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erriak

Itzuli gara eta urte berria indar berrituta
hasi dugu. Olentzeroren opariak etxean
laga eta eskolan zer eta “Liburuaren altxo-
rra” aurkitu dugu.
Aurrekoan ez genituen Bide Heziketan
parte hartzaile guztiak zoriondu, gure esko-
lan bereziki irabazle irten diren bi laguntxo:
Marta Rodriguez eta Luken Martinez, 2. eta
1. mailako artistak. Zorionak parte hartzai-
le eta saritu guztiei!
Artearekin jarraituz, Guggenheim-ekin
proiektua aurrera ateratzen ari dira 5. eta
6. mailakoak, Artea lanbide ekintza. Artea
oinarritzat hartuta elkarbizitza, kontsumoa
eta ingurugiroa lotzen dituen proiektu baten
barruan.
Eta hasi besterik ez badugu egin, San Blas
usaina hartzen ari garela Santa Ageda
koplak prestatzen ari gara auzoan kalejira
egiteko.

Urkizu eskolako 3. eta 4. mailako ikasleak
urtarrilaren 12tik 23ra, arratsaldero kirolde-
giko igerilekura joan ziren. Eskolan egon
ordez, alde ederra, ezta?
6. mailako ikasleak urtarrilaren 16an eskala-
tzen ibili ziren. Prest daude urkizutarrok
Everestera joateko.
Urtarrilaren 28an, 1. eta 2. mailakoak
Amañako zine aretora joan ziren ‘Hiru mos-
ketariak’ filma ikustera. “Noiz gatoz berri-
ro?”, galdetzen zuten amaieran.
Urtero bezala, otsailaren 4an, Santa Ageda
bezpera, 3. eta 4. mailakoak eskola inguruko
kaleetan kantari atera ziren. A zer txalo
zaparradak jaso zituzten!

AARRGGIITTAARRAATTZZAAIILLEEAA:: ““......eettaa kkiittttoo!!”” EEuusskkaarraa
EEllkkaarrtteeaa,, UUrrkkiizzuu,, 1111 -- ssoollaaiirruuaarrtteeaa..
2200660000 EEiibbaarr.. TTeell:: 994433 220066777766..
EERRRREEDDAAKKZZIIOO KKOONNTTSSEEIILLUUAA:: EEkkhhii  BBeellaarr,,
KKoollddoo MMiittxxeelleennaa eettaa EEiibbaarrkkoo
iikkaasstteettxxeeeettaakkoo oorrddeezzkkaarriiaakk..
AADDMMIINNIISSTTRRAAZZIIOOAA:: MMaarriissooll UUrriiaarrttee..
EERRRREEDDAAKKZZIIOOAA,,  MMAAKKEETTAAZZIIOOAA EETTAA BBAANNAAKKEETTAA::
EEkkhhii BBeellaarr,, AAiinnhhooaa LLuuzz
eettaa KKoollddoo MMiittxxeelleennaa..

ARGAZKIAK: ...eta kitto! aldizkariko
argazki artxiboa, Ekhi Belar
eta Koldo Mitxelena.
AZALEKO ARGAZKIA: Ekhi Belar.
TIRADA: 1.350 ale.
INPRIMATEGIA: GERTU koop. (Oñati).
COPYRIGHT-A: Txikitto!
LEGE-GORDAILUA: SS-1111/96
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U r t a r r i l a r e n
21ean erabaki
zen zeintzuk
izango ziren
A r a t o s t e e t a k o
kartel irabazle-
ak. Horrela, 11
eta 14 urte bitar-
tekoen maila
Sara Carbonero
Martinez (11
urte) izan da ira-
bazlea, ‘Txerri larrosa’ kartelarekin. 10

urte artekoen
mailan, beste-
tik, Ainhoa
Esnaola Garayk
irabazi du (10
urte), ‘Hiru
desioa’ kartela-
rekin. Parte
hartzeari dago-
kionez, 11 eta
14 urte bitarte-
koen artean 13
lan aurkeztu

ziren lehiaketara, eta 10 urte artekoen
mailan 34.

Otsailaren 21ean aratosteetako play-backa
egingo da Untzagan. …eta kitto! Euskara
Elkarteak antolatuta, Lehen Hezkuntzako 5.
eta 6. mailako ikasleek koko-jantzita euren
dohai musikalak erakutsi ahal izango
dituzte jendaurrean. Taldeak, asko jota, sei
lagunez osatutakoak izango dira eta play-
backera aurkeztutako abestiak euskaraz
izan behar dira. Horrela, aratosteetan eus-
karazko ekitaldien eskaintza egotea bilatu
nahi da. Aurten, bestetik, taldeek abestia
CDan grabatu beharko dute eta otsailaren
19an amaituko da izena emateko epea
(…eta kitto!-n, Urkizu pasealekua 11,
solairuartea). Hainbat sari banatuko dira
gainera: interprete onenarena, koreografia
onenarena eta mozorro onenarena (hala
ere, parte hartzaile guztiek jasoko dute
oparia).

Kberria

AARRGGAAZZKKIIAAKK:: ......eettaa kkiittttoo!! aallddiizzkkaarriikkoo
aarrggaazzkkii aarrttxxiibbooaa,, EEkkhhii BBeellaarr
eettaa KKoollddoo MMiittxxeelleennaa..
AAZZAALLEEKKOO AARRGGAAZZKKIIAA:: EEkkhhii BBeellaarr..
TTIIRRAADDAA:: 11..335500 aallee..
IINNPPRRIIMMAATTEEGGIIAA:: GGEERRTTUU kkoooopp.. ((OOññaattii)) ..
CCOOPPYYRRIIGGHHTT--AA:: TTxxiikkiittttoo!!
LLEEGGEE--GGOORRDDAAIILLUUAA:: SSSS--11111111//9966

EEiibbaarrkkoo UUddaallaakk 
ddiirruuzz llaagguunndduuttaakkoo aallddiizzkkaarriiaa
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Z u margolari

EEUURRIIAA EEZZ DDEELLAA IINNOOIIZZ GGEERRAATTUUKKOO DDIIRRUUDDII......
BBAAIINNAA ZZUUKK AATTEERRKKIINN PPOOLLIITTAA DDUUZZUU,, EEZZTTAA??
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Kdenborapasa
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D enborapasak
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Kdenborapasa
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I puina

aziren behin bi anai
arreba, Naroa eta
Mikel deitzen zirenak.
Baserrian bizi ziren
aitxitxarekin. Orain
dela asko hirira jaitsi

gabe zeuden orduan, astoa hartu
eta hirira joan ziren. Hiria argiz
beteta zegoen.

Abenduaren 24an Naroa eta
Mikel, beti bezala, hirira joaten
ziren lotara. Halako batean,
gabon-argi batek hitz egin zien
laguntzeko eskatuz. Orduan,
Naroak ideia bat eduki zuen: uda-
letxera joatea argi gutxiago gas-
tatzeko esatera.

Udaletxean sartu eta alkatea-
ren bila joan ziren. Alkateari esan
eta ezetz esan zuen. Oraingoan
Mikelek eduki zuen ideia, mani-
festaldi bat egitea.

Handik pixka batera, kartelen
bila joan ziren, eta kartelak har-
tzeko Gabon-argi horren aurretik

pasatu behar ziren. Gabon-argiak
berdina esaten jarraitzen zuen:
lagundu, lagundu!
Manifestaldiarekin, alkateak ezin
zuen gehiago eta amore eman
zuen.

Naroa eta Mikeleri baserrira
bueltatzeko ordua iritsi zitzaien,
baina pozik joan ziren bakoitzak
nahi zuena lortuta. Orain, alkate-
ak ezin du hainbeste gabon-argi
ipini; bestela, Naroa eta Mikel
berriro bueltatzeko prest izango
dira.

Naia A.

Anai-arreba bi eta
gabon argia

BB
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Ktxistea
Gizon bat joan da
sendagilearengana eta esaten dio:
-Sendagile jauna, kezkatuta nago.
Etxean nire andrak esaten dit
‘Federiko’ gaizki esaten dudala
eta, jada, hainbeste aldiz esan
dit… erotu beharrean nagoela
hemen.
Eta medikuak:
-‘Federiko’ gaizki esaten duzula?
Ederki asko esan duzu orain ba.
Bada, halaxe dira gauzak. Ea, ea,
esan ezazu mantso-mantso.
-FE-DE-RI-KO –besteak.
-Ederki asko esaten duzu. Joan
zaitez etxera eta esan andreari ez
daukazula inongo arazorik.
Salto bizian kotxea hartu, etxera
ailegatu, mahaian eseri eta…
-Ha, Joxepa, medikuak esan dit
ondo hitz egiten dudala. Ireki
‘Federikoa’ eta ekarri ardo botila.

AAssiieerr ddee llooss TTooyyooss

-Aizu, barkatu. Zenbat gelditzen
zait Leoirako?
-Buztana bakarrik.

NNoorraa AAllbbeerrddii

Indio bat tabernan sartu da
eta esaten dio tabernariari:
-Zuk whisky gogorra eman, bestela
indioak ez ordaindu.
Gizonak whisky gogorra ematen
dio eta indioak orduan:
-Whisky hau ez da gogorra.
Indioak ez ordaindu.
Hurrengo egunean berdin gertatu
zen eta hirugarren egunean, indioa
azaltzen denean, berriro esaten dio:
-Whisky gogorra eman, bestela
indioak ez ordaindu.
Tabernariak whiskiary bolbora
hautsa botatzen dio. Hurrengo
egunean, indioa sartu eta esaten du:
-Whisky arinagoa eman, izan ere,
atzo indioak puzkerra bota
eta zaldia hil.

EEiiddeerr IIzzqquuiieerrddoo
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T xisteak
-Ama, ama. Komunak bueltak
ematen ditu?
-Ez seme.
-Orduan garbigailuan egin dut
kaka.

MMiirreenn MMaarrtt iinn

Zine zuzendariak aktoreari
basoan kokatutako eszena bat
azaltzen dio:
-Zuk ziztu bizian egin behar duzu
lasterka. Atzetik tigrea joango
zaizu, baina ez zaitu harrapatu
behar. Ulertu al duzu?
-Bai, nik bai, baina tigreak ulertu
al du?

JJoonn AAnnddeerr UUrrkk iioollaa

Esaten dio txori batek beste bati:
-Nola da zure izena?
-Auskalo.
-Zeinen izen polita.

PPaabblloo SSaanntt iiaaggoo

Bi emakume elkartzen dira eta
batak besteari esaten dio:
-Nire senarra aingeru bat da.
-Hau zortea! –erantzuten dio beste-
ak-. Nirea oraindik bizirik dago.

GGeenneebbaa BBaanniioo

Behin, gaileta batek mendian
zebilela, horrela esan zuen:
-Gaileta bat naiz.
Ehiztari bat agertu zen eta eskope-
tarekin zulo bat egin zion. Hortik
aurrera horrela zioen:
-Erroskila bat naiz.

JJoosseebbaa RRuuiizz

Soldadu batzuk hegazkinean
daude paraxutarekin botatzeko
prest. Bapatean soldadu batek
esaten dio kapitainari:
-Kapitain jauna! Jaimito paraxutik
gabe bota da.
Eta esaten dio kapitainak:
-Berriro…
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Ktxistea

Gizon bat farmazia batera sartu
eta galdetzen du:
-Ba al daukazue arido azetil
salizilikoa?
-Aspirina esan nahi duzu, ez?
-Ah! Kontxo, izena ahaztuta
neukan!

NNeekkaannee CCaallllee

-Aizu, eroetxea al da?
-Ez jauna, oker zaude. Hemen ez
daukagu telefonorik.

Autoeskolan galdetu dio maisuak
gidari-karneta atera nahi duen
ikasleari:
-Zer esan nahi du haur bi kartera
banarekin dituen hiruki batek?
-Eskolatik irten direla.
-Kontxo! Irten, irten… sartu ere sar
zitezkeen, ez?
-Ez, jauna! Haurrak korrika doaz.

Gizon bat medikuarengana joan
zen eta esan zion:
-Mediku jauna, arazo bat daukat.
Nire puzkarrek ez dute usainik.
-Hori ez da posible. Bota ezazu
bat oraintxe bertan!
-PPPPPPPPPRRRRRRRRRRR!!!
-Hori bai larria, ebakuntza behar
duzu!
-Ipurdian?
-Ez, gizona, sudurrean.

IIrreennee GGaarrrr iiddoo

Behin batean, maisuak galdetzen
dio Jaimitori:
-Zer da kanibal bat?
-Ez dakit –erantzuten du Jaimitok.
Maisuak, errezteko asmoz,
galdetzen dio:
-Zure gurasoak jaten badituzu, zer
zara?
-Bada, umezurtza.

CCrriisstt iiaann HHeerrnnaannddeezz
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T xikihoroskopoa

Urte hasiera bikaina izango duzu,
beraz, lasai egon zaitezke. Hala
ere, momentu on horri eustea
zure esku egongo da eta ahalegin
handia egin beharko duzu.

Horrela jarraitu, Taurus maitea!
Ikasle fina, lagun ona… ezin
zaizu ezer gehiago eskatu! Nola
egiten duzu? Zein da zure
sekretua?

Olentzero datorrenean gogo
handiarekin hartzen dituzu
opariak, baina berehala
aspertzen zara! Etekin gehiago
atera beharko zenizkie
opari horiei.

Osasun aldetik nahiko makal
ibiliko zara hurrengo asteetan,
gutxienez egun batzuetan. Hori
ahal den heinean ekiditeko
zaindu zaitez.

Gauza guztietan ezin zara lehena
izan, ez sartu presio gehiegirik
zure buruari. Ez hartu dena
lehiaketa bat izango balitz
moduan eta ondo pasatzen saia
zaitez beti.

Zure albotik pasatzen denean
tximeletak dantzan hasten dira
zure sabelean? Bera ikustean
irrifarrea irtetzen zaizu?
Normala, horrelakoa da
maitasuna.
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Atxikihoroskopo

Berri oso ona jasoko duzu
datorren astean, eta poz-pozik
ibiliko zara hortik aurrera. Egia
esan, laguntza handia izango da
zuretzat, behar zenuen-eta.

Beti lagunekin berriketan, ez
dago munduan isilduko
zaituenik! Berbarik esan gabe
5 minutu egoteko froga egin,
ea gauza zaren.

Zure barrenean eragin handia
izango duen filme bat ikusiko
duzu hurrengo egunetan. Hori
bai, argi eduki filmeak filme
direla, ez dela errealitatea.

Kalean hotza eta eguraldi eskasa
badago ere, lagunekin jolasteko
gogo handia izango duzu
hurrengo asteetan. Arropa egokia
jantzi eta aurrera!

2009. urtean gaude jada. Zeinen
azkar pasatzen den denbora,
ezta? Horrek gauza bat erakutsi
behar dizu: denbora ederki
aprobetxatu behar dela.
Egingo duzu?

Ez pentsa andereño edo maisuak
zure aurka daudenik. Ez duzu
pentsatzen agian zure errua
dela? Ondo pentsa ezazu, errua
beti ez baita besteena.



interneteninterneten
interneten

interne-
ter

rne

ete
e

interneten

www.miramon.org
Zientzia gustuko duzuenak zorione-
ko zaudete. Izan ere, Miramoneko
zientziaren kutxagunearen webgune
honetan zientziaren nondik norako-
ak ezagutzeko aukera handiagoak
dituzue. Donostiara joan barik muse-
oaren bisita birtuala egin ahal izan-
go duzue. Bertan egongo bazinate
bezala! Bertan egingo diren saioen berri izango duzu webgunean,
astronomia eta gaur egungo zientzietan trebatzeko jardunaldiak,
kasu. Zientziaren kutxagunera nola joan ere argitzen da webgune-
an, eta baita bertan eskaintzen diren gauzak zeintzuk diren, plane-
tariuma bezala. Gainera, esperimentuak egiteko txoko bat dauka,
zientzia zure etxera eramateko! Badago, azkenik, atal interesgarri
bat, azken gertakari astronomikoak jasotzen dituena.

www.basconia.com
Euskal Herrian punta-puntan kirol-talde
bat badago, hori TAU Basconia da.
Saskibaloi talde gasteiztarra da, gaur
egun, ACB ligako liderra eta Europan
ere aurrera doa maila handia eraku-
tsiz. Bere webgunea ere ez da atzean
geratzen. Era dibertigarri batean eta
euskeraz, taldeari buruzko edozein
kontu aurki dezakezu. TAU-ren gainean sortzen diren azken berriak
izango dituzu ikusgai (bideo eta audioarekin), klubaren datu guztiak
egongo dira eskuragai (taldekideak, entrenatzaileak, fundazioa…),
egutegia eta estatistikak kontsultatu ahal izango dira, klubak sortzen
dituen ekintzak jakinaraziko dira eta, azkenik, zaleek ere bere txokoa
izango dute. Bertan, informazioaz gain, jolas eta lehiaketak azaltzen
dira, TAU-rekin batera, pistan ezezik, ordenagailuan ere gozatzeko.
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Lehenengo aldiz etxe euskaldunetan agertu zirenetik,
bere presentzia etengabe handitu dute bideojoek
Euskal Herrian. Orain, gainera, bideojokoetan euskaraz
aritzeko aukera dago, izan ere, bideojoko euskaldunen
merkatua gero eta handiagoa da. Bideojokoetan
‘bizioak’ euskaraz ere eman daitezkeelako.

Euskal bideojokoak
gora

erreportajea
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E rreportajea

Etxe gutxi daude, bai
Euskal Herrian, bai
mundu guztian, bideo-

jokorik ez dutenek. Wii,
Nintendo PS, Xbox 360º,
Play Station 3… aukerak
anitzak dira, eta euren
hedapena are gahiego.
Urtero urtero euren kalitatea
gora doa, eta bai gazte,
bai helduek, ezin diote ten-
tazioari eutsi.

Bideojokoen munduan
era askotako produktuak
aurki daitezke: abentura-
jokoak, kirol-jokoak, rol-
jokoak… gero eta eskaintza
zabalagoa dago. Hizkun-
tzari dagokioenean ere ani-
tzak dira eskaintzak (asko-
ren artean bat aukeratzeko
beta izanda). Hortan, hiz-
kuntzen arloan, euskarak
gero eta presentzia handia-
goa dauka, eta baita euskal
jokoek ere.

Azken urteetan hainbat
euskarazko joko atera dira
kalera. Batez ere Ikastolen
Elkartea, Argia eta Gipuz-
koako Foru Aldundiak bul-
tzatuta, bideojokoak euskal-
duntzen hasi dira.
Gehienak, denak ez badira,
PC-rako dira, hala ere.

Joko mota asko
Era askotariko bideojoko-

ak aurki daitezke euskaraz.
Foballari dagokionean,
Goazen enpresak sortutako
‘E.H. Mundiala’ aurkitzen
da. Bertan, lagunartean edo



22000099KKOO UURRTTAARRRRIILLAA 17

Aerreportaje
online futbolean jarduteko
aukera ematen da, eta
Euskal Selekzioa da prota-
gonista.

Kirolekin jarraituz, ‘Jai
Alai’ da beste bideojoko
euskaldun bat, pilotan ari-
tzeko jokoa. Bestalde,
‘Estropadak’ ere aurkitzen
da, Kontxako banderan
etxetik mugitu barik aritze-
ko, Argiaren eskutik. Xakea
gustuko dutenek, bestetik,
‘Xake zakurtzarrari’ jokoa
izango dute eskuragai.
Aditasuna, kontzentrazioa,
estrategia eta epe ertaineko

planifikazioa garatzeko jar-
dun ezinhobea.

Euskal Herriko mendiak
ezagutzeko, bestetik, ‘Men-
dizaleak’ bideojokoa dago.
Eta, tribialean euskeraz ari-
tzeko, bestalde, ‘Ziber tri-
biala’.

‘Birraitonaren museoa’
da beste bideojoko bat. Bi
edizio egin dira jada, eta
euskal kultura ezagutzeko
jokoa da Gipuzkoako
Ikastolen Elkarteak sortutako
hau. Bertan, Maialen eta
Ferminek birraitonaren ame-
tsa bete nahi izango dute:
museo bat eraikitzea.

Badaude, bestetik, arra-
kasta handia duten joko bi:
Elhuyar-en ‘Armix’ eta ‘Kao’.
Lehenengoan zure trebezia
eta jakinduria erakutsi behar
izango duzu. Bigarrenean,
berriz, abentura ikaragarriak
biziko dituzu.
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T xikinkesta

IIKKEERR
GGOORROOSSTTIIZZAAGGAA..
8 urte

BBaaddaakkaazzuu iiddoolloorriikk??
ZZeeiinn??

Egixa esan ez
dakat idolorik,
modu batian
esanda.
Esatekotan,
Manowar musika
taldia aipatuko
neuke, asko
gustatzen
jatalako heavy-
metala.

ZZHHAAIIMMAA
BBEENNSSLLAAIIMMAANN..
8 urte
Disneyko
personajiak asko
gustatzen jataz.
Hanna Montana
da nere
idoluetariko bat.
Bestela, High
School
Musicalekuak be
gustuko dittut.
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Atxikinkest
Telebisiñuan, aldizkarixetan eta abar ixa egunero

agertzen dira. Edonon dagoz, eta askok miresten dittue.
Famatuak dira eta bestiek idolo moduan hartzen dittue.

NNEERREEAA
AALLBBIIZZUU..
9 urte
Musika munduan
asko gustatzen
jata ‘La oreja de
Van Gogh’ taldia,
eta oiñ
abeslarixa aldatu
dabela, askoz be
gehixago. OT-ko
Soraya be
gustatzen jata.

LLUURR
BBEERREEZZIIAARRTTUUAA..
9 urte
Lionel Messi da
nere idolua.
Eibarko taldiaren
zalia naiz ni,
baiña bera da
munduko foball
jokalaririk onena.
Beran moduan
jokatzia nahiko
neuke.
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I puina

azen behin Antxon
izeneko baserritar
lodikote, begi marroi
eta ile beltza zuen
gizon jatorra, langilea

eta lurra zaintzen saiatzen zena.
Bazeuden, baita ere, Bilbon bizi
ziren hiritar batzuk. Gabonak ziren
eta, urtero bezala, gabonetako
argiak ipini zituzten hirietan.

Baserritarra hiritarrekin oso
haserre zegoen asko kontsumitzen
zutelako. Hirira joan zen protesta
egitera, argi gutxiago jartzeko.

Baserritarra hirira heldu zene-
an ideia bat etorri zitzaion burura:
alkatearengana joan eta esan zion
gure planeta Lurra gaixorik zego-
ela eta asko kontsumitzen zutela
argi horiek. Baita ere, erakutsi
zion hodei kutsatuak nola joaten
ziren gora eta gora ozono geruza-
raino, eta ozono geruzak ezin
zuela dena irentsi, orduan dena
apurtuko zela.

Alkateari ideia bat eman zion:
kale bakoitzean sei edo zazpi argi
ipintzea eta kontsumo gutxiko

bonbilak.
Baserritarra sutan zegoen

alkatearekin, ezetz eta ezetz esa-
ten zuelako. Azkenean alkateak,
beldurturik, baietz esan zuen.

Baserritarrak eta alkateak
kontsumo gutxiko bonbilak eros-
tera joan ziren. Erosten amaitu
zutenean baserritarra eta alkatea
bonbilak ipintzera joan ziren.

Amaitu zutenean, baserritarra
eskerrak eman eta joan egin zen
bere baserrira, oso lasai eta pozik.
Hiritarrak ere oso pozik gelditu
ziren Lurra zaintzen zutela jakin-
da.

MMaaiiddeerr AAllccoobbaa

Baserritarra eta hiritarrak

BB
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Boxeoarekin batera,
errugbia da, ziur aski,
magia, karisma, litera-

tura eta xarma gehien duen
kirola. Milaka istorio batzen
ditu errugbiak, hauetariko
asko ahoz aho igarotakoak,
kondairak bailitzan bezala.
Kirol honen itxura gordina-
ren atzean edertasun ikara-
garria gordetzen da, kirol
zintzoaren adibide dena
mundu osoan.

Multikiroletan errugbian
ari dira orain alebinak (10-

12 urte bitarteko umeak).
Astean zehar euren ikaste-
txeetan entrenatzen dute,
multikiroletako monitoreen
begiradapean. Lan saio
hauetan, errugbiaren non-
dik norakoak ikasten dituz-
te: legeak, jokatzeko
moduak, abilezia orokorrak
(baloia pasatu…), etabar.
Ondoren, partiduetan,
Eibar Rugby Taldeko kideen
esanetara aritzen dira eta
entrenamenduetan ikasita-

koa prakti-
kan jartzen
s a i a t z e n
dira.

Azken urteotan Eibar
Rugby Taldekoek multikiro-
letan egin duten lana aipa-
garria da. Gainera, asko-
tan azpimarratu dute hori
umeen gurasoek. Talde
honen azken arrakastek,
gainera, errugbiaren pre-
sentzia handitzea ekarri
du herrian. Ondorioz,
gero eta harrobi handia-
goa dauka errugbiak
herrian, kirol honen etorki-
zuna sendotuz.

Umeek errugbian joka-
tzen ondo pasatzea da hel-
burua eta, bide batez, kirol
hau ezagutu eta lantzea.

Lokatza, indarra, balentria,
ausardia eta, era berean,
noblezia, kiroltasuna,
elkartasuna, talde-
izpiritua. Balore horiek
biltzen ditu, besteak beste,
errugbiak. Astero astero,
Unben biltzen dira
multikiroletako umeak
kirol honetan aritzeko.

ERRUGBIA
kirolak eibarren
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Errugbian aritzeari ekin dio
bikote honek multikiroletan.
11 urteko gazte bi hauek San
Andres eskolako ikasleak dira,
kirola maite dute eta lehiatzea

gehiago. Euren gelako nesken
laguntza faltan botatzen dute,
hala ere.
-Multikirolen
denboraldiaren
erdian gaude,
gutxi gora
behera. Nola
joan da orain
arte?
(Biek): Oso ondo,
oso gustura ibili
gara.
-Zein kiroletan
aritu zarete?
(Adrian):
Eskubaloian,
igeriketan eta atletis-
moan ibili naiz ni.
(Yeray): Nik ere
kirol berdinetan
parte hartzeko izena
eman nuen, baina

igeriketara ez
nintzen joan.
(A): Lehen aldia zen
igeriketa
multikiroletan sartzen
zena eta oso gustura
egin genuen.
Horrela, nahiko
ezberdina izan da
aurreko urteekin
alderatuta, lehen,
igeriketa beharrean,
judoa edo aerobika
aukeratu behar zela-
ko.
(Y): Nik nahiago dut
aurtengo
planteamendua.
-Hala ere, zein da
zuei

praktikatzeko
gehien gustatzen
zaizuen kirola?
(Biek): Foballa,
duda barik.
(Y): Eskubaloia be
asko gustatzen zait.
(A): Bai, taldekako
beste kirolak gustuko
ditut nik ere.

F
M ultikirolak



22000099KKOO UURRTTAARRRRIILLAA 23

Yeray Alonso eta
Adrian Sampayo:

“Gelako bederatzi
lagunek baino ez dugu

izena eman”
-Bakarka egiten
diren kirolak
baino gehiago?
(A): Bai, lagunekin
batera aritzen
zarelako eta, bide
batez, beste
eskolakoen aurka
jokatzen duzulako.
-Zuen klasean

askok hartzen
duzue parte
multikiroletan?
(A): Klaseko
bederatzik eman
genuen izena
multikiroletarako.
(Y): Orain arte
foballean ibili gara
eta, horretarako,
beste klaseko bi
etortzen ziren gurekin
jokatzera, bestela ez
geundelako nahikoa
jende.
(A): Txarrena da
gure gelako neskek
ez dutela izena eman
nahi, ez dira
animatzen. Iaz pare

batek eman zuten
izena, baina pare
bat asteburu kenduta,
ez ziren kirola
egitera etorri ia inoiz.
-Entrenamenduak,
nolakoak izaten
dira?
(Y): Astean birritan
egiten ditugu
entrenamenduak,
nahiz eta ni
batera bakarrik joan
ahal naizen.
(A): Ondo egoten
dira. Eskolan bertan
egiten ditugu, toki
estali batean, eta
multikiroletako monito-
reen begiradapean.

Kmultikirola
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E skulanak

palmondoa
MATERIALA:
-Dozena erdiko tapa lauko
arrautza-ontzia (kartoizkoa).
-Kolore berdeko alanbre malgua.
-Guraizeak.
-Puntzoia.
-Margo berde eta laranja.
-Pintzela.

Kartoizko arrautza-ontziaren 6 konpartimentuak
moztu eta bakoitzaren erdialdean zulo bat egin
puntzoiarekin.

Kolore laranjarekin margotu itzazu,
palmondoaren enborra izango direnak.

Alanbre
malguaren zati
bat moztu eta
margotutako
konpartimenduen
zuloetatik sartu,
bat gorantz
begira eta bestea
beherantz
kokatuz.

Arrautza-ontziaren taparekin hostoak egin
itzazu, 7 tira luzexka moztuz eta puntzoiarekin
euren mutur batean zuloa eginez.



Keskulana

BESTE AUKERAK:
Hamaka dibertigarria
lortu dezakezu,
arrautza-ontzien hiru
konpartimenduz
osatutako talde biz
eraikitako tontor biren
artean saretxo bat
kokatuz gero.

Kolore berdez margotu itzazu. Hostoak alanbretik sartu eta amaieran tolestu,
ondo lotuta geratzeko.

22000099KKOO UURRTTAARRRRIILLAA 25
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Z er irakurri

ABELIN BIZI DEN TOKIAN OZTA-OZTA EGITEN DU EURIRIK. LUR
GORRIA DA, ETA JENDEA OSO TRISTE DAGO. KEZKATUTA,

ABELINEK EGOERA ALDATZEKO GAUZAK IMAJINATZEN DITU ETA,
ILUSIOZ BETETA, ARIAN-ARIAN JARDUTEN DU LAGUNEKIN.
EGOERAK OKERRERA EGITEN BADU ERE, EZ DUTE ADOREA

GALTZEN, ETA BESTE ZERBAIT EGITEN SAIATZEN DIRA, HARIK ETA
EURIA LORTZEN DUTEN ARTE.

ABELIN ETA EURIA

AITONA PELLO ZAHARTU EGIN DA ETA TRISTE DAGO. ZORIONTSUA
IZAN DA BIZITZA GUZTIAN ETA ORAIN, ZAHARTZEAN, TRISTE DAGO.

LAU BILOBAK AITONARI LAGUNTZEN SAIATUKO DIRA, ALAITASUN
ETA ENTRETENIMENDU APUR BAT ESKAINIZ. HORRETARAKO,

DENBORAREN MAKINA BAT ASMATUKO DUTE, ETA HISTORIAN
EZAGUNAK IZAN DIREN PERTSONAIAK EKARRIKO DITUZTE. 

DENBORAREN MAKINA

DEX TXOROKI MAITEMINDURIK DAGO JOANNAREKIN, BAINA
HONEK ERABILI ETA BOTA EGIN OHI DITU MUTILAK. DEX

UZTEKOTAN DAGOELA, ORDEA, USTEKABEKO ISTRIPU BAT
GERTATUKO DA. HIL EGIN DA DEX. ALA EZ DA HIL? JOANNA BERE

BIZITZA BERRITZEN SAIATUKO DA, SHEPEKIN IBILTZEN HASIZ,
BAINA IRAGANAK MAMU BATEN ANTZERA JARRAITZEN DIO, EZIN

ASKATZEKO MODUAN.

HIL ALA BIZI

JUAN
SAN MARTIN
LIBURUTEGIAN
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Izer irakurr

ORAINGO HONETAN, SORGIN ASPERTUAK ANE, ELENE ETA TERESE
ITSAS ZABALEKO ITSASONTZI BATERA BIDALI DITU, NON
NESKATILEK MARINEL LANA EGIN BEHARKO BAITUTE. HAN
PERTSONAIARIK HARRIGARRIENAK EZAGUTUKO DITUZTE ETA ITSAS
ZABALEKO BIZITZAK DAKARTZAN ERRONKAK BIZIKO. PIRATA,
MISTERIO ETA ARRISKU ARTEAN, HIRUKIEK OSO AUSARTAK DIRELA
ERAKUTSI BEHARKO DUTE ETA EZ DIOTELA BELDURRIK EZERI. BIZI
EZAZU ABENTURA HIRUKIAK ABORDATZERA ISTORIOAREKIN!

HIRUKIAK ABORDATZERA

AMAK HAMSTERRA EROSI DIT. KAIOLARA JOAN NAIZENEAN
SEKULAKO SUSTOA HARTU DUT: HUTSIK DAGO. NON SARTU OTE
DA? BERE BILA IBILIKO NAIZ, NIRE MASKOTATXOA NAHI DUT. EA
NIRE ANAI TXIKIAK LAGUNTZEN DIDAN BERA AURKITZEN,
JOLASTEKO GOGO HANDIA DAUKAT. ETORRI NIREGANA HAMSTER
MAITEA! AURKITUKO AL DUT? AGIAN AMONAK IKUSIKO ZUEN,
GALDETU EGINGO DIOT BERANDU IZAN BAINO LEHEN.

JOSETXO ETA HAMSTERRA

MIKEL, RAKEL, XABIER ETA ANDER OSO ABENTURAZALEAK DIRA.
ORMIGOI GEHIEGI DAUKAN HIRIAN BIZI DIRA ETA HAIEN NAHIRIK
HANDIENA GELDITZEN ZAIEN NATURA APURRA KONTSERBATZEN
LAGUNTZEA DA. GAUZAK BEHAR BAINO GEHIAGO KORAPILATUKO
ZAIZKIE DUMPER ZAHAR BAT BERRESKURATZEN SAIATZEN DIRENEAN
ETA BEREN PLANEN ‘MASKOTA’ BIHURTU NAHI...

DUMPER BAT KINKA LARRIAN

EIBARKO
LIBURUDENDETAN
SALGAI
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B oteprontoan

-Noiztik zabiltza Kezkarekin
dantzan?
Hiru edo lau urterekin hasi nintzen,
oraindik kontziente ez nintzela (barre-
ak).
-Eta nolatan, bada, hain gazte?
Hasieran gurasoek sartzen zaituzte
mundu honetan, eta piskanaka-piska-
naka gustatu egiten zaizu, afizioa sor-
tzen da zuregan, eta horrela gaur egu-
nera arte. Beti egon naiz gustora eta,
dantzak ikasten dituzun neurrian, tal-
dean dagoen giro onarekin, ez zaizu
burutik pasatzen dantza lagatzea.
-Eskaintza asko eskatzen du
dantzak?
Bai. Fisikoki dantza exijenteak badau-
de, izarditu eta sufritu asko egiten da,
baina horrek bere alde ona ere
badauka: urte osoan zehar prestatu
duzun hori plazan erakutsi eta jendea-
ren harrera ona ikusteak merezi du.
-Zertan dabil orain buru-belarri
Kezka?
Aratosteetan daukagu burua orain
momentuan. Koko-dantzen bigarren
edizioa egingo dugu aurten, gero
Basaurin beste ekitaldi bat izango
dugu eta, urtero moduan, kalderero
bezala Eibarko kaleetan zehar ibiliko
gara.

Aiert Ibarbia,
KEZKAko dantzaria
20 urtetik gora
daramatza Aiert
Ibarbiak dantzan.
Eibarko ume askok
bezala, Kezkan eman
ditu bere bizitzako
urte gehienak (ia
denak) eibartar
honek, dantzaz
gozatuz. Gainera,
momentuz ez du
pentsatzen gorputza
astintzeari lagatzea
(“osasunak eta
gorputzak laguntzen
badu, behintzat”).
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Nboteprontoa
-Nolako harrobia du dantzak
Eibarren?
Nik uste dut beti izan duela harrobi
ona dantzak Eibarren. Azken urteetan
ehundik gora ume sartu dira Kezkan;
hala ere, guri gustatuko litzaiguke
mutil gehiago animatzea.

-Umeak izena ematera animatu-
ko zenituzke?
Zalantza barik! Gutxienez probatzea,
zer den ikustea. Nik ahalik eta azkarren
izena emateko animatuko nituzke, dis-
frutatzeko eta eurengan interesa sortzen
bada, ba ederto!
-Dantza bakarrik edo konpainia-
rekin hobeto?
Momentuaren arabera. Nik bi era horie-
tan egiten dut lan gustora. Banakako
dantzek norberaren disdirarako balio
dute. Baina bikote edo taldekako dan-
tzak askoz ere ikusgarriagoak dira; gai-
nera, tentsioari dagokionean ere, askoz
ere erlaxatuago egoten zara.
-Diskoteka eta halakoetan dan-
tza egitea gustuko duzu?
Noizean behin, bai. Normalean txistu
eta danborilen musikapean dantza egi-
ten dugu, baina batzutan ondo etortzen
da beste erritmo batzuekin gorputza
astintzea. Ez naiz oso fanatikoa, baina
beno.
-Zein da euskal dantzaren bat
egin duzun leku arraroena?
Txaltxa Zelaiko parkean eskegita dago-
en eskulturaren aurkezpenean, Juan
Gisasola kaleko aldapan dantza egin
behar izan nuen, metro bi eskaseko
espaloian, ia paretaren kontra… oreka
mantentzea ere oso zaila zen!
-Mirensten duzun dantzaririk
daukazu?
Beti esan dut niretzat gure maisu Oier
Araolaza oso garrantzitsua izan dela;
bera izan dudala idolo
moduan.
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B ertsotan lehiaketa
BERTSOZALE ELKARTEAREKIN
ELKARLANEAN, IKASTURTE HONETAN
LEHIAKETA BEREZIA IZANGO DUGU.
HEMEN DITUZUEN BERTSOAK BEHAR
DEN MODUAN BETE, ASMATU ZEIN
DEN BEHARREZKO OINA. BIDALI
TXIKITTO!RI ETA ZOZKETA EGINGO
DUGU PARTE HARTZEN DUZUENEN
ARTEAN.

Izena:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Eskolako irtereerei
buruzko lau kopla
hauetan, lerro
barruko hitzak
desordenatuta
daude. Bakoitza
bere lekuan
jarrita osatu itzazue
koplak behar den
moduan! Gogoratu
bigarren eta
laugarren
lerroetako azken
hitzek errimatu
egiten dutela...

Doinua:
“Ama begira zazu”

goaz Eskolarekin
gu autobusean,
irteerak eskolako
ditugu atsegin.

dugu Ondo pasatzen
guk autobusean,
ta Guggenheim-en
Bilbon Aquariumean.

dugu Primeran pasa
denok guk Lurraskan,
txerriak ahate eta
daude han urtero.

gara Aurten joango
Aventurara Port-,
eginda lo Salouen
hondartzara denok.

lliibbuurruuddeennddaa zzeezzeennbbiiddee 99
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!zu bertsolari
BERTSO SORTA

Autoak eta fabrika askok
sortzen dituzte kalteak,
kotxeen keak arnastu eta
gaixotzen dira umeak,
ta lantegien erruagaitik
hiltzen dira landareak,
beraz autoak eta fabrikak
hobe dira ke gabeak.

Meriendatzera mendira joanda
ahaztu zaborra bertan,
botilak lupa-lanak eginda
dena dago su-garretan,
zer egin behar izaten dugu
halako egoeretan,
zuhaitz ugari landatu dugu
erre diren mendietan.

Ur-maila igo ta animaliak
badoaz desagertzera,
hauen artean ezin da utzi,
zaindu behar da pantera,
jarrera aldatzen, dena garbitzen
ematen digu aukera,
hau izango da arau onena:
ZAINDU BEHAR DUGU BATERA!

Doinua: “Pello Joxepe”

ALDAKETA KLIMATIKOARI JARRIAK
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