNTZA, 
…Y CON ELLA LA FIESTA DE LA ESCUELA. Hemos

hecho la revista con la esperanza de trasladar a todas
las casas un poquito del trabajo realizado este año en
Haurtxo, en la escuela y en el Instituto. El artículo
principal recoge lo que pueden hacer l@s txikis y no tan
txikis en Lezo en su tiempo libre. 

Desde la asociación de madres y padres hemos
aprovechado para informaros de nuestras novedades,
daros las gracias  a todos y todas las que  nos ayudáis
y también para seguir pidiendo ayuda, ya que la
escuela pública de Lezo necesita de la ayuda del
alumnado, profesorado, trabajadoræs, madres y
padres. ¡Todos y todas somos necesarios/as!



Jokin eta
Maialenek Endika
Haurreskolara
eraman nahi dute

JOKIN ETA MAIALEN BI LEZOAR GAZTE DIRA. Bere lehen
semea izan berri dute eta zalantzaz beterik daude.

Haurreskolara eraman nahi dute. Entzun mila aldiz entzun dute
haurtzaindegia edo haurreskola delako hori baina zer den edo

bertan zer egiten duten ez dute oso argi. Haurreskolara
gerturatu dira eta koordinatzaileak harrera egin die. Bulegoan
eseri eta Arantza, koordinatzaileak, zer den, nola funtzionatzen

duen, ordutegiak, kuotak, egokitzapena… azaldu dizkie.
Askotan hitzetan baino iruditan gehiago ikus daitekela jakinik

Arantzak irudi hauek erakutsi dizkie.

�

LEHENENGO
IKASTURTEAN

HAURRAK BERE
GORPUTZA ETA
GAITASUNAK

EZAGUTZEA DA
GARRANTZITSUENA.

HAZTEKO ETA
HEZTEKO

BEHARREZKOA DA
GIRO GOXO ETA

ZIURRA ESKAINTZEA
ETA HAURRAREN

BEHARRAK ASETZEA.
LEHENENGO

HILABETEETAN
HEZITZAILEAK
EMATEN DIE
BIBEROIA.

�

�

HAZTEN DIREN
HEINEAN, BEGO
SUKALDARIAK

EGINDAKO
BAZKARI GOXOA

JATEN DUTE.

�

HAURRAREN
ERRITMOA

ERRESPETATZEN
DUGU: ATSEDENA

BEHAR DUENEAN LO,
ELIKATU BEHAR
DUENEAN JAN…

OBJEKTU ETA
MATERIAL

DESBERDINAK
ESKAINTZEN ZAIZKIE
HAUEK MANIPULATUZ
ETA ESPERIMENTATUZ

MUNDUA
DESKUBRITZEN

HASTEKO.

BIGARREN
IKASTURTEA

BIGARREN
IKASTURTEAN EKINTZA

EZBERDINAK
PROPOSATZEN

DIZKIEGU, BESTEAK
BESTE: 

�

JOLAS HEURISTIKOA:
MATERIAL

EZBERDINA
ESKAINTZEN ZAIE

INGURUAREN
EZAGUERAN

SAKONTZEKO ETA
LAGUNEN ARTEKO

HARREMANAK
SENDOTZEKO

�

KORROA, ABESTI
ETA KANTU
JOLASAK:

ERRITMOA,
HIZKUNTZA,

KOORDINAZIOA,
MUGIMENDUA…

LANTZEKO 

TARTEKA SAIO ETA
EKINTZA

BEREZIAK: MUSIKA
SAIOAK, PAPER

TAILERRA,
JELATINA
TAILERRA,

MARGOKETA
SAIOAK... 

�

�

MANIPULAZIO
JARDUERAK:

MATERIAL
EZBERDINEKIN

EKINTZA ANITZAK
EGITEKO

(PUZZLEAK,
GOMAESPUMAZKO

PIEZAK…).

�

IPUIN
KONTAKETA:
HIZKUNTZA,

ARRETA,
IRUDIMENA…

LANTZEKO.

�
�

PSIKOMOTRIZITATE
SAIOAK:

MUGIMENDU
LIBREAN BERE
GORPUTZA ETA
GAITASUNAK

GARATZEKO ETA
DESIO NAHIZ
BEHARRAK

AZALERATZEKO.

�

KALE IRTEERAK:
EGURALDIAK
LAGUNTZEN

DUENEAN KALERA
IRTETEN GARA,

HERRIA EZAGUTU,
EGUZKIAZ ETA

HAIZEAZ GOZATU,
PARKEAN

JOLASTEKO… 

HAURRESKOLAN
GEHIENEZ BI URTE
EGOTEN DIRA ETA

HAINBAT FESTA, JAI…
OSPATZEN DITUGU:
URTEBETETZEAK,

OLENTZERO,
DANBORRADA,
IÑAUTERIAK,
ZABARRE… 

GOIZETAN GELARA
SARTZERAKOAN
HEZITZAILEAK

ONGIETORRIA EMATEN
DIE ETA GURASOEKIN
HAURRARI BURUZKO

INFORMAZIOA
TRUKATZEN DU.

�

LEHEN
IKASTURTEA

�
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I
RAKURTZEA ATSEGIN BADU-

ZUE, Lezoko udal liburutegiko
ateak zabalik dituzue. Liburutegi
zerbitzua 1973an sortu zen, eta
1989az geroztik Kale Nagusiko

Andreone etxean du egoitza, Lezoko Kale
Nagusiako 35.ean. Lander Zurutuza da
arduraduna, berak lagunduko dizue li-
buru labirintu horretan. Liburutegiak
gune ezberdinak dauzka: 0 eta 6 urte bi-
tarteko haurrentzat gela bat, zortzi
eserlekurekin; beste gela bat 7 eta 14 urte
bitarteko gaztetxoentzat, hamalau eser-
lekurekin; eta helduentzat bi gela, ho-
geita hamasei eserlekurekin. Gainera,
edonork jaso dezake liburutegiko txar-
tela, berdin dio jaioberria, haurra edo hel-

dua izatea. Ez da deus ordaindu behar
(fotokopiak eta inprimakiak izan ezik).
Liburutegiko ateak irekiak dauzkazue as-
telehenetik ostegunera arratsaldez, 16:
00etatik 20: 00etara, eta ostiralean hala

goizez nola arratsaldez, 9: 00etatik 13:
00etara eta 16: 00etatik 20: 00etara. Li-
burutegiak herritarron eskura jartzen
ditu ipuinak, komikiak, liburuak, peli-
kulak (DVD) eta musika (CD), bai libu-
rutegian bertan gozatzeko bai norberak
etxera eramateko. Horrez gain, liburu-
tegiak baditu bi ordenagailu internet zer-
bitzuarekin eta entziklopediak infor-
mazioa bilatzeko. Ingelesezko materia-
lak ere badituzte, txiki-txikitatik hiz-
kuntza horretan ere trebatzeko (hiz-
kuntza nagusiak euskara eta gaztelania
badira ere). Eta gure herriaz gehiago ja-
kin nahi izanez gero, liburutegiak Lezoko
informazioa biltzen duen txoko bat
dauka. Bertan jakin ahal izango duzue
nola sortu zen Lezo, nolakoak ziren le-
hengo lezoarrak, Victor Hugo idazleak
Lezori buruz idatzitakoak, nondik jais-
ten den Trapujale, zein itsasoetan na-
bigatzen duen Zabarre piratak eta abar.

Urtean zehar, Lezo Herri Eskolarekin
lankidetzan, bisitaldiak egiten ditu li-
burutegiak Andreoneko etxea eta libu-
ruz eta beste gauzez jositako apalak
ezagutarazteko. Ipuin kontaketa saioak
ere antolatzen dituzte udazkenero, bai-
ta literatur lehiaketak eta literatur ter-
tuliak ere. Informazio gehiago nahi ba-
duzue, liburutegiko web orrira (http:
//www.lezo.net/liburutegia) edo blogera
jo dezakezue (http: //liburutegiak.
blog.euskadi.net/lezo). 

Bestalde, musika gustuko baduzue edo-
ta tresnaren bat jotzen ikasi nahi badu-
zue, “Tomas Garbizu” Lezoko Udalaren
Musika Eskolaren ateak zabalik dauz-
kazue. Musika Eskola —Tomas Garbizu
lezoar musikari handiaren omenez ize-
na hartu zuena— 1986ko abenduaren
22an sortu zen, berez, eta 28 urte da-

ramatza zerbitzua ematen. Gaur egun,
17 irakasle eta administrari bat ari dira
lanean eskolan. Ikasleak, berriz, 350 dira.
Musika irakaskuntza dute helburu, ba-
tez ere, praktikoa, talde jarduerak egin
eta ikasleei ahots taldeetan zein talde ins-
trumentaletan parte hartzeko interesa
piztea. Eskola edozein adineko Lezoko
ikasleei zuzendua dago (haurrak eta
helduak). Ikasle ofizialak 4 urterekin has-

ten dira, baina, aurten 0-3 urte bitarte-
ko haurrentzat “Musika Tailerra” ikas-
taroa antolatu dute, txiki-txikitatik mu-
sikarekin treba daitezen. Eskolako ikas-
gaiak honako hauek dira: Musika eta Mu-
gimendua, Musika Mintzaira, Hezkun-
tza Musikala, Talde Instrumentala eta
Talde Korala. Jotzen ikas daitezkeen mu-
sika tresnak, berriz: trikitixa, panderoa,
pianoa, sintetizadorea, klarinetea, sa-
xofoia, txistua, oboea, flauta, perkusioa,
biolina, biola, biolontxeloa, akordeoia,
tronpeta, gitarra, bateria gitarra elek-
trikoa eta txalaparta. Urtean zehar es-
kola jarduera ezberdinak antolatzen
ditu Musika Eskolak: kontzertu peda-
gogikoak, musika entzunaldiak eta bar-
ne emanaldiak, elkartrukeak, topaketak,
Lehiaketak, Lesoinu Musika Aste Pe-
dagogikoa, kontzertuak, entzunaldiak
eta abar. Eskolaz kanpoko jarduerak ere

7

aUKEra Ugari
Lezon

O
i

Lezo herri txikia izanagatik ere, herri bizia da,
aisialdirako aukera asko eskaintzen dituena.

Horietako batzuei buruz hitz egingo
dizuegu honako ale honetan: Musika
Eskola, Udal Liburutegia, Ludoteka

eta Murixka Dantza Taldea. Ez
geratu etxeko pantailari begira,

herrian bertan gauza asko
dauzkazue egiteko eta ondo

pasatzeko. 
Animatu! 
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gelan. Haurrek ikasitakoa erakutsi ahal
izateko, hainbat ekitaldi edota “txango”
egiten dituzte Taldekoek. Urtean zehar,
Lezoko festa desberdinetan parte har-
tzen dute. Bestalde, kurtso amaieran, ika-
sitako guztia erakutsi ahal izateko, eki-
taldi berezi bat antolatzen dute, eta aka-
demiako ikasle guztiek parte hartzen
dute. Horrez gain, beste zenbait herritan
antolatzen diren dantza ekitalditan ere
parte hartzen dute Murixkakoek. Haie-
kin harremanetan jarri ahal izateko, ho-
nako zenbaki honetara dei dezakezue:
672 737 910. Bestela, e-posta zerbitzua
ere badute:  murixka@hotmail.com
edo murixka@gmail.com, bietara bi-

dal dezakezue mezua. Informazioa eta
albiste desberdinak helarazteko, blog be-
rri bat sortu dute: 
murixka.blogspot.com.es

Txikiagoentzat ere aukera ederra da
Ludoteka. Olatz Sarasola eta Ane In-
txaurrandieta dira Ludotekako hezi-
tzaileak, Orratx! Kultur taldearen bar-
nean dauden hezitzaileak. Ludoteka 3-
10 urte bitarte dituzten lezoarrei dago
zuzendua, Lezoko Herri Eskolara nahiz
Lizeora doazenei. Guillermo Lazon ka-
lean aurkituko duzue Ludoteka, esku-
lanak egiten diren lokalaren ondoan. Or-
dutegiari dagokionez, astelehenetik os-
tiralera egoten da irekita, arratsaldeko
16: 30etatik 19: 30etara. Matrikula
udaletxean egin behar da, eta ikasturte
osorako kuota ordaintzen da, azarotik

maiatzera bitartekoa. Hezitzaileak hau-
rrekin egoten dira, haien ondoan baina
ez gainean, jolasean, dantzan, marraz-
ten… Ludoteka txokotan banatua dago:
marrazteko txokoa, ipuin txokoa, mahai
jokoen txokoa, txoko sinbolikoa eta
eraikinen txokoa. Eguraldiak laguntzen
duenean, kalera ere ateratzen dira, par-
kera, frontoira… Ludotekaren proiektuak
oinarri ezberdinak ditu. Horietako bat
euskararen erabilera da. Euskaraz jo-
lasteko, ongi pasatzeko eta bizitzeko es-
pazioa da Ludoteka. Ipuinak, kantak edo-
ta jolasak euskaraz izaten dira, eta gu-
rasoekin ere, ahal den neurrian, harre-
mana euskaraz izan dadin saiatzen dira
hezitzaileak. Bestalde, errespetu eta el-
karbizitza arauak lantzea ere garrantzi-
tsutzat jotzen dute: lagunekiko portae-
ra, hitz egiteko modua, higienearen
zaintza… Alderdi horiek ere zaintzen di-
tuzte ludotekan. Eta batez ere, garran-
tzitsuena, ondo pasatzeko lekua dela.
Jostailuen bidez, lagunekiko harrema-
nean, ekintza eta tailerren bidez… Lu-
dotekaren xedea haurrak gustura egotea
eta disfrutatzea da.

Lau aukera berri esku-eskura, liburue-
kin disfrutatzeko, musika jotzen eta
dantzan ikasteko, jolasteko… Animatu
zaitezte, egokiera berri asko dauzkazue
zain. Metro karratutan eta biztanle ko-
puruan herri txikia izanagatik ere, ai-
sialdiari dagokionez, Lezok aukera zabala

eskaintzen du. Aprobetxatu! �

ez dira gutxi: Inauteriak, Santa Ageda,
Mendekoste jaiak, San Joanak, Gabonak,
Santa Kruzak, Santa Zezilia, Santo To-
mas, kantu-jirak eta beste hainbat. Ani-
matzen bazarete, Arretxene kaleko 3.
zenbakian daukazue Musika Eskola.
Bulego ordutegia, berriz, astelehenetik
ostiralera, 16: 15etatik 20: 00etara. 

Musikarekin lotura estua du dantzak. Eta
Lezon ere bada dantza egiten ikasteko
aukerarik, Murixka Dantza Taldearen es-
kutik hain zuzen. Dantza Talde honek ia
25 urte daramatza herrikoei eta ingu-
rukoei Euskal Dantza ikasteko aukera
ematen. Murixka 1990ean sortu zen eus-
kal kultura sustatzeko eta zabaltzeko hel-
buruarekin, baina lehen ere baziren he-
rrian dantza taldeak eta dantzarako jo-
era. Adin ezberdinetako haur eta gazteak
hartzen ditu, eta aurtengo ikasturtean
(2013/2014) 70 ikasle baino gehiago bil-
du ditu. Haurrak asko eta irakasleak ere
beste hainbeste. 6 dira haurrei dantzak
irakasteaz arduratzen diren irakasleak,
guztiak ere Murixkako ikasle ohiak:
Haizea Olaziregi, Leire Amiano, Nerea
Azkue, Maider Aristizabal, Nahikari Bi-
zuete eta Idoia Berasarte. Murixkaren es-
kutik Euskal Dantzak ikas daitezke, Gi-
puzkoak bereziki, baina ez bakarrik
bertakoak, baita Euskal Herriko toki ez-
berdinetakoak ere: Arabakoak, Bizkai-
koak, Zuberoakoak… Gipuzkoako dan-

tza ugari daude, eta horiek behin men-
deratuta, beste probintzietako dantzak
ikasteko aukera dago. Bide batez, psi-
komotrizitatea eta erritmoa lantzeko au-
kera bikaina eskaintzen du eskolak,
musika eta dantzaren konbinaketa ema-
ten baita.

Murixka Dantza Taldean parte hartu
ahal izateko 5 urte baino gehiago edu-

ki behar dira; hau da, hasten den dato-
rren ikasturtean 5 urteak betetzea (HH
5en egotea). Ordutegiari dagokionez, as-
telehenetik ostiralera izaten dira esko-
lak, nahiz larunbat goizetan ere, txa-
pelketak prestatzen ari diren zenbait
ikasle entrenatzen aritzen diren. Klaseak
arratsaldez izaten dira, 17: 00etatik 10:
00etara arte. Dantza egiteko tokiari
dagokionez, klaseak bi toki desberdi-
netan izaten dira: batetik, Murixkaren
betiko lokalean; hau da, kiroldegi azpian
dagoen lokalean; eta, bestetik, Lezoko Li-
zeo berrian dagoen psikomotrizitate
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HEZIKUNTZAKO BERRIAK
Beste urte batez lanean jo ta ke aritu gara Hezikuntzan Guraso elkartean gabiltzan
gurasoak: Ikasturte hasierako liburu banaketa, “Goiz txoko” antolaketa, webgune be-
rria prestatzea, festetako jolasak… Ondoren Santomasak, Olentzero, iñauteriak, ba-
ratzako lanak, institituko hitzaldiak… eta ikasturtea amaitzeko Mendekoste festeta-
ko altxorraren bila (jai komisioaren parte gara eta), esku artean duzun aldizkariaren
prestaketa, eta eskolako festaren antolaketa: serigrafia tailerra, jolasak, bazkaria, Mo-
destoren dantzaldia… • Ez, ez zaigu lanik falta guraso elkartekoei! Lanik falta ez, bai-
na eskuak bai! Hemen aipatutako guzti hori —eta gauza gehiago— egiteko guraso-
en parte hartzea ezinbestekoa da. Aurten lau guraso berri sartu dira elkartean, web
orrian eta aldizkarian ere hiru kolaboratzaile izan ditugu gurekin, eta laguntzaile pila
hurbiltzen dira Santomasak edo eskola festako lanak aurrera ateratzen laguntzera. Mi-
lesker denei! Baina halere, guraso gehiago behar ditugula gogoratu nahi dugu berriz.
Batzuk etorri bezala, beste batzuk ere badoaz eta beraien seme-alabak ikasketak bu-
katzerakoan. Aurten badoazenak Arantxa eta Jabi dira (eta beti gertu zituzten Ju-
len eta Eli), biak urte pila egin dituztenak Guraso elkartean, eta gelditzen garenontzako
eskola publikoaren alde eta Lezoren alde lan egitea zer den ederki erakutsi digu-
tenak. Horrelako gurasoak behar ditugu Hezikuntzan eta eskolan. Milesker lauei!
• Beraz gurasoek badakizue, zatozte Hezikuntza Guraso elkartera, denon laguntza-
rekin eskola hobea egitera! 

Gurekin harremanetan jartzeko: hezikuntza@gmail.com
Informazio gehiago: www. lezoherrieskola.net/gurasoelkartea/

•

•

•

HEZIKUNTZA GURASO ELKARTEA 

Eskolako baratzak auzolanean

Bi asteburu eman ditugu Lezoko eskolako
ikasleentzat baratzak prestatzen eskola zaharrak
zeuden orubean. Hamaika guraso auzolanean
larunbata eta igandean! Polita izan da, eta
ederragoa izango da gure txikiak baratzean hasten
direnean.
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Eskolako baratza martxan dago
Azkena aldizkarian eskola baratza martxan jarriko genuenaren berri eman genizuen. Urte bete pasa
da, eta gure baratzaren lehenengo uzta jaso dugu! • Nekazari lanetan 4. mailako ikasleak aritu dira
eta esperientzia polita bezain aberasgarria izaten ari da baratzaren prozesu osoa ezagutzea. • Aipatu
beharra dago ere, hau guztia posible izan dela guraso batzuen lanari eta ilusioari esker. Denon
artean eskolako proiektu berri hau aurrera aterako dugu.
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esKOLAikasleen lanak
Os presentamos aquí una mínima muestra de trabajos que

el alumnado de Infantil y Primaria durante el curso
realizan. Sentimos no poder publicar todo lo que hacen, 

se necesitaría una enciclopedia.  > > >

hh345
ZATOZ GUREKIN MITOLOGIAREN
MUNDU LILURAGARRIRA!

Gu galtzagorri-langile bihurtuta jo

eta ke lanean aritu gara!

Euskal mitologiako pertsonaiek

Basoko kobazulo magikora

gonbidatu gaituzte.

Euskal mitologiako

pertsonaiek

Basoko kobazulo

magikora

gonbidatu
gaituzte.

Saguzarrak, hontzak edotaherensugea bera hezur-mamitanezagutu nahi dituzula? 
ZATOZ GURE KOBAZULORA!
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hh2 lh1TXIKIENAK BAI, 
TREBEAK ERE BAI

� Oso indartsua da.
� Oina bat gizakiarena bezala.

� Haitzuloetan bizi da.
� Ile asko du eta belauneraino.

� Artzaiei laguntzen die.
� Makil bat darama eskuan.

� Nimiñoak dira.
� Orratzontzian bizi dira.

� Oso onak dira.
� Galtza gorriak dituzte.

� Animalien forma hartzen dute.
� Langileak dira.

� Gauez ateratzen dira.
� Bizkorrak eta bihurriak dira.

� Hegan egiten dute.

� Ederra da eta soineko luzea dauka.
� Amalurraren jabea da.

� Zintzoa da.
� Ile luzea du.

� Kobazulo batean bizi da.
� Egunez ateratzen da.

� Senarra Sugar da.
� Bi seme ditu: Mikelatse eta Atarrabi.
� Ez zaio bizkarra eman behar.

Korro korro korroan,
jolasean ta kantuan…

Puzzleak egiten taldean,
aisa lortzen dugu

elkarlanean!

Murgil eskuak koloretan,
irribarre goxoa ahotan!



lh2 GU ARTISTAK!!
Aurten, gure eskola, Guggenheim Museoarekin elkarlanean ari da, 

artea-ikasbide delako proiektua, aurrera eramateko.
Eskolako gela bakar batek parte har dezake proiektu honetan eta guri 

tokatu zaigu. HAU PAGOTXA!
Ostiral arratsaldero, Manu Muniategiandikoetxea artista etortzen da gure gelara

lan honetan gidatzeko eta laguntzeko.
Ikasturtean zehar bi bisita egingo ditugu Guggenheim Museora (dagoeneko bat
egin dugu) Manuren gidaritzapean eta proiektuari amaiera emateko berarekin

sortutako artelana, ekaina aldera museoan ikusgai egongo da.
ANIMATU ETA BERTARATU!
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Lezo Gipuzkoako
iparraldean dago.Herri
hau Oarso aldearen zati
bat da Errenteria,Pasaia
eta Oiartzunekin batera.
Alde batean Jaizkibel
mendia dago,
mendebalean Pasaiako
portua dago, ekialdean
Gaintxurizketa eta
hegoaldean Errenteria eta
Oiartzun.

Lezon 8,59km²
karratuko azalera du.
Alkatea Ainhoa Zabalo
Oyarte ( Bildu )da.
Gaur egun 6 027
pertsona inguru bizi dira.
Lezo Zubitxo ibaiak
zeharkatzen du.
Lezo auzo askotan

banatuta dago: Altamira,
Ijurko, Pisbe, Alde
zaharra, Gaintxurizketa
eta Lopene.

Lezoren web orria
honako hau da: 
www. lezo.net
(http://www.lezo.net/)da

�

Lezoko lurretan lehen
herri aztarnak 10garren
mendekoak dira.
Nafarroako erresumaren
barne zegoen.

Lezo lehenengo aldiz
aipatzen da 1.203garren
urtean, Hondarribiko
herrian barneratuta
Gaztelako erresumaren
aginduz. Santo Kristo
plaza, kale Nagusia eta
Donibane kaleek osatzen
zuten hirigunea. 

Hasieran lanbide
nagusiak arrantza eta
nekazaritza ziren,
ondoren industria
nagusitu zen. Honen
ondorioz biztanleria
handitu zen eta Lezo ere
bai.

Lezoko badiaren
kokagune estrategikoaren
antzinatik dator, badago
hipotesi bat bere lurretan
erromatarrek portu bat
eduki zutela adierazten
duena. Gaur egun
parrokia-eliza dagoen
muinoaren babesean.
Hau da, piratak edo
etsaiak etortzen zirenean
zaldizko bat parrokia-
elizatik badiara jaisten
abisua ematera.

Portuak eta itsasoak
betidanik izan dute
garrantzi handiak
lezoarrentzat. Bai
baxurako arrantzarako,
baita merkantzien karga
eta deskargari dagokiena. 

Honekin batera urte
luzetan nekazaritzak
garrantzia handia izan
du: gari,arto, eta
barazkien laborantza,
sagardogintza eta behiei,
ardi eta zerrien
hazkuntza. 

Poliki-poliki industria
nagusitzen hasi zen,
arrantza eta
nekazaritzaren kaltetan.
Honen ondorioz Lezora
jende asko etorri zen
bizitzera eta etxe asko
egin ziren, auzo berri
asko sortu ziren eta
baserri asko galdu ziren.

�

Lezok historia luzea du.
2003. urtean 800 urte
bete zituen, eta mende
hauetan guztietan zehar
monumentu eta
eraikuntza interesgarri
ugari eraiki dira bere
lurretan. Herrigunean
bertan daude horietako
hiru: Gurutze Santuaren
basilika, San Juan
bataiatzailearen eliza
parrokiala eta udaletxea.
Horiez gain, oinetxe eta
baserri ugari ere
aipagarriak dira beren
ezaugarri eta
historiarengatik.

GURUTZE SANTUAREN
BASILIKA
Herriko plazan dago.
Hasieran ermita txikia
besterik ez zen eta

atariak egurrezko hesia
zuen. Barruan kristo
gurutziltzatua ikus
zitekeen: ez du bizarrik

JAIZKIBELGO DORRE
KARLISTAK
Guda karlistekin bizitako
jardueraren lekuko dira.
Jaizkibelgo
mendilerroaren
gailurrean sei dorre altxa
ziren eta gaur egun
bosten hondarrak daude.

SAN JUAN
BATAILATZEAREN
ELIZA PARROKIALA
Lezo hirigunean dago,
muino txiki baten
gainean. Urte askotan
zehar, Pasai Donibaneko
eta Lezoko udalerriek
San Juan
Bataiatzailearen eliza
parrokiala partekatu egin
zuten.

UDALETXEA
Gaur egungo udaletxea
1742an amaitu zuten.
Hala ere, lehen beste bat
izan zen. XVIII.
mendearen erdian
kartzela, artxibategia,
erizaindegia, bilera-
aretoa, taberna eta
armategia zituen.

�

NEGUAN
INAUTERIAK: Trapu jale
trapuz estalita
dago.Gizon zaldi eta
betizu nahasketa den
izakia da. Herria trapu
jalez mozorrotu eta
epaiketa bat egiten da.

Bukaeran trapujale
mozten diote burua eta
erretzen dute. 

MAIATZA
MENDEKOSTE JAIAK:
Zabarre pirata etortzen
da eta denak joaten dira
Zabarre pirata ikustea
Zabarre pirataren
mozorroarekin.

EKAINA
23an, SAN JUAN
BEZPERA da, jendea
plazan suaren inguruan
dantzatzen du.

SAGARDO EGUNA:
Saldisen sagardo festa
egiten da eta sagardoa
nahi haina edaten dute.

IRAILA
SANTAKRUZ JAIAK:
Irailaren 14ean, helduek
12tan danborrada jotzen
dute.

ABENDUA
GABONAK: Olentzerori
dantza egiten zaio
baserritarrez jantzita.

SAN TOMAS: Saldise
plazan txistorra jan eta
dantzatu egiten da
baserritarrez jantzita.

LEZOKO
KOKAPENA HISTORIA

ZER IKUSI:
ERAIKINAK ETA
MONUMENTUAK 

JAIAK

LEZOKO TURISMO GIDA
Lezori buruz gauza asko ikasi ditugu. Informazioa biltzen egon gareneanhainbat bitxikeriekin topatu gara; hauek adibide gisa: lh2 lh3ARDO GORRI NAFARRA!

Aurten ere, 2. mailakoak Lizarran egon gara.
Urtero bezala mahatsa bildu, zanpatu eta sortu dugun muztioa

dastatzeko aukera izan dugu.
Eguraldiak ez du lagundu, baina hala ere primeran pasa dugu

lagunarte ederrean.



XOXOLURRERA JOAN GINEN
Hara iritsi ginenean zikinkeri asko topatu genuen: 

Aulkiak, kristalak, plastikoak, paperak…
Erreka kartoiez eta egurrez beteta zegoen.

Gure herriko basoa garbia egotea hobe izango zela pentsatu genuen. 
Eta ekologista bikainak garenez, zabor bilketan martxan jarri ginen.

Arratsalde guztia jo ta ke ibili ginen.
Plastikoa eta kartoia poltsa batzuetan sartu genuen eta 

eskolara ekarri genituen.
Han egurrak utzi genituen udaletxeko langileek jasotzeko.

Basoa garbi-garbi utzi genuen eta poz pozik abiatu
ginen eskolara. 

AUPA XOXOLURRA!
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BEGIRA, SATOR ZULOA
AURKITU DUGU!

EA
ONTTOREN

BAT
AURKITZEN

DUGUN!

HARA KABIA! 
ZEIN TXORIARENA IZANGO

OTE DA?

UMORE ONEAN HOBE!
EGILEA: LOREA MARTINEZlh4 lh5



Joan den ikasturtean eskolan
martxan jarritako proiektu in-

teresgarri baten berri eman ge-
nizuen aldizkari honetan; eskolako
giroa hobetu eta bertan parte har-
tzen dugun ikasle, guraso eta es-
kolako langileen arteko harre-
manak sendotzeko helburuarekin
sortutako Elkarbizitza behatokia-
rena hain zuzen. • Helburu hori
lantzen hasteko asmoz, aurtengo
ikasturtean, kanpaina bat abian
jartzea erabaki dute: “Zero Irain!”
kanpaina. Kanpaina honen bidez,
hitzezko erasoek (irainak, meha-
txuak…) ume guztiengan eta,
bereziki, baztertzeko arriskuan
dauden umeengan izan dezake-
ten ondorio psikologiko kaltega-
rriez ohartarazi nahi dute. • Kan-
paina honi hasiera emateko, eki-
menaren logoa izango denaren in-
guruko proposamenak jaso di-
tuzte, eta aukeratu logoarekin
pegatinak, kartelak, eta eskola fes-
tako kamiseta serigrafiatuak egin-
go dira. • Ikasturtean zehar ekin-
tza gehiago ere egin dituzte, eta
hauetako batzuk eskola jaian
ikusteko aukera izango dugu. • Ai-
patzekoa da ere Oarsoaldeko eta
Bidasoako Hitzak Zero Irain kan-
painari buruzko erreportajea ar-
gitaratu zuela 2014ko martxoa-

ren 14ean. Bertan Rafa Herrero
ikasketaburua eta Antxon Alfaro
orientatzailea elkarrizketatu zi-
tuzten, eta erreportajea irakurri
nahi izanez gero Hezikuntzako we-
borrian aurkituko duzue. • Beraz,
ikusten duzuenez helburuak argi
eta bidea egiten ari den proiektua
dugu Elkarbizitza behatokiare-
na. Hezikuntza aldizkariak jakin

duenez behatokian parte hartu du-
ten gurasoek oso balorazio posi-
tiboa egin dute aurtengoaz, bai-
na lerro hauek eskaera bat luza-
tzeko aprobetxatu nahi zutela
adierazi digute: Gurasoak behar
dituzte proiektuarekin aurrera
egiteko; eta bilerak egiten direnean
seme-alabentzako ludoteka zer-
bitzua dagoela aipatu digute. Be-
raz Elkarbizitzako Behatokian
parte hartu nahi baduzue, hur-
bildu beraiengana Eskolako fes-
ta egunean (serigrafian arituko dira
lanean), edo jarri harremanetan
zuzendaritza@lezoherrieskola.net
posta erabiliz.

En la revista del año pasado os
contabamos la puesta en

marcha del Observatorio de la
Convivencia (Elkarbizitza Beha-
tokia), con el fin de mejorar el am-
biente escolar y las relaciones en-
tre los distintos colectivos que con-
formamos la comunidad escolar.
• Entre los objetivos que marca-
ron para el presente curso esco-
lar estaba el desarrollo de una
campaña denominada “Zero
irain!” (“¡Cero insultos!”). Con ella
pretenden una mayor toma de
conciencia del daño psicológico
que producen los insultos o agre-

siones verbales en
todos los niños y ni-
ñas, especialmente en
aquellos y aquellas con un
mayor riesgo de exclusión es-
colar y social. • Como inicio de
esta campaña han recogido
diferentes propuestas para se-
leccionar el logotipo de la mis-
ma, que acompañará a carte-
les, pegatinas y la camiseta que
serigrafiaremos en la fiesta de la
escuela. • A lo largo del año han
realizado diversas actividades, y
algunas de ellas las podremos ver
el día de la fiesta. • Queremos re-
calcar también que en el Oarso-

aldeko eta Bidasoako Hitza del 14
de marzo publicaron un reporta-
je sobre la campaña entrevistan-
do al jefe de estudios Rafa Herrero
y al orientador Antxon Alfaro (po-
dési leer el reportaje —en eus-

kara— en la página web de He-
zikuntza) • Por lo tanto, vemos
que el Observatorio de la Convi-
vencia ha empezadoa recorrer su
camino con objetivos claros. Las
madres que han participado del
proyecto este año han valorado
positivamente el trabajo reali-
zado, pero nos han dicho que
quieren utilizar este espacio en
la revista para hacer una peti-
ción: Necesitan madres y padres
para seguir con el proyecto; y que
los días de reunión hay servicio
de Ludoteka para los peques. Por
lo tanto, si queréis participar en
el Observatorio de la Conviven-
cia, acercaros a ellas el diá de la
fiesta (estarán en el puesto de se-
rigrafia) o poneros en contacto a
través de la dirección de correo
electrónico: 
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Elkarbizitza Behatokiaren eskutik
ZERO IRAIN kanpaina
GURE ESKOLAN!

¡CERO INSULTOS! EN
NUESTRA ESCUELA.
Campaña impulsada por
el Observatorio de la
Convivencia

ON JOXE MIELEK
MITOLOGIA KONTUETAN

MURGILDU GINTUEN
JAVIER ETA IBAI

JOXE MIGEL BARANDIARAN AIERBE edo
“Joxemiel” Barandiaran Ataunen (Gipuzkoan)

jaio zen, Perune-Zarre izeneko baserrian, hain
zuzen ere, 1889ko abenduaren 31an, 9 anai-
arrebako familia batean. Aitak Francisco Antonio
izena zuen eta amak, Antonia.
Natur Zientziak oso gogoko zituen. Etnologoa,
antropologoa eta apaiza izan zen. Apaiz
ikasketak Gasteizko Apaizgaitegian egin zituen
eta 1914an apaiz ordenatu zuten Burgosen.
Horretaz gain, teologian lizentziatu zen eta 23
urtez Gasteizko Apaizgaitegian irakasle egon zen.
Behin, udako oporretan Alemaniara joan zen.
Han bere bizitzan eragin handia izango zuen
irakasle bat ezagutu zuen. Herrien Psikologiaz
aztertzen lagundu zion. Alemaniatik erabaki
nagusi bat hartuta itzuli zen: euskal kultura
ikertzen hasiko zen.
Urte asko

igaro zuen galtzeko
zorian zegoen euskal
kultura aztertzen:
sinesmenak, erlijioa,
mitoak… besteak
beste. Horri esker,
Euskal Herrian eta
nazioartean izan zen
ospetsu. Bere
ikerketarik
ospetsuenetako bat
Aralar mendian aurkitu
zituen trikuharrien
ikerketa izan zen. Bere

ikerketei esker, elkarte askotako kide hartu
zuten, besteak beste: 
Real Sociedad Española de Antropologia
Etnografía y Prehistoria
Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales
Lehendabiziko liburuxka Euskal Herriko
Historiaurreaz argitaratu zuen. Espainiako gerra
garaian, Frantziara ihes egitea erabaki zuen. Ipar
Euskal Herrian 17 urte pasatu zituen. Ataunera
itzuli zenean, Sara-Etxea izeneko baserrira
bizitzera joan zen eta bertan 53 urte eman
zituen, Pilar izeneko ilobarekin. 1991ko
abenduaren 21ean hil zen.

lh6

zuzendaritza@lezoherrieskola.net
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u
ikasleen lanak



URTEROKO KONTUA DA JADA! Inauteriak gerturatzen
hasi bezain pronto ikasleak: noiz hasiko gara

entseguekin? pasako al didazu tronboiaren partitura? nik jo
al dezaket bonboa? ez dut musika tresnarik jotzen baina
marakak… jotzeko prest nago!… eta antzekoak entzuten
hasten gara gure ikastetxeko korridoreetan. 

Hau poza! Ia-ia konturatzerako beraiek antolatzen dituzte
entseguak beti ere ahal bada klaserik galdu gabe eta ilusio
handia jartzen dute!

Badira gauza batzuk, urteen poderioz ukiezinak bilakatu
direnak. Adibidez, bonboa jotzearen “pribilegioa” beti-beti
4. DBHko ikasle bati dagokio. Interesatuta daudenen
artean zozketa bidez erabakitzen dugu! Bestalde txindata
pare bat ere maila berdinekoren bati dagokio jotzea beste
parea urte batzuetan guk asko maite dugun eta itsua den
ikasle batentzat gordeko dugularik!

Txarangaren bitartez normalean beraien artean harremanik
ez duten ikasleak harremanetan jartzen dira, gure herri
errepertorioa pixka bat gehiago ezagutzeko aukera izaten
dute, rol desberdinak bete behar izaten dituzte (batzuek
1go ahots protagonista, besteak betegarria den ahotsa,
batek musika tresna garrantzitsua jotzen du eta beste
baten perkusio soil batekin laguntzen du…), autonomia ere
garatzen dute izan ere nahiz eta irakaslearen begiradapean
burutu entseguak, askotan beraiek dira nola hasi, zenbat
aldiz errepikatu estrofa, nola eman bukaera abestiari…
adosten dutenak! Sormenarentzako tartea ere beti uzten
dugu: abesti berriak proposatu, pasa den urteetako
errepertorioari “toke” modernoren bat eman…

Benetan esperientzia aberasgarria da! Inoiz, jada
institututik joandako ikasleak ere azaldu izan zaizkigu
entseguetan eta horrek asko adierazten du.

Mila esker batez ere hainbat eta hainbat urtetan gure harri
bitxi hau mantentzen eta indartzen lagundu duzuen
musikari guztioi!•

INSTI-TXARANGA,

! “CRÊPES”
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LES FRANÇAIS ADORENT LES CRÊPES ET NOUS AUSSI, bien sûr! La recette est très facile, donc, on en a fait au
collège. On s’est bien amusés et voilà le résultat. Des crêpes au Nutella, des crêpes à la Chantilly… Que c’est bon!

B O N  A P P É T I T !



EZ GARA NAZIOARTEKO EGUN HORIEN ZALEAK. Ez zaigu iruditzen hainbat gauzatan dugun ardura egun bakar
bateko kontua denik; dela Euskararen eguna, dela Emakumearen kontrako bortizkeria salatzekoa… berdin dio.
Badira oso serioak diren auziak, eta argi dugu une oro kontuan izan behar ditugula. Gauza bera maitasunarekin,
noski; denontzat da garrantzitsua, denok ala denok pozikago bizi gara maitatzen dugunean eta maitatuak sentitzen
garenean. Otsailaren 14an ospatzen den San Balentin eguna aitzakia baino ez zen izan; hona hemen sentitzen
dugun hori hitzetan jartzeko ariketa zail-zaila bikain gainditu duten hainbaten lanak… 

LEZO INSTITUTUKO maitasun mmezuen
1. LEHIAKETA

DBH 1, 2, 3 ETA 4
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ASPALDIKO KONTUAK
�

Gogoratzen al zara nitaz? Ez
nintzateke harrituko
erantzuna ezezkoa balitz… 

Kontua da bakoitzak bere
bidea jarraitu zuenetik ez
garela gehiago ikusi eta
zutaz jakin nahi dudalako
ari natzaizu idazten,
denbora pila pasa baita.

Orain dela urte batzuk hasi
nintzen zu hobeto
ezagutzen, aurretik ere
ezagutzen zintudan, baino
bistaz bakarrik. Garai
haietan ni haur bat besterik
ez nintzen, oso lotsatia eta
isila gainera baina ez dakit
nola lortu zenuen, zurekin
irekiagoa nintzen.

Denborak aurrera jarraitu
zuen eta gero eta gutxiago
ikusten genuen elkar baina
ikusten zintudanean
tximeleta bezalako horiek
sortzen zitzaizkidan
barnean. Nik ez nuen oso
ongi ulertzen gertatzen
zitzaidana, edo agian ez
nuen ulertu nahi. Kontua da
denborarekin gero eta
urduriago jartzen nintzela zu
ikustean eta azkenean
konturatu nintzela zuganako
maitasun sentimenduak
nituela. 

Sentitzen nuena onartu
nuenean, jada
elkarrengandik oso
urrunduta ginen eta ez nuen
zugana hurbiltzeko kemenik
izaten. Behar bada,
beldurrez nengoen, ez
bainekien nola jokatuko
nuen zu nire aurrean
edukita; behar bada, zuk ez
zenuen nitaz ezer jakin nahi
izango… Dena dela, ez
nintzen inoiz beldur hori
gainditzeko gai izan. 

Hala ere, egun horietan,
sentitzen nuena garbi izan
nuenean, zu ikuste
soilarekin pozten
zitzaizkidan goizak,
arratsaldeak eta baita gauak

ere, horrekin bakarrik, bizi
nintzen alai.

Iritsi zen eguna, ordea,
bakoitzak bere bidea jarraitu
behar zuen eguna, eta
poztasunez beteriko egun
horiek bukatu egin ziren
niretzat. 

Behar bada, lehenago
erreakzionatu beharko nuen
eta behintzat besarkada
batekin agurtu, baina ez
nuen egin, eta “agur” hotz
bat elkarri esanez, jarraitu
genuen norberak bere bidea.
Horregatik, hain zuzen,
karga hau gehiago jasan
ezin dudalako preseski
erabaki dut denbora
honetan guztian zehar
sentitu dudana kontatzea.

Espero dut gutun hau ez
gaizki hartzea, eta gehiago
elkar ikusten ez badugu ere,
nik zu gogoratuko zaitudan
bezala, zuk ni gogora
nazazun. 
Agur maitea.
Ainhoa Miner 4. DBH

�

Urrun zauden hori: 

Hemen nauzu berriz ere
laster tintaz josirik agertuko
den orri txuri honen
aurrean, inoiz egin izan ez
dudan bezala, zuri
aspaldian esan beharrekoak
paperean islatzen, ahal
dudan moduan. Elkarrekin
bizi izan ditugun
mementoak datozkit burura,
atera nahi izango balute
bezala; izan ere, zaila da
norberarentzat gordetzea.

Latza da kartzelan egotea:
eguna hasterako amets poli-
tenetatik iratzarritakoan goiz-
nabarra barroteen artetik
bere kolore grisez sartzen
zaizu ziegara. Egia esan, pre-
soontzat ez daude egun onik,
sarritan egun direnik ere ezin
esan, ziega itxiaren itzalpean
iragan behar direlarik, egu-
nek gau amaiezinaren antza
hartzen dute. Gauzak ho-
rrela, aspaldian ugariak dira
bakardadea oso barnean sen-
titzen ditudan uneak, eta zie-
garen iluntasunean murgildu-
rik, nigan ohikoa den legez;
edozein huskeria dela eta ar-
tegatzen naiz; bihotza garra-
sika ari zait, erraietarainoko
egonezinak arnasa lapurtzen
dit eta beldur usaina igartzen
dut, ezjakintasunak sorturiko
beldurra.

Hona sartzean pertsona
asko uzten ditugu atzean,
eta baita gauza asko ere.
Pertsonek, hala ere, azkar
abandonatzen zaituzte, zuk
ni kartzelara sartu ninduten
orduko abandonatu
ninduzun moduan. Nahikoa
izaten da bizpahiru urte inor
gabe geratzeko. Gauzek,
ordea, gehiago irauten dute,
zain edukitzen ditugu hogei
urte pasata ere. 

Zure laztan leunez oroitzen
naiz eta denbora memento
batez bere baitan bilduta
gelditzen da. Beti izan dut
gogoko zure esku zabala,
hain sentitzen nintzen
babestuta aurpegia
maitekiro ferekatzen
zenidanean!… Orduan,
begiak itxi eta zure
bihotzaren taupadak urrun-
urrun entzuten ditut.Agian
jokoz kanpo utzi duzun
bihotzaren taupadak baino
ez dira, zure taupadak ez
baitira niri begira. Gehiegi
pentsatzen dut zugan,
gehiegi gogoratzen naiz
zutaz… gehiegi eta alperrik
nekatzen naiz zugatik.

Hasieran, mementoko
tentazio hutsa zinela uste

izan nuen, kapritxo bat;
zurekin maitemintzearen
beldur nintzen, ez nengoen
berriro ere sufritzeko prest,
ez nuen berriro ere lehengo
akatsa errepikatu nahi,
baina diotenez, gizakia da bi
aldiz harria berean erortzen
den animalia bakarra eta
hori gertatu zitzaidan.
Maitemindu naizenetik
amesgaizto ilun eta
amaigabea zara niretzat: zu
bezalako pertsona berezi
bati maitasunik gabe lotuta
egotea benetako kondena
da, tortura isil eta sarkorra.

Noizbait sortarazi didazun ur
korrontea eteten bada ere,
beti izango zara ongi etorria.
Ni libre uzten nautenean,
noiz edo noiz bakarrik
sentitzen bazara, jakizu
hementxe izango nauzula,
malkoek ikusten galarazten
badizute, nire eskuak ondoan
izango dituzu aurrera
jarraitzen laguntzeko eta,
suminduta bazara, garrasi
egiteko. Etxetik oso urrun
nago, eta argi izan, giza
tamainako euskal herritar bat
baino ez naiz; hala ere, giza
tamainan duintasun handia
kabitzen da.

Nolanahi ere, zuk sinetsi ala
ez, zutaz ari naizela onartu
ala ez, nik badakit diodana,
ondotxo dakit sentitzen
dudana, eta zuk jakin
beharko zenuke norbaitek
oso maite zaituela. Agur.
Ainhoa Salaberria, 4. DBH

�

�

�

MAITASUN BERTSOAK
�

Euskarako klasean eseri
egiten naiz egunero.
Nire pentsamendutan 

/galduta,
zutaz pentsatuz gero.
Zure begietako distiraz
akordatzen honezkero.
Begiratzen dizudan alditan
irribarrez hainbatero.

Lehiotikan begiratzen badut,
egun gris triste honetan, 
laino artean zu ikustea
gura dudan egunetan, 
Itsasoak zure arimaren 
kutsua dauka alditan,
zure irribarrea sumatu
dezaket argi printzetan.
Doinua: Neska gazte bat
ezagutu dut.
Onintza Goizueta, 3.DBH

�

Zu isilpean maitatzen
igaro ditut nik asteak,
baina gaur sentimenduak
edukiko ditut askeak: 
barre eragiten didate
zure txantxek eta umoreak;
zoriontsu egiten nau 
zu egunero ikusteak.

Esperantzik badut eta
margotu bizitza kolorez,
sentimenduak askatu
barruan preso hartu ordez.
Gaur goizean idazteko
bildu nahiz nolabait adorez,
erantzun horrek baietza
izan behar du derrigorrez.

Ezin dut gehiago jasan,
ta sentimenduak askatu.
Ez dakit nola ahal dudan
norbait horrenbeste maitatu.
Mesedez nire bihotza 
mila zatitan ez apurtu.
Zurekin amestu gabe
inoiz ezin nau loak hartu.
Doinua: Begi umelak
Ilargi Zipitria, 3. DBH

MAITASUN MEZUAK
�

Cuando no estás junto a mí
el corazón no me late.
Cuando pienso en ti, 
el corazón no me para de
latir…
es como si no hubiera fin!
Aitana Manzano, 1. DBH

�

Zure ondoan 
irribarrea ahoan, 
eta zu beti gogoan.
Eider Ibañez, 1. DBH

�

Kaixo: 
Bihar San Valentin eguna
dela eta idazten dizut e-mail
hau, seguruenik ez duzula
irakurriko, edo bestela
irakurtzen hasi orduko utzi
egingo duzula. Baina…
zeinek daki? Ez dakit nire
berri izango duzun, dena
den, jakin ezazu askotan
elkar ikusi izan dugula eta
memento horietako
bakoitzean hamabost mila
sentimendu etorri zaizkidala
batera. Beteta sentitzen naiz
eta dena husteko honako
eskutitz hau idazten hasi
naiz. Batzuetan
sentimenduak hain dira
bortitzak non alaitasunik
alaienean ere, negarrari
ekiten diogun,(nire kasuan,
behintzat hala izaten da).
Nahiago nuke hau dena
aurpegira esatea, baina ezin
dut, eta gutxiago zure
lagunen aurrean, ez dakit
neska-lagunik izango duzun
baina… Galdera batzuk
ditut buruan eta zalantza
batzuk ere, hara: zu izan al
zinen itsasoari guztia kendu
eta gatzatua utzi zuena? Zu
al zara bizitzari zentzua
ematen diona? Zu al zara
neguro-neguro zure
irribarrearekin eguzkia
urtzen duena? Diotenez,
bakoitzak merezi duen adina
maitasun onartzen du bere
bizitzan; baina, orduan,
zergatik aukeratu zintudan

zu? Edo hobeto esanda,
zergatik maitemindu naiz
nik baino maitasun gehiago
merezi duen pertsona
batez? Ba, egia esan ez
dakit. Hitz ederrekin trebea
den eta oso erromantikoa
den neska bat ez naizenez,
ez dizkizut bonboiak zure
etxera eramango, ezta
poesia bat idatzi ere, baina
unibertsoko toki guztiak
merezi dituen pertsona
batek, zerbait berezi merezi
duela uste dudanez, San
Valentin egunerako eskutitz-
txo hau idatzi dizut. Espero
dut, berriro ere ikusten
zaitudanean, zure begirada,
bihotzeraino iritsi eta izango
dudan alaitasun hori,
mundu guztiari zabaltzea. 

Besarkada handi bat eta
muxu handiago bat… 
Jara Andueza, 2. DBH



Horrelaxe igaro ginen gu geu izatera
berriro, gure izana eraikitzeko balio
izan digu esperientzia honek. 

Errutina aspergarria omen da, eta ez
omen du ezertarako balio; baina guk,
akatsetatik, besteengandik zein
guregandik, liburuetatik, mapetatik,
entzuten, aditzen, ikusten, behatzen…
ikasten pasa ditugu urte hauek guztiak;
horrela, pixkanaka-pixkanaka, ez
genekien hainbat gauza dakigu orain.

Orain, arrotza zitzaigun erreinu hau
gure neurriko paradisu bilakatu
denean; edota hobeki esanda, gu geu
mundu honetara egokitu garenean,
hemendik alde egitea egokitu zaigu;
erreinu honetako ezagutza osoa jasota,
bagoaz beste baten bila, lortutako
oinarriekin hurrengoari aurre egitera. 

Agur hemen uzten dugun guztia eta
guztiei!•

MADDI GALDOS 

•

LAU URTEKO ETAPA honen ostean,
eskolatik alde egiteko garaia iristear

dugu. Orduan txikitatik gertu izan garen
guztiak, baita urteak pasa ahala etorri
direnak ere, bananduko gara.

Gogoratzen dut oraindik ere LH-ko
seigarren maila bukatu eta DBHra
pasatuko ginela esan ziguten eguna.
Oso urrun ikusten genuen hori
izkinaren bueltan zegoen jada.
Urduritasuna sumatzen genuen barruan
eta, batez ere, beldurra.

Azkenean iritsi zen institutura joateko
lehen eguna. Ez genekien non sartu,
egia esan… Asko buru makur pasatzen
ginen handien ondotik, baina, nik uste,
hori ez dela bakarrik lehenengo mailan
gertatzen. Urteak pasa ahala, azkenean
lotsa eta beldurrak superatu egiten
dituzu, baina hasieran…

Nola hasi ginen DBH eta nola bukatuko
dugun ikusita, gauzak asko aldatu
direla ikus dezakegu: lagun asko atzean
geratu dira bide honetan, eta gu aldatu
gara izugarri. Sartu gineneko beldur
gehienak gainditu egin ditugu;
pentsaera ere aldatu egin zaigu.
Lehenengo mailan ginela, oso haurrak
ginen oraindik, oraindik batzuetan
agian ere bai, baina ez lehen bezala.

Lehengo mailan, handiak oso handi
ikusten dituzu, eta zu handitzen
zoazenean, txikiak, txikiegi. Orduan
esaten dugu: “Baina gu ez ginen

horrela haien adinean!”. Horixe baietz!
Gauza da handitu egin zarela, eta orain
txikiek egiten dituzten gauzak edo zuk
haien adinean egiten zenuena, ez
duzula lehen bezala ikusten.

Hirugarren mailara pasa ginenean
gelak aldatu zizkiguten, hasierako bi
urteetan izan genuen tutorea aldatu
ziguten ere. Oso jatorra zen eta
primeran moldatzen ginen berarekin.
Pena handia hartu genuen. Ikaskide
batzuk ere atzean utzi genituen, ez
zutelako kurtsoa gainditu. Iritsi eta
lehenengo egunean tutore berria
ezagutu genuen. Nire gela berriko kide
guztiak beldurtuta utzi gintuen
hasierako momentutik, dena den,
kurtsoa pasa ahala, konturatu ginen
hasieran beldurra sartu nahi izan
zigula, eta baita lortu ere, baina bera
ez zela ematen zuen bezain zorrotza.
Gela ez zegoen gaizki nahiz eta hasiera
batean nahiko sakabanatuta egon. Hori
bai, kurtso guztian zehar, denok bat
izaten saiatu ginen, izan genituen
liskarrak eta haserreak konpontzen
saiatuz.Tutoreak orduan ere asko
lagundu zigun, bai taldeari bai
pertsonari.

Azkenean, laugarren mailara pasatzeko
ordua iritsi zen. Oraingo honetan ere,
kurtso osoak ez zuen lortu,eta lagun
batzuk atzean utzi behar izan genituen.
Denok espero genuen taldea
mantentzea, baita tutorea ere, baina ez
zen posible izan. Talde bera izango
ginen, bai, baino ez osorik. Hala ere,
primeran moldatzen gara denok, nahiz
eta hainbatetan haserre batzuk izan.

Nola gainditu egoera berriaren aurrean
sortzen diren beldurrak, tristurak,
hutsak, pozak, lotsa…? lau urte
hauetan lortu dugu, baina berriro
eskolaz aldatzear garela sentsazio
hauek bueltatzen zaizkigu; berriro
txikienak izatera ohitu beharko gara…
ez dakigu nola izango den datorkiguna.
Dena den saiatuz lortzen dela nahi
dena.

Atzera begira jarrita, ikus dezakegu
txikitan ginen kurtso osoa ez dugula
lortu elkarrekin honaino iritsi. Orain
ere, garen guztiok bananduko gara,
bakoitzak nahi duena ikasteko. Nik
behintzat argi daukat orain arte
elkarrekin Lezoko Institutuan bizi izan
dugun guztia ez dugula sekula
ahaztuko.•

JAIONE QUIÑONES

DUELA LAU URTE mundu berri
bateko atea ireki zitzaigun parez

pare, eta ez zetorkigunari buruz
genekien deus; zurrumurru soil batzuk
besterik ez genituen adituak, gainera ez
ziren batere atseginak entzundakoak.
Ziotenez, bazirela irakasle zorrotzak, lan
pila egin beharrekoa, asko ikasi, gure
kabuz moldatu… Horrek guztiak
beldurtuta gintuen; ohituta geunden
txiki izatera besterik gabe; orduan,
aldiz, handi izatera behartuta sentitzen
ginen, gure txikitasun haren baitan.

Mundu, erreinu berrian ipotxak besterik
ez ginen, iratxo txikiak; xumeak,
xumeegiak, gainontzeko erraldoien
artean, gu baikinen ahulenak han.
Erraldoiak, gu baino zaharrago zirenak,

haien itzalekin estaltzen gintuzten eta
haien begi mehatxagarriekin begiratu
sarri. Aldiz, baziren begi sakon haietan
harrapatzen gintuzten printzeak ere,
helduak ziruditen jada mutil eder
horiek, eta txoratuta gintuzten. Irribarre
batekin egunak alaitzen zizkiguten,
baina eguna goibeltzen zitzaigun
printzesak haien irriaz nola jabetzen
ziren ikustean. Gu, aldiz, oraindik ez
ginen haiek bezalakoak, ez ginen haiek
bezain lirainak eta politak. Zeinen
handiak ziren pentsatzen genuen, haiek
antzekoak izatea genuen desira.

Sekulako begirunea genien. Nola ez?
Halako izaki harrigarri haiek hain ziren
izugarriak guretzat, non gu geu izateari
ere utzi genion sarritan, haiekiko beldur

hutsagatik soilik. Horrek asko laztu
zizkigun lehen egunak; pasilloetatik isil-
isilik ibiltzen ginen, lurrera begira… 

Baina zortedunak izan ginen; hasiera
latz hori samurtu zigun irakaslea
egokitu baitzitzaigun, asko laguntzen
zigun eta zigor gutxi ezarri; horrela,
eramangarriagoa eta baita polit zein
dibertigarriagoak ere egin zitzaizkigun
lehen bi urteak. Izan ere, aise esaten da
“lau urte”, baina badira milaka une,
momentu, elkarrekin bizitakoak; ikaskide
aunitz lagun bilakatu dira, baina beste
lagun asko, tamalez edo zorionez,
ikaskide soil. Hala ere alai; guztiok batera
egin diegu aurre oztopoei eta horrela,
denbora pasa ahala ahaztu zitzaizkigun
gure hasierako susmo eta beldurrak. 

LLEHENENGO ALDIZ GURE ESKOLAN SARTU ZIRENEAN TXIKI-TXIKIAK ZIREN, izututa etorri zitzaizkigun, urduri,
ez zekiten zer jasoko zuten amaigabeak iruditzen zitzaizkien gure artean eman beharreko lau kurtsoetan. Joan den
urtean lehenengo mailakoei barrua askatzeko proposamena luzatu genien eta horrela beren ezinegonaren berri jaso
ahal izan genuen. Aurten lekukoa 4. mailakoei pasa diegu, adio esateko unea iritsi zaie eta nola sentitzen diren jakin
nahi dugu, lau urte hauen balantzea egiteko eskatuta, hona hemen emaitza.

AGUR INSTITUTUARI!
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misma como “alguien que no
se rinde fácilmente”, pero
después de unos pocos años,
me metí en un camino
desconocido en el que se me
presentaron obstáculos que
tenía que pasar sin saber lo
que había al otro lado, y mi
impresión sobre mí misma
cambió. Puede que yo de
verdad cambiara. A veces no
nos gusta la realidad, pero hay
que afrontarla. La vida es un
camino que vamos recorriendo
poco a poco. Siempre parece
que nos queda un largo
tramo para llegar al final,
pero no sabemos cuándo
aparecerá el lobo para
llevarnos por un atajo.

El día que vi a aquel hombre
en esa yegua, el día que ver
un animal enorme frente a mí
me dejó fascinada, el día que
monté a caballo por primera
vez, ese día se grabó en mi
memoria para no borrarse
jamás. Ese día surgió en mí
algo nuevo, algo que forma
parte de quien soy ahora.
Gracias a eso descubrí
muchas cosas nuevas. Conocí
gente que merece la pena
conocer e hice cosas que ni yo
misma sabía que podía hacer.

Pero, por supuesto, también
tuve días malos. Muchos días
malos que hacían que
aporreara el teclado de mi
ordenador las noches que
escribía. Pero todos esos días
malos también pusieron su
grano de arena para formar a
la persona que soy hoy, y
agradezco todo lo que me ha
pasado en la vida. A las
personas que me molestaban
por mis gustos, perdiendo el
tiempo de disfrutar de los
suyos, y también a las
personas que vieron la luz que
había en mí incluso antes de
que yo pudiera verla, e
hicieron que esa luz saliera al

exterior. Es curioso cómo,
habiéndome cruzado con
tantas personas durante mi
camino de la vida, solo un
puñado hayan dejado huellas
en él. Me considero una
persona afortunada.

Pero he cambiado. Antes le
daba importancia a cosas
insignificantes, y me fijaba en
cosas que todo el mundo a mi
alrededor ignoraba. Siempre
pensaba de más e intentaba
atar cabos donde no los
había. Supongo que, como yo
pasaba desapercibida, tenía
más posibilidades de observar
lo que me rodeaba. La verdad
es que me lo pasaba bien.
Sólo yo me daba cuenta de
que a esos dos nunca se les
veía hablar entre ellos, pero
que se miraban cuando creían
que nadie les veía. O de que
aquel profesor al que todos
odiaban hacía cosas por
nosotros sin que nadie se
diera cuenta. Ahora me centro
en mis cosas, en lo que de
verdad me importa y me
incumbe, para así poder
mejorar y ayudar en lo que
esté en mi mano. Hoy podría
decir que empiezo una nueva
etapa, porque lo dice un
número. Pero la etapa que
estoy viviendo ahora la
empecé hace un tiempo, y
pasará otro tiempo más antes
de que las cosas cambien.

Así que, ahora sí, después de
esta larga reflexión puedo
decir con toda seguridad que
me gusta mi vida, y que todo
lo que he vivido en ella me
servirá de experiencia en lo
que me queda de camino.•

UXUE GORJÓN   

ESTOY SENTADA EN UN
BANCO, PENSANDO Y

REFLEXIONANDO EN
SILENCIO, cosa que hacía
mucho tiempo que no hacía.
Y aunque me parezca
increíble, lo estoy escribiendo
todo en un cuaderno. Porque
me gustará leer esto cuando
tenga 50 años, igual que
ahora me gustaría leer algo
que escribí hace 15, en los
días en los que me gustaba
sentirme diferente.

Con 15 años solía escribir.
Escribía hasta la madrugada
mientras escuchaba música.
Todo lo que una simple
melodía y un par de frases
podían transmitirme… hace
mucho que no lo siento. Papel
y boli fueron mi única
compañía en varias ocasiones.
Escribía para desahogarme,
escribía para dejar salir mi
felicidad, y escribía para
ayudarme a entender mis
sentimientos. Es por eso que
he vuelto a coger esta libreta y
un bolígrafo; no sé cómo me
siento.

Tampoco sé por qué mi mente
ha decidido madrugar para
venir aquí, lejos de todos y de
todo lo que me recuerda que
hoy cumplo 30 años. ¿Será
eso? Quería alejarme… Mi
marido y mi hijo estarán
durmiendo ahora. En cuanto
vuelva a casa recibiré un par
de besos y un dibujo, un
dibujo más para poner en la
nevera, como los que
hacíamos mi hermana y yo de
pequeñas. Me alegro tanto de
tener una buena relación con
ella… Creo que tenemos
suerte de tenernos la una a la
otra. Y mañana en el
trabajo… ¿qué pasará? Hace

15 años no me imaginaba en
un atril, dando voz a un
dibujo animado; hace 15
años no era capaz de hablar
claramente y ser entendida
delante de mis compañeros
de clase. Hace 15 años no
sabía lo que quería y no
quería hacer, lo que realmente
podía y no podía hacer. Hace
15 años solo miraba la lluvia
por la ventana,
preguntándome cómo sería mi
futuro.¿Es esto lo que quería?
Esperaba casarme, y lo he
hecho. Y tenemos un precioso
hijo que deberá caer y
levantarse tantas veces como
yo lo hice para entender cada
vez mejor la vida, pero lo hará
a su manera, y a su manera
encontrará la felicidad sin
llegar a buscarla del todo.

Cuando me dijeron “el día que
vea tu nombre en la portada
de un libro…” realmente me
planteé eso de escribir uno. Y
lo he hecho, pero no ha salido

de mi ordenador, y no saldrá.
Solo yo sé que existe y así
seguirá siendo. ¿Miedo? No,
no creo que sea eso,
simplemente no necesito que
nadie me diga que he hecho
algo grande para saber que lo
he hecho. El miedo es otra
cosa. El miedo es una
sensación horrible que me ha
atrasado de muchas maneras
durante estos años. Pero así
es como aprendí a vencerlo.
Estoy sentada en este banco,
pensado en mi futuro… o en
mi pasado, o puede que sólo
pensando, sin miedo de lo
que pueda pasar de ahora en
adelante, porque todo pasa
por una razón. Todo termina,
pero los finales traen nuevos
comienzos; nuevos retos y
aventuras. Puede que un libro
no vuelva a ser la razón de mi
insomnio, pero le leeré mis
libros favoritos a mi hijo.
Puede que ya no escriba cada
noche para descubrir mis
sentimientos, pero ya sé
expresarme claramente frente
a una persona para transmitir

lo que siento. Es una de las
muchas cosas que he
aprendido desde que soy
consciente de que, ya que
tengo la suerte de estar viva,
debo aprovechar para vivir.
Aparte de sumar y restar y de
leer y escribir, he aprendido a
distinguir entre una amistad
verdadera y la que no lo es.
Recuerdo cuando conocí a la
persona que sería mi mejor
amiga. Cuando soñábamos
con nuestro futuro, y todo
parecía un juego. Aquel juego
es ahora nuestra vida, y
nuestra relación es más fuerte
que nunca.

Otro sueño que tenía era
visitar Irlanda. Lo hice, y fue
un gran verano. Conocí a
gente increíble que pensaba
que ser diferente te hace
especial. También soñaba con
ir a Japón. Amaba su cultura
y quería aprender más. Ahorré
durante 7 años y lo conseguí.
Era tan inocente… Ni siquiera
a mis 22 años me imaginaba
esta vida. Ese año marcó una
etapa más en mi vida.

Más o menos a los 11 años
empecé a considerarme a mí

SENTADO EN UN BANCO DEL PARQUE A
LAS 11: 59 de la noche, fumando un pitillo,

absorto, pensando que el camino que separa la
cuna del cementerio es corto.

Vivo en los suburbios de alguna ciudad, donde
desaparecen bosques, prados y parques. Dan las
12: 00 y pienso ¿Feliz cumpleaños? He dedicado
mi vida al Parkour y al arte. Pienso en quiénes
amé, a quiénes fallé… Pienso en las veces que
mentí sin saber por qué. 

Vivo en un apartamento pequeño: un dormitorio,
salón, cocina y un cuarto de baño. Tengo mi
licencia para conducir, y mi permiso de armas,
porque ésta es una ciudad peligrosa. Vivo con un
Rotweiller, que se llama Chop.

Quería ser actor de escenas peligrosas, pero en
vez de eso soy camarero de una cafetería y,
como no consigo pagar el alquiler a fin de mes,
tengo que pedir ayuda a mis padres y hacer
horas extra.

Mis amigos de cuando era un crío marcharon,
cada uno tomó su camino. Lo único que deseo
es escapar a la rutina, volver a mis orígenes y
ser sincero con la chica que siempre quise.

En mi maleta, un álbum roto, pero que aún
conservo; en el aire, un olor que trae recuerdos;
en la calle una chica, que no sabe que la
observo…•

ASIER GURIDI
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DBH 4 

MI VIDA CON 3 AÑOS

TREINTA AÑOS,
UN ANORAK GRIS,
VAQUEROS Y
DEPORTIVAS

33
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URTEKO GELA
HEZITZAILEAK:

USOA ORONOZ BERROTARAN 
NEKANE URKIZU OLAZIREGI

XABAT CASTILLO ARBONA
JAKES ETXEBESTE SALABERRIA.

IRATI GOYA LEUNDA
AIMAR LEGORBURU GARCÍA

AITANA PLATA JABALERA
AROA RUIZ PÉREZ

KAIET VICENTE AHECHU

HAURRESKOLA
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HH 2.B
TUTOREAK: 

MAIDER ARREGUI GONZALEZ
MARIA NARVARTE ETXEBESTE

AIMAN ENNADIF BENSALAM
AIORA FERNANDEZ BARANDARAIN

ANE ASKASIBAR LOPETEGI
ANER AZCUE CASADO

AROA DOMINGO SOLIÑO
DANIEL PLAZA RAMOS

EKAITZ ALCALDE BARBADILLO
GAIZKA GONZALEZ GARCIA

IKER DIAZ MUÑOZ
IRATI FLORES JUARISTI

JUNE URZELAI GOLDARAZENA
LIVIA VILA DIAS

MADDALEN FREIRE GALLEGO
MARKEL MATIAS TOLEDO

MARTIN MUNDUATE AIZKORRETA
OIHAN GONZALEZ VIZUETE

HAUR HEZKUNTZA 2.A
TUTOREAK: 

KRISTINA LOZANO URRESTARAZU
TXARO VALDEOLMILLOS COLLADO 

ANER RODRIGUEZ DURAN
CHLOE MANCHADO JIMENEZ

DASHA ZULAIKA ALBISU
EDURNE BERMUDEZ JONSANSORO

HODEI ALARCIA JIMÉNEZ
JULEN GABRIEL GRANADA ALBA

KEITA RODRIGUEZ IGLESIAS
LAIA PELLON CEPEDA

NORA IÑIGEZ ERRASTI
OIER GOYA LEUNDA

UDANE EMAZABEL OTAEGI
UDANE ZABALA OLARRA

UNAX RODRIGUEZ FERNANDEZ
XABAT GONZALEZ ZUGASTI

XOANE ERICE PIORNO
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1-2 URTEKO GELA
1. HEZITZAILEA:
ARANTZA EIZAGIRRE SORALUZE
OIHAN ALDABA DÍAZ
HAIZEA HUICI MORÁN
GAROA OSTOLAZA VILLASANTE
HAITZ OTAEGI AMIANO
LUKA SERRANO SÁNCHEZ
EKAI PÉREZ GONZÁLEZ
DANNY SILVA

1-2 URTEKO GELA
2. HEZITZAILEAK:
IDOIA ARRIZABALAGA PIKABEA
AMAIA SOROA JAUREGI
AIA ARMENDARIZ FERNÁNDEZ
LIDE BASTERRIKA PAYO
LIERNI CIA LOINAZ
MARA ECHANIZ MÍNGUEZ
ALAIN ELARRE LEDESMA
AIMAR ETXARTE IRASTORZA
OIHAN GARCÍA MANCHA
MARA GONZÁLEZ ESPERANTE
AMETS LASA PÉREZ
ELSA LOPERA GUTIÉRREZ
BEÑAT MELGARES FERNÁNDEZ
LAURA PIÑEIRO AGUADO

HAURRESKOLA

HERRI ESKOLA
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HH 3.C
TUTOREA: ANA OTERO OYANGUREN

AINHOA EMAZABEL SOA
AISHA BARTOLOME OLAIZOLA

ALEJANDRO ARREGI PILOZO
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
NAROA FERNANDEZ ABAD
NOA GOMEZ MONTECELO

OIER CINTERO MUNIN
ROMAISSA AZZOUZ 

UXUE ARRARAS CAMARA

HH 4.A
TUTOREAK: IDOIA FRAILE UGALDE

/ CLARA PREGO LANDARIBAR
AARON MOTOS GOMEZ DE LUNA

AITOR PAMPLIEGA ARNAEZ
ALEX HUERTA SUAREZ

ANE PAYO TABANYIOVA
ARITZ MARTINEZ BELDARRAIN

BRAIS FONDO PUJOL
EÑAUT MANSO AMBUSTEGI

GARAZI INTXAURRANDIETA AMIANO
GARBIÑE DA SILVA AZPILLAGA

HAIZEA DE LOS MOZOS MOLINA
HEGOA ILARRETA BEÑARAN

IZARO SANCHEZ GOIKOETXEA
JON MUÑOZ MANGAS
LAURA LIBERAL GAIL

LUKEN CENDOYA HERRERA
MARKEL ASKASIBAR ALBERDI

NOA PULIDO TORIBIO
SAMIR EMANUEL STOICA 

UNAI IRIGARAY SUSPERREGI
YASMINA EL KADDOURI 

HH 4.B
TUTOREA: JOSEBA JUANIKORENA

OTXANDORENA
ANDONI DOMINGUEZ MARTINEZ

ANE MARTINEZ GOMES
ANER ERICE PIORNO

ARIADNA GUTIERREZ ALISEDA
BRASSTON ALI MANGUNZA BOSCH

DGHUIDEGUE
EKAIN MARTINEZ NUÑEZ

ENARA MARTIARENA AROZENA
IRENE NEGRUELA IMAZ

JANIRE IRIGOYEN JACINTO
JON PAZOS LOPEZ

LAIA FERNANDEZ DEL POZO
LANDER MELGARES FERNANDEZ

LETIZIA SIXTO PAUN
LIDE ARIAS GABILONDO

LUKEN IRAZU SALABERRIA
MARIANA GIMENEZ BLANCO

NOA ANDRES PEREZ
NOA CORTES CALVIÑO

RAYAN FERNANDEZ EL BELGHITI
UNAX UGARTE MERA

38 hezikuntza 2014 · guraso elkartea / haurreskola / herri eskola / institutua

HH 2.C
TUTOREA: ITZIAR BENGOETXEA
ALKORTA
ALEX PERAL APARICIO
GORANE POZA GORJON
HAIZEA ALONSO CINTERO
HAMZA EL KADDOURI 
JON BARRIO ARCELUS
JUDITH JACINTO GERMAN
JUNE CRIADO BAÑARES
LAIA GONZALEZ ZUGASTI
LEIA CORCHERO FLORES
LUKA GONZALEZ VIZUETE
MARKEL GARCIA VICENTE
NAHIA IZAGUIRRE JAUNARENA
NOHAN HIDALGO GARCIA
OIHAN CASTELLANOS FERNANDEZ
SARA GÓMEZ MARTÍNEZ
XANET ZULAIKA ALBISU

HH 3.A
TUTOREA: KRISTINA GAGO
PRESTAMERO
ADUR GORROTXATEGI LUCAS
AIMAR SANTESTEBAN OIARTZABAL
AINHOA PEREZ RIOBO
ALAZNE NEVES RODRIGUEZ
AMAIUR LEGORBURU GARCIA
ANASS AZZOUZ 
DANEL CASTILLO ARBONA
DYLAN DE LA TORRE CASTRO
ESTRELLA DUAL VAZQUEZ
IKER COLMENAR JUSTO
IZAR PASCUAL MACAZAGA
JUGATX FERNANDEZ BARANDARAIN
MADDI RUIZ PEREZ
NATALE REQUENA SALABERRIA
OIER GOMEZ ALVAREZ
OIHAN PALOS MAYORAL
UNAI MORALEDA SANCHEZ

HH 3.B
TUTOREA: IDURRE MITXELENA 
MARTIN
ADUR PASCUAL MACAZAGA
ALAIA GOIKOETXEA BORGES
ALAIN CARRIQUIRI LEGORBURU
CRISTIAN LONGO COELLO
DANIEL HURTADO MORALES
EKAIN GORROTXATEGI LUCAS
ELIAS BEN ALI 
HAIZEA SENCADAS PERALO
IRATI MAÑUECO BURGUEÑO
IRIA ROMERO GOMEZ
JANIRE ERQUICIA PEREZ
JON RUIZ FELIPE
JUNE LOPEZ DIEZ
MAIER IBAÑEZ GARCIA
ODEI TELLECHEA GUEREÑO
TANIA ARELLANO ALONSO

HERRI ESKOLA
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LEHEN HEZKUNTZA 1.A
TUTOREA: AITOR ILARRETA ERIMIAS

AITANA HUICI MORAN
AITOR DANIEL MONTOYA OSA

ALAIN GARCIA SENIN
ANE ANUARIZ ETXEBESTE

BEÑAT ASCASIBAR LIZARDI
ENEKO FERNANDEZ ABAD

GARAZI LIZARRAGA GALLARDO
HELENE TELLECHEA GUEREÑO

HUGO ARELLANO ALONSO
ILARGI IPARRAGIRRE PAGOLA

IRATI ARTEAGA LUCAS
JULENE DIAZ MUÑOZ

KAREN GONZALEZ AYANG
LIDE BENITO VEA-MURGUIA

MIKEL GARCIA COLINO
NAHIA ROMERO GOMEZ
NOEMI DUAL VAZQUEZ

PEIO MUNDUATE AIZKORRETA
UNAI GOMEZ ALVAREZ

UNAI NIEVA BLANCO
UNAX SASTRE LEGORBURU

LH 1.B
TUTOREA: ARANTXA DEL NOZAL

GUTIERREZ
AHMEDOU MOHAMED BEYROUK

ANE SALAVERRIA LACUNZA
ANXO MURUA DURAN

ASIER IRAZOQUI FERNANDEZ
DANIEL DOMINGUEZ MUÑOZ

ELENE JAUREGI URKIZU
ENAITZ LUCAS DEL RIO

ENEKO MALLES GOIENETXEA
GARAZI FORCADA REGUERA

HAIZEA LOPEZ TEJERIZO
HODEI FUENTES AGUADO

IRATI LOBETE SISTIAGA
KATIA IRAZU SALABERRIA

NAHIA MUÑOZ ROMO
PERU SARASUA MONREAL

UNAI GARCIA CHOUZA
UNAX SAIZAR GALLARDO

UXUE PALOS MAYORAL
XUBAN PASCUAL MACAZAGA
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HH 4.C
TUTOREA: ROSA PEREZ MUÑOZ
AITANA DE ARQUER CANO
ALIZE GARCIA SENIN
ANER MARITXALAR OTAÑO
ASIER CEARRETA ETXANDI
ATHENEA MIELGO GETE
HIART JIMENEZ GARCIA
IBAI SORREGUIETA MICHELENA
IKER HERRERA IZQUIERDO
JUNE CINTERO HERNANDEZ
LIHER SOLANO IGLESIAS
LUCIA CORCHETE GIRALDES
MAIALEN IRAZU SALABERRIA
NIKOLAS BIZARRO FERNANDEZ
NOAH BENITO PEREIRA
OMAIMA IMOUSSATI ALBERDI
ONINTZA GARCIA SAEZ
PERU ZABALA OLARRA
SEBASTIANA IASMINA CIURARIU 
UXUE PIRIS PALOMERO

HH 5.A
TUTOREA: MAITE MENDIA MINCHERO
ADEI MARTIN DIEZ
AIMAR SALAS GONZALEZ
AMAYA DA SILVA FERNANDES
ENEKO PEREZ ANSORENA
GARAZI BERGARA ERRO
HARRIET PORTUGAL BEREBIDE
IKER ANGULO CAYETANO
IKER GONZALEZ OLMOS
IORITZ MALDONADO PEREÑA
ITXASO BARRIO ARCELUS
IXABEL LOPERA CASTILLO
JULEN HERNANDEZ MACHO
KEVIN HERNANDEZ MARTINEZ
KIARA PINHEIRO IZQUIERDO
MAIALEN PARDAVILA ESTEVEZ
MALENA GABIRONDO ENRIQUEZ
NAROA NAVEIRO RODRIGUEZ
PAUL MUÑOZ ERRASTI
UNAI TREKU GALARRAGA
UNAX URRA GOMEZ
XUBAN BASTARRIKA PAYO

HERRI ESKOLA

HH 5.B
TUTOREA: ITZIAR MONSALVO 
LOYARTE
ADUR ALTUNA GOLDARAZENA
AIUR MORAL OTEGI
ANDER MARTINEZ BELDARRAIN
EDURNE LOPERA GUTIERREZ
EKAIN OLAIZOLA GARIN
EKHI SUSPERREGI AZPIROZ
EKIÑE ADURIZ ETXANDI
ENEKO BARTOLOME OLAIZOLA
ENERITZ PAZOS ERASUN
GEXAN MARTINEZ SAIZAR
HAIZEA AMBRINOS VALEA
IBAI SORIA LAZARO
IKER MOLERO LORENZO
IRATI ARRUABARRENA GARCIA
JULEN ALBERDI GOMEZ
JUNE HIDALGO GARCIA
LIHER COUCEIRO MENDIVE
MAIA URRA GOMEZ
MAIALEN MALMIERCA SILVAN
MARKEL GOIENETXEA PIÑA
MIKEL ESNAOLA LOPEZ
NAHIA COLMENAR JUSTO
OIER ETXEGOIEN ASKASIBAR
OIHAN ENCINAS GIRALDES

HH 5.C
TUTOREA: JOSEBE SOLANA SANCHO

AITZOL HERNANDEZ GARIN
ALAIA IBAÑEZ GARCIA

AMAIA IZULAIN BELDARRAIN
ANDER LEDESMA GRAÑA

ARIANE LACARRA FERNANDEZ
CAMILA HURTADO MORALES

DANEL MORALES SUSPERREGI
HUGO LOPERA DURAN

IDOIA CABADILLA NUÑEZ
JOKIN MITXELENA IGLESIAS
JON SUSPERREGI AZPIROZ

JULEN HERNANDEZ GONZALEZ
MADDI OSA BERGARA

MARKEL BLANCO SANTESTEBAN
MIKEL RAMOS FRAGA

MOHAMED AMIN KODAD 
NAIA OCAÑA MERINO

OLATZ ANCISAR SUSPERREGUI
OUSSAMA ENNADIF 

PABLO RUIZ REBOLLO
SAIDA HERNANDEZ SORIA

UNAI DAMASO SAN NAZARIO
XABAT OSA PAYO

YOUNES MOHAMED ABDERRAHMAN
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LH 3.A
TUTOREAK: FLOREN GARCIA GALLEGO

/ AITOR MARTIARENA RAMIREZ
AITOR MARTIARENA RAMIREZ

ANE ARRIBAS ALVAREZ DE EULATE
AROA GARCIA COLINO

HAIZEA BAOFEI RIVERA FRESNEDO
HODEI PINGARRON PEREZ

IRAI VEGA CABRERA
IRATI ETXEGOIEN ASKASIBAR

IRATI MIÑON ZUAZUA
IRUNE FERNANDEZ FERNANDEZ

JANIRE NEVES BILBAO
JANITZ ANCISAR SUSPERREGUI

LIHER SAIZ ZARATE
NAHIA MARTIN MANCHA

NOA PRYCE SANCHEZ
NORA HERNANDEZ MACHO

OIHAN ARIZABALO HIDALGO
PATXI JIMENEZ GARCIA
SAMIR DRISS BEN ALI 
XUBAN MORAL OTEGI

LH 3.B
TUTOREA: LEIRE ZARRA ABRIL

AMETS DEL RIO TAMAYO
ARITZ IRIGOYEN DA SILVA

ASIER OLAZIREGI LANDABURU
EIDER ARRARAS GARMENDIA

EIDER GOIENETXEA PIÑA
HECTOR JAVIER LOPEZ URROZ

HEGOI ARRIZUBIETA BENITO
HSSINI CHOUROUK 

IBONE ALVAREZ DE EULATE ROSA
IRATI BERGARA ERRO
JOANES DIEZ MATEOS

MAIALEN RODRIGUEZ GAZTAÑAGA
NAGORE NIEVA BLANCO

NAROA JIMENEZ MOURIÑO
NAROA LIZARAZU ECHEGOIEN

OIHAN GOMEZ AZPILLAGA
RAFAEL LOPERA DURAN

SARA PAIS BARRAL
XIKER GABIRONDO ENRIQUEZ

LH 3.C
TUTOREA: ITXASO BRIZ GUTIERREZ

AIALA FERNANDEZ GARCIA
AIUR ILLARRETA BEÑARAN

ANNE GAZTELUMENDI FERNANDEZ
EKAITZ ALONSO BURGUI

HAIZEA ERAUNCETAMURGUIL URCELAY
HODEI RODRIGUEZ DURAN

IRATI AGIRRE ERRAZKIN
IVAN HERNANDEZ GONZALEZ

JAEL MARTIN GERMAN
JUAN ANDRES URIBE CASTILLO

JUNE ANTXUSTEGI ETXARTE AGOTE
LEHBIB MOHAMED BEYROUK

LIDE IÑARRA GARMENDIA
MIREN URDANPILLETA PEREZ

NAIA MALMIERCA SILVAN
NAROA SARAIVA ERASUN

NEREA MANZANO PAIS
XABAT MANSO AMBUSTEGI
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LH 1.C
TUTOREA: CECILIA PAVÓN POLO
AIORA INTXAURRANDIETA AMIANO
ALAIN DE FELIPE PAZOS
AMAIUR LIZARRAGA GALLARDO
ANDER MUGICA FERNANDEZ
ANE JAUNARENA CEREIJO
BEÑAT RODRIGUEZ GOMEZ
DANEL ZENDOIA SUSPERREGI
EIDER SANCHEZ RODRIGUEZ
ELAIA ARRUTI IRASTORZA
ENAITZ BLANCO VILLASANTE
IBON ARRIBAS ALVAREZ DE EULATE
IGOR PARDAVILLA MUÑOZ
IRATI GARCIA CHOUZA
JOKIN GOMEZ OROZ
MARTINA CORCHETE GIRALDES
NAHIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
UNAI CARRANZA LEGORBURU
UNAX URBELTZ ZUMETA
XOANE BALLESTEROS GARRIDO

HERRI ESKOLA

LH 2.A
TUTOREAK: ANA ISABEL OYARZABAL
URIARTE / MARIBEL FERNANDEZ
AGIRRE
AIZETI DEL RIO TAMAYO
ALAIN DE LOS MOZOS MOLINA
ARATZ CINTERO HERNANDEZ
ENDIKA OSA URKIZU
ENEKO GORROTXATEGI LUCAS
ENERITZ BARRASA ARAMBARRI
FLORINA ADRIANA STOICA 
HAITZ PORTUGAL BEREBIDE
HEGOA GOROSABEL NOGUEIRA
IBAI BERASATEGUI GALLEGO
IBAI MARTIARENA AROZENA
IBANA BLANCO VILLASANTE
IGONE ETXABE LIZARAZU
IKER GOIKOETXEA RODRIGUEZ
IRAIA ARRARAS LASAGA
JON REDONDO RODRIGUEZ
JULEN ESKIDE LASA
KEVIN DANIEL MONAR RAMOS
LAIA ALTUNA GOLDARAZENA
LOREA PIRIS PALOMERO
MªCARMEN COLOMA ELISSALT EDJANG
OIER MARTIN PINTO
OIHAN MENDILUZE ARTOLA
UGAITZ RIVERA FERNANDEZ

LH 2.B
TUTOREA: Mª JOSE ASCUNZE 
AITZKORBE
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 IÑAKI ELISSALT EDJANG
JON RUIZ QUINTANS
JOSUÉ ZAMORA MORENO
JULEN GORROTXATEGI LUCAS
LANDER SANCHEZ GOIKOETXEA
MAIDER ARRARAS NOVAS
NAROA PINGARRON PEREZ
NAROA TAMAYO ARBONA
NINBE RIVEIRO DEL RIO
OLATZ AZKUE LIZARAZU
ORIANA MADINABEITIA LUNA
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LH 5.A
TUTOREA: FILO SANCHEZ BERMEJO

ACHRAF BEN ALI 
ADRIAN GARCIA SAEZ

ANE HERNANDEZ MACHO
ANE ZAPIRAIN RODRIGUEZ

DIANA OSTAPYUK 
EGOITZ SEGURA CAZORLA

ELENA PAIS BARRAL
GARAZI PAGOLA LEARTE

HUGO SALABERRIA GARCIA
IBAI ARRUTI OTAEGUI

IRENE JAUREGI ARRIZABALAGA
JARAH BERROTARAN PEREZ

JON MOLERO LORENZO
JORGE GARCIA TREJO

JULEN ALTUNA TORRES
LIDE MANCISIDOR ISASA

MARIO RAMOS MARTINEZ
NAGORE TORRES ARRIZABALAGA

NAROA CARRERA JIMENEZ
URKO SANZ GURRUTXAGA

URTZI CLAVO PAZ

LH 5.C
TUTOREA: SANTI ANGULO MARTIN

ANE ESPINA ERRASTI
ARKAITZ LORENZO AZKARGORTA

CRISTINA CASADO MUÑOZ
DEI URZELAI GOLDARAZENA

EDURNE GOIKOETXEA LABANDIBAR
ENDIKA BARRASA ARAMBARRI

ENEKO GARROTE SANCHEZ
IBAI MARTIN PINTO

IKER PEDREGOSA GOMEZ
IMANOL PAZOS ERASUN

IRATI QUERALT IRAZU
JAIONE ARRIARAN CANCHO
JAIRO MADINABEITIA LUNA

JON SEDA MANCISIDOR
LOREA MARTINEZ ALONSO

LUCIA PIÑEIRO AGUADO
LUIS FERNANDO NATA GRANDA

LUR MARKEZ IBARGUREN
NAIARA ARANBURU JIMENEZ

PAU GOIENETXEA URQUIZU
UNAX GORRITI DOVAL

ZURIÑE DE AGUEDA RUEDA
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LH 4.A
TUTOREA: NEKANE SARASUA MANSO
AITOR GOMEZ ZORROZUA
ALAIA IGLESIAS LEITAO
ANDREI RAUL CRISTEA 
ANE HERRERA IZQUIERDO
ENERITZ RODRIGUEZ ORTEGA
EÑAUT ALVAREZ ANSORENA
GAIZKA ARANBURU FURTADO
GORKA TABOADA GOIKOETXEA
IKER MARTINEZ BELDARRAIN
IRAIA ALONSO CINTERO
IRATI GARBIZU MUÑOZ
JULEN GUTIERREZ SANCHEZ
KATRIN MUÑOZ ERRASTI
MAR BENITO VEA-MURGUIA
MARTA SANCHEZ GARCIA
NAHIET JOCANO OLAIZOLA
NORA LOPEZ AGUIRREURRETA
OIHAN SUSPERREGUI ARANGUREN
SOUFIAN EL MOUAK LAAROUSSI
UDANE GAINZA CAZORLA
UNAI ASCASIBAR LIZARDI
UNAX FORCADA REGUERA

LH 4.B
TUTOREA: IXIAR ARTOLA
CHINCHURRETA
AMAIA MONAR MORALES
ANDER MAESTROJUAN LOINAZ
EIDER GONZALEZ MANSO
IBAI OLAZIREGI LANDABURU
IHINTZA HERNANDEZ GUAL
INHAR LABOA MARTIN
IRATI OLAIZOLA GARIN
ITSASNE SALDISE MUJIKA
JON ESNAOLA LOPEZ
LEIRE LORENZO AZKARGORTA
LIDE ANUARIZ ETXEBESTE
MIREN SISTIAGA VALENCIA
MOHAMED MOHAMED BEYROUK
NAROA BENGOETXEA ALONSO
NOA ANDUEZA ARIN
OIHAN HERRERO GARMENDIA
PATRICIA SANCHEZ GARCIA
UGAITZ GARMENDIA SOLA
UNAI RUIZ LARRACHE
XABIER GAZTELUMENDI PEÑA
YAGO RUIZ PRESA

LH 4.C
TUTOREA: AMAIA JAUREGI SOMOZA
AARON HERNANDEZ MARTINEZ
AIORA LUCAS DEL RIO
ARITZ LARREA MORCILLO
EDER RODRIGUEZ DURAN
ENEKO BALDA ENCISO
EÑAUT LASA ANUARIZ
GABRIEL JIMENEZ BLANCO
GAIZKA ELICEGUI LOINAZ
HODEI ZUMETA ARANBURU
IRATI ALDAI ELORZA
IZARO MINCHERO ASCASIBAR
JANIRE BERROCAL ORTIZ
JON CABADILLA NUÑEZ
JULEN AGUETE FERNANDEZ
MAREN JAUREGI URKIZU
MIKEL MUGARZA LOPEZ
NAIARA MORALEDA SANCHEZ
NAROA MORENO ISASTI
NORA RAMOS ALVAREZ
SARA ELISA COBZARU
UNAI PALACIOS CORANTI
ZUHAITZ VALLINAS IDARRETA

HERRI ESKOLA

LH 5.B
TUTOREA: ZUHATZ AGIRRE OREGI

ALAN LEON BRANDARIZ
AMAIA PUY CORNELIS

AMOS FRANCISCO COBZARU 
ANDREA SARASUA MONREAL
ANE GAZTELUMENDI AZCUE

ANTHONY MITCHELL SAAVEDRA
VILLAFUERTE

ASIER ITURBE SUCUNZA
AXURA URRUZOLA JAUNARENA

AYSHA PRYCE SANCHEZ
BEÑAT AROSTEGI RODRIGUEZ

ENEKO ALONSO RODRIGUEZ
IBAI AMIANO ZAPIRAIN

IBAI PINGARRON ERRANDONEA
IBAI SANCHEZ ALVAREZ

IKER RAMOS SAIZAR
JON SANCHEZ RODRIGUEZ

KARLA ERRASTI JIMENEZ
LIERNI EGIBAR UGALDE

NOA HERNANDEZ SORIA
OIER SANCHEZ PEREÑA

RUTH ERKIS SUSPERREGI
SARA SANCHEZ CASAR
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LH 6.A
TUTOREA: LUISMI BLANCO RODRIGUEZ
AMAIUR ARIZABALO HIDALGO
ASIER ALVAREZ DE EULATE ROSA
BEÑAT BALDA ENCISO
DAVID MARTIN MORO
EÑAUT EGIBAR UGALDE
IBON BARANDARAIN TELLERIA
IKER SALSAMENDI ETXANDI
IÑIGO PAYO FRANCO
IRATI GAZTELUMENDI AZCUE
JANIRE CIENFUEGOS KORTADI
JAVIER RUIZ REBOLLO
JONE JAUNARENA CEREIJO
JULEN ECHEVERRIA MARTINEZ
JUNE PINHEIRO IZQUIERDO
LIDE URBELTZ ZUMETA
MªJOSE MONAR RAMOS
MORAD EL MOUAK LAAROUSSI
NEREA NAVEIRO RODRIGUEZ
OIHANE MANCISIDOR ISASA
OLATZ LOPETEGUI ARIAS
UNAI OLAIZOLA SANCHEZ
ZUHAITZ BLANCO GASTESI

LH 6.B
TUTOREA: KORO ARRETXE 
OIANGUREN
AARON LOPERA BARQUILLA
AITOR MUGICA FERNANDEZ
ANGEL DOMINGUEZ MUÑOZ
AXIER ARRIETA MURUA
EGOITZ IPARRAGUIRRE LOPETEGI
HAIZEA MUÑOA URDAMPILLETA
JON SISTIAGA VALENCIA
JULEN IRIGOYEN DA SILVA
LANDER GARBIZU MUÑOZ
LEON BILBAO BADIOLA
LIDE ALVAREZ CAMPOS
MAIALEN ORTEGA LEGORBURU
MARKEL ETXABE LIZARAZU
MIRIAM MUÑOZ VENTURA
NAGORE LOBETE SISTIAGA
NAIARA MUJIKA PESTONIT
OIARTZUN AMBRINOS VALEA
PAUL GOIKOETXEA MARTINEZ
UDANE GUERRERO CAMPO
UXUE DIEZ MATEOS
XABAT URANGA ARTOLA

LH 6.C
TUTOREA: ANA VITAS ZAMORANO
AITOR ARETA AMIANO
ANDREA ISASI NEVES
BEÑAT SOLIÑO PORTUGAL
DANEL SERRANO SANCHEZ
GOIATZ AMUNARRIZ ARANBURU
HARITZ ARAMBURU ILLARRAMENDI
IBAI GALIANA DE LA TORRE
IKER BELINTXON LIZARAZU
IÑAKI LASA TELLERIA
IRATI SAIZAR SABINO
ITXASO TREKU GALARRAGA
JAVIER MARTIN MORO
KIMETZ GARCIA LARREA
MAIALEN MALLES GOIENETXEA
MANEX TRINCADO IRIBERRI
MARTIN RUIZ EGAÑA
MARTZEL SANCHEZ CARRERA
NAHIA ARRARAS GARMENDIA
NORA ERRASTI JIMENEZ
ROMAN LASA PETEIRO

HERRI ESKOLA

LEZO HERRI ESKOLAKO
IRAKASLEAK ETA LANGILEAK
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DBH 1.B 
TUTOREA: JUANJO
AITOR ORONOZ PAGOLA 
ALEX RUIZ QUINTANS 
ANE TABOADA GOIKOETXEA 
ARTIZAR MIKEO ZABALO 
DAYANNA SELLAN SALTOS 
ENARA MUGARZA LOPEZ 
ERIK ZABALA ROSAS 
FLORIN CRISTIAN CRISTEA
GAIZKA FERNANDEZ COUSILLAS 
IKER HERRERO LOPEZ 
IMANOL MORENO ISASTI 
ION ZAPIRAIN RODRIGUEZ 
IRATI PINGARRON ERRANDONEA 
JON ECHEVESTE GOLDARAZENA 
JON FERNANDEZ FERNANDEZ 
JUNE COMPAÑON POZO 
MAIALEN GOMEZ CEPA 
MAIALEN PEREZ CAMARA 
MAIDER TAMAYO ARBONA 
MARKEL SOLANAS CARRERA 
NAHIA SARDON HERNANDEZ 
SONIA TEJERA RODRIGO

DBH 1.A 
TUTOREA: ASIER 
ALBA PULIDO TORIBIO 
ANDER AGUETE FERNANDEZ 
ARITZ SUSPERREGUI ARANGUREN 
DANEL CORREA VARELA 
EIDER IBAÑEZ ZULOAGA 
ENARA ARRIETA DE LA FUENTE 
IÑIGO BERNAL PEREZ 
JOSU MUÑOZ GUEREÑO 
LARRAITZ PAMPLIEGA ARNAEZ 
MADDI AZKUE LIZARAZU 
MAGALI PIKABEA HUETE 
MAIALEN URDANPILLETA PEREZ 
MAIDER GOIKOETXEA RODRIGUEZ 
NAIARA ARTANO COELLO 
OIER BERROTARAN PEREZ 
PAOLA GRANADA ALBA 
PAOLA RODRIGUEZ MARTINEZ 
SARA HOYOS CURIEL 
URKO QUERALT IRAZU 
XOANE HERNANDEZ GUAL 
ZAIRA MARTIN PAULE 

DBH 1.C 
TUTOREA: AMETS

AITANA MANZANO PAIS 
ANDER REDONDO RODRIGUEZ 

ANE ARRARAS NOVAS 
EDURNE AGUDO SORIA 

ENAITZ ARRIZUBIETA BENITO 
ENARA ARRARAS LASAGA 
ENETZ GARMENDIA SOLA 

HAIZEA ESTEVEZ GAIL 
IMANOL CLAVO PAZ 

ITSASNE ZIPITRIA SINDE 
JON IÑARRA GARMENDIA 

LEIRE ALDAI ELORZA 
LEYRE ARTEAGA LUCAS 

LIAN RIVERA FRESNEDO 
LIDE GORJON GONZALEZ 

MADDI PALACIOS CORANTI 
MAIDER GOICOECHEA OLAIZOLA 

MARTIN SARAIVA ERASUN 
OIHAN ESPINA ERRASTI 
OIHANA BOZA LUENGO 
URTZI EZKURRA LOPEZ INSTITUTUA

DBH 2.B 
TUTOREA: ELI

AITOR AROSTEGUI RODRIGUEZ 
DAVID ARROYO BARRIO 

ENEKO GARMENDIA ROMERO 
ESTIBALIZ SARMIENTO AZNAR 

GARAZI ALZA ARBELAITZ 
IAKOITZ GARCIA LARREA 

IBAI SALDISE MUJIKA 
JANIRE NUET MANGAS 

JON ANDER BOZA LUENGO 
JON GONZALEZ MANSO 

JON IRASTORZA ELORZA 
JOSEBA DE LA PUENTE SAIZAR 

JULEN LOBETE CIENFUEGOS 
KEVIN FERNANDO PEREZ NUÑEZ 

LEIRE FERNANDEZ MINDEGUIA 
MADDI CARRERA JIMENEZ 

MAIDER NUÑEZ DORRONSORO 
MARA URKIZU AROCENA 

NEREA ALVAREZ ANSORENA 
OLATZ ARNAEZ ARAKAMA 

OLATZ RECALDE MORCILLO MADDI 
UNAI FONSECA CASADO 

XABIER GARROTE SANCHEZ 

DBH 2.A 
TUTOREA: IÑIGO

AITOR ORTIZ DE ZARATE GALAR 
AITZOL PERURENA ERRO 

ALEX LIBERAL GAIL 
ANDER SANZ GURRUTXAGA 
CHRISTIAN ARANAZ GARCIA 

EKI MARKEZ IBARGUREN 
ELENE GOIKOETXEA MARTINEZ 

IARA ANDUEZA ARIN 
IKER MATELO RODRIGUEZ 

ILARGI ARRIZABALAGA ALBERDI 
JEREMIAS TUPA 

JOEL OCAÑA MERINO 
JOKIN GALARRAGA CASTELLO 

JON ARRIARAN CANCHO 
LANDER AYARZA AYUSO 
LAURA DIOS DE SOUSA 

LEIRE MOMBLONA EZKURRA 
MAITANE CHAPARTEGUI OLASAGASTI 

MARTA TORIBIO MARTINEZ 
NORA ORTEGA GARMENDIA 

OLAIA UGARTE LASAGA 
ROBERTO BLANCO UGARTE 

XABIER LICEAGA GARMENDIA 
HAIZEA ZUMETA ARANBURU
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DBH 4.B 
TUTOREA: CRISTINA

ADRIAN SUBIJANA LARRARTE 
BEÑAT ARRUABARRENA ARTOLA 

DANIEL TEJERA RODRIGO
EIDER GALFARSORO ARISTIMUÑO 

EKHI HONTECILLAS ASCASIBAR 
ENEKO LANDA ANSA 

ENEKO RUIZ LARRACHE 
JAIONE QUIÑONES GARCIA 

JON OLAIZOLA SANCHEZ 
JULEN SARASUA INTXAUSTI 

JUNE LECUONA HUICI 
MADDI GALDOS ARETA 

MAIALEN ANDRES GOIENETXEA 
MAIALEN PIKABEA HUETE 
MAIDER ALTUNA TORRES 

NAIARA JIMENEZ MOURIÑO 
TANIA DURAN DEVESA 

TELMO FERNANDEZ
INTXAURRANDIETA 
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DBH 3.A 
TUTOREA: IMANOL
AMAIA RESENDE EGUILUZ 
ASIER OIARBIDE URTXULUTEGI 
CARLOS BLANCO UGARTE 
ENARA MUJIKA ALMENDRO 
GORKA HERRERO GARMENDIA 
HAIZEA PAGOLA LEARTE 
IBAN MOGOLLON FONSECA 
IKHLAS SEDDIK 
IMANOL EZKURDIA UGALDE 
JAIONE GOICOECHEA OLAIZOLA 
JANIRE DE FELIPE PAZOS 
JULENE PAZOS LOPEZ 
MADDI TABOADA GOICOECHEA 
MARKEL MAYO LANDA 
NAROA MINCHERO ASCASIBAR 
NEREA AZCUE LEGORBURU 
RSERGIO ODRIGUEZ BELTRAN 
UDANE CIENFUEGOS KORTADI 
YASSIN LEMSALMI MOHAMED 
YUNE MARIA BERROCAL ORTIZ 

DBH 3.B 
TUTOREA: MIKEL
AIHNITZ EZKURRA LOPEZ 
AITOR PAZOS ALZUGUREN 
ARITZ PASTORIZA HERNANDEZ 
BRAIS SANCHEZ CASAR 
DANERY SAAVEDRA VILLAFUERTE 
ILARGI ZIPITRIA SINDE 
JANIRE FERNANDEZ GARCIA 
JULEN ASCASIBAR ALBERDI 
LEIRE AMIANO ZAPIRAIN 
LYDIA PEREZ MAROTO 
MAIALEN SALSAMENDI ETXANDI 
MIKEL ETXEPETELEKU LIZARRAGA 
NAGORE MUJIKA ALMENDRO 
NEREA ELIZETXEA SABORIDO 
OIHANA ORONOZ PAGOLA 
ONINTZA GOIZUETA CAMPOS 
RIAD FERRER ARCEIZ 
SARA SEDA MANCISIDOR 
UNAI ARANBURU FURTADO 
UNAI ARRIETA DE LA FUENTE 

DBH 4.A 
TUTOREA: BEA
AINHOA MINER SAIZAR 
AINHOA GOMEZ BUSSELO 
AINHOA SALABERRIA GARMENDIA 
ASIER FERNANDEZ MINDEGUIA 
ASIER GURIDI CHIRICI 
ASIER JARAIZ LOPEZ 
EKAITZ ORTEGA SARASTI 
EKHINE LEGORBURU LIZARAZU 
IKER ORTEGA GARMENDIA 
IÑIGO DE LA PUENTE SAIZAR 
ITSASO ARRUTI OTAEGUI 
JOKIN BATALLA OLMEDO 
JON SANCHEZ CESAR 
JUAN SEBASTIAN TUPA 
NAIARA LOPETEGUI ARIAS 
OIER GAINZA RUBIA 
OIHANE GOIKOETXEA GARBIZU 
UXUE GORJON GONZALEZ 

INSTITUTUA

LEZO INSTITUTUKO
LANGILEAK



LEZO HERRI ESKOLA
Euskal Herria plaza, 1

20100 Lezo
Tel.: 943 51 48 04

www.lezoherrieskola.net

LEZO INSTITUTUA
Tomas Garbizu, 21

20100 LEZO 
Tel.: 943 51 12 08

www.lezoinstitutua.com

HAURTXO HAURRESKOLA
Polentzarrene, z/g

20100 LEZO 
Tel.: 943 52 73 42

www.haurreskolak.net

09:00 > Diana
09:30 > Krossa herrian zehar

10:00 > Aurkezpena, tailerrak, erakusketa, serigrafia…
11:00 > Herri kirolak
12:30 > Emanaldiak

13:30 > Txikien bazkaria. Toka eta erromeria
14:30 > Helduen bazkaria. Jolasak eta jokoak txikientzat

16:30 > Musika Modestorekin
18:30 > Denok eskola garbitzera

GURASO ELKARTEAREKIN HARREMANETAN JARTZEKO 
ETA GURE ALBISTEEN BERRI IZATEKO:

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

Eskola jaia 2014  > maiatzak 10
ZATOZTE ETA LAGUNDU JAIA DENON ARTEAN EGITEN!

AURTENGO MENUA
H A U R R A K

Makarroiak, oilasko errea patatekin 
eta izozkia. 7 €

H E L D U A K

Barazki eta haragi paella, bakailoa
piperradarekin, ijito besoa, 

izozkia eta kafea. 13 €


