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ARTISTA

B erriak
Urkiko eskolatik agurtzen zaituztegu!
Oraingoan Bide Hezkuntzan ibili gara 5.
eta 6. mailakoak hilaren 3, 4, eta 5ean, eta
saio praktikoa egin genuen 10ean.
6. mailakoak alkohol eta tabakoaren inguruko tailerrak eduki dituzte 12 eta 13an eta
baita menpekotasunaren kontrako hitzaldia
ere.
Lehen hezkuntzako guztiak kontsumo tailerretan ilbili gara martxoaren 11 eta 12an.
Publizitatea, uraren zikloa, paperaren birziklaketa eta ikasleen segurtasuna aztertu
ditugu.
Agenda 21ekin lotuta, 5. eta 6. mailakoak
onarpenaren sinadura izan dugu martxoaren 17an Udaletxean, eta egun berean gure
txikiak, 4 eta 5 urtekoak, Oñatiko natur
eskolara joan dira, ogi tailerra eta natur ibilalditxoa egiteko.
Orain 1. eta 2. mailakoak igerilekuan plistiplasta ari dira igeriketan eta Txan Magoa
ikusi zuten hilaren 24ean 5 urte, 1., 2 .eta
3. mailakoak eta, konturatu orduko, oporrak. Hurrengorako kontatuko dizuegu zertan ari garen. Laster arte!
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Martxoaren 12an Aldatzeko 5. eta 6. mailakoek Bide Heziketako ikastaro praktikoa
egin zuten kiroldegian. Arratsalde eta goiz
atsegina pasatu zuten, Andoni eta Paco
ertzainekin, oinezkoen eta motoristen
arauak ikasten.
Martxoaren 13an 6. mailakoak Miramonera eta Txuri-Urdinera joan ziren. Giro ona
izan zuten, izotz artean istripurik ez eta Miramonen esperimentu bitxiak egin zituzten.
Errepikatzeko modukoa.
Egun berean 3., 4. eta 5. mailakoak
Zarautzera joan ziren egun pasa. Goizean,
erromatarren garaian zarauztarrak nola
bizi ziren ikasi zuten eta, tripa ondo bete
ostean, oso jolas dibertigarria egin zuten.
Egun polita benetan!

A R G I T A R A T Z A I L E A: “ . . . e t a k i t t o ! ” E u s k a r a
Elkartea, Urkizu, 11 - solairuartea.
20 600 Ei bar. Tel: 943 206 776.
E R R E D A K Z I O K O N T S E I L U A: E k h i B e l a r ,
Koldo Mitxelena eta Eibarko
ikastetxeetako ordezkariak.
A D M I N I S T R A Z I O A: M a r i s o l U r i a r t e .
E R R E D A K Z I O A, M A K E T A Z I O A E T A B A N A K E T A:
Ekhi Belar, Ainhoa Luz
eta Koldo Mitxelena.

berria K

Otsailaren 26an, euskara normalkuntza
planaren barruan, motibazio saioko ekintza
izan zuten Urkizun. Marimendi taldeko kide
den Mertxe Agirre joan zen eskolara eta 5.
eta 6. mailako ikasleekin solasaldia izan
zuen.
Martxoaren 3an "ezberdintasunaz bizi"
deitzen den saioa izan zuten. Bertan lehen
hezkuntzako 2. eta 3. zikloko ikasleak parte
hartu zuten eta, gabezia fisiko eta sentsorialak dituzten pertsonekiko sentsibilizazioa
lantzeko hainbat jolas eta kirol praktikatu
zituzten ikasleak.

A R G A Z K I A K: . . . e t a k i t t o ! a l d i z k a r i k o
argazki artxiboa, Ekhi Belar
eta Koldo Mitxelena.
A Z A L E K O A R G A Z K I A: E k h i B e l a r .
T I R A D A: 1 . 3 5 0 a l e .
I N P R I M A T E G I A: G E R T U k o o p . ( O ñ a t i ) .
C O P Y R I G H T- A : T x i k i t t o !
L E G E- G O R D A I L U A: S S - 1 1 1 1 / 9 6

Martxoaren 4tik 6ra, Urkizu Eskolako 5. eta
6. mailako ikasleak, Arotz-eneara joan
ziren.
Toki
hori
Etxarri-Larraunen
(Nafarroa) dago.
Lehenengo egunean euria egin zuen eta
bigarren eta hirugarrenean elurrez bête zen
dena. Bertako kiroldegian futbolinera, pingponera eta mozorroekin jolasten, oso ondo
pasatu zuten. Trapu eta jantzi zaharrekin
antzerki batzuk asmatu zituzten eta barre
asko egin zuten.
Ea maisuak animatzen diren eta datorren
urtean berriro bueltatzen diren!
Martxoaren 13an Urkizu eskolako 3. eta 4.
mailakoak Busturiara joan ziren. Han
Madariaga dorretxea bisitatu zuten.
Urdaibaiko biodibertsitatearen inguruko
gauza asko ikasi zituzten. Noiz da hurrengo txangoa?
Martxoaren 27an Urkizu eskola guztia,
KORRIKA TXIKIAn parte hartzera aterako
gara. Aurrez, peto politak marraztuko ditugu. Gu ere euskararen alde gaudela adieraziko dugu modu horretan.

Eibarko Udalak
dir uz lagundutako aldizkaria
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Z u margolari
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UDABERRIAREKIN BATERA, EGURALDI ONA
ETA JOLASTEKO AUKERA AILEGATU DA...
2009KO MARTXOA

denborapasa K
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D enborapasak
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I

puina

Dinosauroa eta sumendia
Ringi-Ranga familiaren aurka

azen duela mende bat
Australiako herrialde bat
Bunga-Bunga izenekoa
zena. Herri honetan familia ospetsu bat bizi zen,
Ringi-Ranga izena zuena.
Aita herriko alkatea zen
eta bere izena Tomas zen. Tomasen
emaztea hilda zegoen dinosauro erraldoi batek jan zuelako. Baina ume bi zituen, Arthur eta James. Bunga-Bunga
herriak sekulako sumendia zuen hondartzaren ondoan. Tomasen familiak
dinosauro erraldoia hil nahi zuen bere
emaztea mendekatzeko.
Ibiltzen hasi zirenean animalien
tranpa batera erori eta herritar batzuk
arkuak botatzen hasi ziren, eta arku batek Arthurri bihotzean eman zion, eta
momentuan lurrera erori zen odol putzu
handi bat eginez eta bertan hilez. Tomas
eta James oso triste jarri ziren, baina
beldurrik gabe aurrerantz jarraitu zuten.
Kilometro batzuk ibili ondoren sumendi
erraldoira iritsi ziren, baina sumendia
esnatu eta eztanda handi bat egin zuen
laba botatzen. Tomas eta James uretara
korrika joan ziren, baina Tomas James
baino azkarragoa zenez, bera uretara iritsi zen, baina ez horrela James. Labak

B
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harrapatu zuen hau. Tomas harri eta zur
geratu zen James horrela ikustean. Ikatza baino beltzago! Orduan, Tomas bakarrik zegoen, baina sumendia zeharkatu
zuen.
Tomasek, sumendia zeharkatu ondoren, dinosauro erraldoia lotan zegoela
ikusi zuen. Bien bitartean Tomasek lantza bat egin zuen eta lantza bukatu ondoren lantzaren punta sutan jarri zuen.
Dinosauroa esnatu zenean Tomas korrika
zihoala ikusi zuen eta dinosauroak ahoa
zabaldu zuen, baina ez zen konturatu
lantza bat zeukala. Orduan, Tomasen
lantza hartu eta bere sabelean jo zuen
lantza errearekin. Eta lurrera erori zen
hilda. Dinosauroa hiltzean, zerua beltzbeltza jarri zen. Tomas etxera iritsi zenean, bere emaztea, Arthur eta James
bizirik zeudela ikusi zuen. Orduan, zerua urdin argiz
bueltatu zen.
Egoitz

Mutiko batek lanpara magiko bat
aurkitu eta igurtzi egiten du.
Genioa agertzen da eta esaten
dio:
-Hiru desio beteko dizkizut.
-Ondo. Lehenik, zikina izan nahi
dut. Bigarrenik, ura nahi dut. Eta
hirugarrenik, ipurdiak ikusi nahi
ditut.
Orduan, komun bihurtzen du
mutikoa genioak.
Endika Garcia de Amezaga
Zein da munduko zirkorik
handiena?
San Mames: 11 lehoi eta 40.000
pailazo dituelako.
Jorge Lahidalga
Bazegoen ahoa hain txikia zeukan
mutil bat, “hiru” esan beharrean
“bat, bat, bat” esan behar zuena.

txistea K

Ume batek semaforoaren argiari
eman eta esaten dio:
-Ez begiratu, aldatzen ari naiz-eta!
Teloia zabaltzen da eta Aitor
izeneko mutiko bat kaka egiten
azaltzen da. Bere aitak ere kaka
egin nahi zuen eta teloia ixten da.
Nola deitzen da filmea?
Terminaitor.
Andoni Sabas
Zertarako jan zuen giltza bat tonto
batek?
Apetitoa zabaltzeko.
Jokin Entrena

Zer esaten dio brotxak pinturari?
Zu gabe nire bizitzak ez dauka
kolorerik.
Monica Sarasqueta
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T xisteak

Hiru langile etxe bat egiten daude
eta bokadiloa hartzen dute.
Lehenengoak tortilazkoa dauka eta
andamiotik behera botatzen du.
Bigarrena sandwich-a dauka eta
berehala botatzen du.
Hirugarrenak txorizo bokata ere
behera botatzen du.
Orduan, euren emazteak oso triste
jartzen dira eta euren artean
berbetan hasten dira:
-Ez dut ulertzen, asko gustatzen
zitzaion sandwicha.
-Nik ere ez dut ulertzen, oso
gustoko du tortila.
-Nik ere ez dut ulertzen, bokadiloa
berak prestatzen zuen.
Miren San Martin
Matematika liburu batek bere
buruz beste egin zuen. Badakizue
zergatik?
Problema asko zituelako barruan.
Marina Lahidalga
-Jaimito, nola da kolorez aldatzen
den animalia?
-Semaforoa.
Alicia Ron
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Tomate bi hozkailu batean daude
eta batek esaten du:
-Nolako hotza dagoen.
-Hau da sustoa, berba egiten duen
tomatea!
Idoia Izaga
Erizain batek, ebakuntza batean,
esponja bat ahaztuta utzi zuen
pertsona baten barruan. Orduan,
honen lagunek galdetzen die:
-Eta ez dizu minik egiten?
-Ez, egarria ematen dit bakarrik.
Nora Fidalgo

txistea K

Bost urteko mutikotxoa asper-asper
eginda zegoen amak etengabe
behartzen zuelako eskuak eta
aurpegia garbitzera. Egun batean,
lagun batekin topo egin eta esan
zion honek:
-Ene! Ikaragarri hazi zara, Jontxu!
-Jakina! –erantzun zion mutikoak-.
Etengabe ureztatzen nau amak!
Ainhoa Mendazona
-Sendagile jauna, kezkatuta nago.
Izaera bikoitza daukadala uste
dut.
-Lasai, eseri zaitez eta laurok hitz
egingo dugu.
Irene Echevarria

Monja bi doaz motorrean eta
inork pasatzea lortzen ez duen
bihurgunea garbi-garbi pasatzea
lortzen dute, zast, azkar. Beste
aldean ertzainak daude eta esaten
diete:
-Nola lortu duzue kurba hori
pasatzea?
-Jesus gurekin dagoelako.
-Beno ba, isuna motorrean hiru
joategatik.
Nerea Etxaniz

Bazen zelai bat hain zabala zena,
18 urtetik gorako behiak bakarrik
sartu ahal zirela.
Eider Sobron
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T xikihoroskopoa
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Pozik udaberriarein, ezta? Ez da
gutxiagorako, oso sasoi ona
izango da zuretzat, edozein
amets betetzeko gai izango zara.

Ez duzu espero, baina berri
zoragarri bat jasoko duzu laster.
Ez pentsa gehiegi horretan,
horrela ezusteko handiagoa eta
politagoa izango da-eta!

Zuk ez baduzu arazo hori
konpontzen, beste inork ezingo
du. Aukera handia da besteei nor
zaren erakusteko. Animo!

Aste Santu paregabea pasatuko
duzu, denbora askoan ahaztuko
ez duzuna! Pertsona berezi bat
ezagutuko duzu, benetan berezia!

Eguzkia, beroa… uda gero eta
hurbilago dago, Leo maitea!
Hala ere, ez izan presarik eta
udaberriaz goza ezazu.

Ai ene, maitemintzen hasia zara,
Virgo maitea! Egia esan, gehiegi
antzematen zaizu, oso txarto
disimulatzen duzu. Berak, jada,
badaki.

2009KO MARTXOA

txikihoroskopo A
Zuk horrela pentsatzen ez duzun
arren, zure lagunak dauka
arrazoia. Hain burugogorra
izango ez bazina, arrazoia
emango zenioke.

Oso ondo dago zaletasun handiak
eta abar izatea, baina ez utzi
ikasketak alde batera, hurrengo
egunak oso garrantzitsuak
izango baitira eskolan.

Handia zarenean nahi duzuna
lortuko duzu, zure ahalegina
txalogarria baita momentu oro!
Gainera, zorteko zaude azken
aldian.

Ez eskatu gehiegi, bestela ezer
barik geratuko zara-eta!
Ez pentsa gauza horiek errazak
direnik eskuratzeko; lan handia
behar da horretarako.

Jolastorduak motzegiak egiten
zaizkizu, ezta? Beno, lasai, orain
egunak luzeagoak dira eta
eskolatik kanpo ere gehiago
jolasteko aukera izango duzu.

Makal ibiliko bazara ere,
inguruko jendeak asko
animatuko zaitu eta poztu egingo
dizu horrek. Hala ere, beste
batean zu izan beharko zara
animatzailea!

2009KO MARTXOA
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interneten

interneten
interneten
interneten

internewww.SDEIBAR.COM
Foball Taldeak bere webgunea
ter Eibar
berritu du… eta nola gainera! Goitik
behera bere edukiak eta itxura aldarne tu ditu, bere taldea bezala goi-mai-

ete
e

lako
webgunea
bilakatzeko.
Berritasunak nabarmenak dira eta
orain, besteak beste, bideoak ikusteko aukera egongo da SD Eibar TVren bitartez. Baina, ikusteaz gain, entzumena ere landu daiteke;
izan ere, taldearen neurketak irrati bidez entzun ahal izango dira
webgunean bertan. Taldearen ohiko informazio eta azkeneko
berriez gain, lehiaketak egingo dira webgunean eta txikienek ere
euren txokoa izango dute: Eibar junior! Parte hartzeko aukera dago
foroan eta taldearen argazkiak deskargatu ahal izango dituzu.
Primerako webgunea, primerako taldearentzat.

www.trikimailua.com
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Trikitixaren maiteleek hau dute bere
txokoa. Txrikitixaren inguruko edozer kontu aurkituko dute hemen,
testu, doinu… edozer! Soinuaren historia zein den eta nondik datorren
jakiteko
aukera
ematen
du.
Soinujole, trikitilari eta panderojoleen gunean, bai bakarka, bai bikoteka, bai taldeka. Txapelketen berri ematen du eta egingo diren omenaldiak zeintzuk diren aipatzen ditu. Doinutekan abesti ezberdinak
daude entzungai eta, zure etxean saiatu nahi izanez gero, abesti
horien partitura daukazue bertan! Testuak ere ez dira falta, egindako doinuei ahotsa ipintzeko. Argazkien bilduma ere badago, trikitixaren munduko 118 argazki biltzen dituena. Soinuaren hotsa
entzungai interneteko txoko honetan.
2009KO MARTXOA

erreportajea

Irakurketa
bultzatzeko
puzzlea

Juan San Martin liburutegiak ekimen berria jarri du
martxan: Li (Buru-hausgarriak). Izen nahaspilatsu
honek joko dibertigarri zein hezitzailea dauka bere
baitan. Irakur zaletasuna bultzatzea da bere helburua
eta, horretarako, irakurle gazteenek puzzle bat osatu
beharko dute.
2009KO MARTXOA

15

E rreportajea

L

iburu bat irakurri? Bai
zera, aspergarria da!”.
Esaldi hori, edonork
esan ez badu, askori entzuna izan da. Irakurzaletasuna hori da, zaletasuna, baina era berean hezitzailea
izan daiteke, lagungarria,
pozgarria, barregarria eta,
nola ez, dibertigarria. Lehen
esaldi hori pentsatzen dutenek irakurriz ondo pasatzeko aukera izango dute orain
Juan San Martin liburutegiaren ekimen bati esker: Li (Buru-hausgarriak).
Zertan datzan Li (Buruhausgarriak) ekimenak? Liburuak irakurriz puzzlea
osatzea da. Zehaztasunak
albo batera utzita, irakurritako liburu batengatik aurretik jasotako fitxaren koadrotxo bat desestaltzean datza.
Horrela, liburuak irakurriz
koadrotxo gehiago desestal-
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tzen dira, eta, azkenean, fitxa horretan zein irudi agertzen den asmatzean datza
jokoak. Asmatuz gero, saria
asmatzailearentzat!
Jokoaren arauak
Hori modu orokor batean,
baina gehiago zehaztu behar da, jokoaren arauak ondo jakitea beharrezkoa delako. Parte hartzeko liburutegiko bazkidea izan behar da,
eta jokoa apirilaren 20an hasiko da eta ekainaren 14an
amaitu. Lehen aipatu bezala,
liburu bat maileguan eskatzean, plantila bat jasoko du
partehartzaileak puzzlearen

erreportaje A

zatiak itsasten joateko. Bestalde, liburuari buruzko iritzia
emateko fitxa ere jasoko du.
Ondoren, fitxa horiek liburu
horren gainean dauden iritziak balioko dute.
Liburua bueltatzean puzzlearen zati bat aukeratu (adibidez, B2) eta dagokion galderari erantzun beharko
zaio. Asmatuz gero, buruhausgarriaren pieza emango

zaio, bestela, zati hori beltz
geratuko da. Bestalde, euskarazko liburu bi irakurtzen diren bakoitzean, galdera estra
bat erantzuteko aukera egongo da.
Puzzlearen irudia jakin arte irakurtzen jarraitu behar
da; eta, jakinez gero, erantzuna idatzi eta liburutegian
utzi. Orduan, puzzle gehiago bete daitezke, horrela sari gehiago lortzeko.
Puzzleen erantzunak ekainaren 15ean iragarriko dira
Liburutegian eta sarituak zeintzuk diren jakingo da. Hala
ere, denok jasoko dute detailetxoren bat.
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T xikinkesta

Zer egingo dozu
Aste Santuan?

NEKANE
C A L L E.

EGOITZ
S A N MARTIN.

8 urte

Oindiño ez dakitt
hamen geldittuko
naizen ala
kanpora noian.
Hamen gelditzen
banaiz, lagunekin
jolasteko ala
aitxitxarekin
mendira juateko
aprobetxatuko
dot.
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9 urte

Allarizera juango
naiz egun batzuk
pasatzera. Han
aitxitxa-amaman
famelixia bizi da.
Hango lagunekin
jolastuko dot
egun horretan.

txikinkest A

Aste Santua ate joka dakagu! Egun gitxittan urteko
lehen oporretaz gozatzeko aukeria eukiko dogu,
herrixan geldittu edo kanpora bagoiaz be!

ALEXANDRA
CAMPOS.

11 urte

Oporto albuan
daguan Matosinos
herrira juango
naiz, amamaren
etxera. Han
hondartzara
juango naiz eta
lagunekin egoteko
aprobetxatuko
dot.

GORKA
L E T E.

11 urte

Eibarko foball
taldiarekin
txapelketa bi
jokatuko dittut.
Bestela be,
famelixiakin
baserrira juateko
asmua dakat eta
osaba izebekin
erosketak
egittera.
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puina

Lur barrura bidaia

eguko egun hotz eta lasai
batean,
Donostian,
Oihane eta Xabier, 11
urteko anai-arreba bi,
elurrarekin lorategian
jolasten ari ziren, baina
laster eguzkia agertu eta ume biak oso
aspertuta zeuden eguzkiak elurra urtu
zuelako jada. Pentsamenduan murgildu ziren eta bidai bat egitea bururatu
zitzaien. Bizkarzorroak prestatu eta
lur-barnera bidaiatzea pentsatu
zuten.
Aita etxera heldu eta espaziontzia prestatzen lagundu zien. Geroxeago, Zaaas! Espaziontzian lur
barnera abiatu ziren. Bat-batean,
bertan zeudelarik, lanean zeuden
gorpu arraro asko ikusi zituzten. Ez
zuten euren lanetatik bistarik kentzen. Beranduago, neska-mutil
biak konturatu ziren Mantutarrak
zirela, bertako biztanleak.
Mantutarren nagusiak, nagi hutsa
zenak, Oihane eta Xabier ikusi eta
gatibu hartu zituen, hau da, bahituta
zeuden. Oihanek mugikorraren bitartez aitari deitu eta… Booom, Nelson
bidali zuen, euren txakurra.
Orduan, Nelsonek Oihane eta

N
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Xabierren arrastoa hartzea erabaki
zuen. Usaindu eta usaindu, azkenean
aurkitu zuen gela, eta… POOOOM!
Atea bota zuen indar handiz. Ume biak
ohiuka hasi ziren:
-Oso ondo, Nelson!
Azkenik, ontzia prestatu eta etxera
bueltatu ziren. Orduan, etxean izanda,
gurasoek galdetu zieten ea nola pasatu zuten, eta biek batera zera erantzun
zuten:
-Zoragarri, inoiz ez dugu gaur
bezain ondo pasatu!
Hori esanda, ohera joan ziren nekez
leherturik. Eta egun hartatik aurrera
ez zuten egun zoragarri eta dibertigarri hura ahaztu.
Leire Iñarrairaegi

kirolak eibarren

ENEKO GARCIA,

MULTIKIROLETAKO KOORDINATZAILEA
Pozik dago Eneko Garcia
aurten Multikirolak
daraman martxarekin.
Multikiroletako modelo
berria gero eta
egonkorragoa da, eta bere
arrakasta handiagoa.
Denboraldiko azken txanpa
gelditzen da orain.

O

so ondo doa dena.
Multikiroletako
eredua
indartu
egin da; partehartzaileek
gehiago ezagutzen dute;
talde, eskola eta monitoreek
gero eta erraztasun gehiago
daukate lan egiteko; eta
zalantzak argituz doaz”.
Horrela agertzen da Eneko
Garcia Multikiroletako koordinatzailea. “Gauzak hobe-

tu daitezke, baina oso gustora gaude”.
Umeak ere paretsu ikusten ditu Enekok. “Normala
denez, hasieran orain baino
motibatutagoak
zeuden,
baina erantzun bikaina izan
dute Multikirolek euren artean”. Multikirolen helburuak
honek dira bere berbetan:
“Umeek parte hartzea, kirol
ezberdinak egiteko aukera
izatea eta
ikastetxe
ezberdinetako umeen
a r t e a n

harremana bultzatzea”.
Aurten
kirol
berri
moduan waterpoloa egiteko
aukera izan dute umeek.
“Oso harrera ona izan du”.
Hurrengo urteari begira ere
kirol berriak egiteko aukera
egon daiteke, baina ikastetxeekin izango duen bileran
argituko du egoera Enekok.
“Proposamenak jaso ditugu,
baina hori egitea posiblea
dela aztertu behar da.
Egutegia, umeen motibazioa…dena hartu behar da
kontutan”. Kirola egiteko
aukera ez da faltako.

2009KO MARTXOA
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M ultikirolak

11 eta 12 urte dituzte, hurrenez
hurren, Iker Del Pino eta Asma Ordi
Arrateko Andra Mariko ikasleek.
Multikiroletan aritzea oso
dibertigarria dela deritzote. Bestetik,
nahiago dute neurketak jokatzea
astean zehar entrenatu baino.

-Noiztik ari zarete
multikiroletan?
(Iker): Lehen
Hezkuntzako 3.
mailan nenbilela hasi
nintzen multikiroletan;
beraz, hiru urte
daramatzat, 6. mailan nago orain-eta.
(Asma): Ni aurten
hasi naiz, hau da
nire lehen urtea.
-Zein kirol egin
duzue aurten
orain arte?
(Biak): Atletismoa,
eskubaloia,
errugbia eta foballa.
(A): Orain foballa
egiten ari gara.

22

-Eta zer egin
behar duzue
ondoren?
(I): Azken egunean
zerbait nahasia
egiten dugu, denetarik: eskubaloia,
foballa, errugbia…
-Zein da gehien
gustatzen zaizuen
kirola?
(Biak): Foballa.
(A): Gehien egiten
dugun kirola da, eta
nik behintzat
gustokoena dut.
-Eta gutxien?
(I): Eskubaloia.
Bestetik, errugbia
modu bitan jokatzen
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dugu: zapi-errugbia
eta errugbi arrunta,
beti jokatzen den
moduan. Bigarren
modu hori
gogorragoa da,
baina beno, ez
dago txarto.
(A): Dibertigarriagoa
da horrela.
-Zuk Iker hiru
urte daramatzazu
multikiroletan.
Asko ikasi duzu

multikirola K

Iker Del Pino
eta Asma Ordi:

“Partidu bakoitza
borroka bat da”
ordutik hona?
(I): Espero dut hiru
urtetan zerbait
ikastea (barreak).
Bai, uste dut baietz.
-Zergatik erabaki
zenuten
multikiroletan
izena ematea?
(A): Batez ere
lagunekin egoteko
eta kirola egiten
ondo pasatzeko.
Hala ere, asteburu

bakoitza borroka bat
da (barreak).
-Nolakoak izaten
dira lan saioak?
(I): Asteburuari
begira egiten dugu
lan. Partiduren bat
badaukagu, kirol
horri begira hainbat
ariketa ezberdin
egiten ditugu:
paseak, jaurtiketak…
(A): Partidurik ez
daukagunean jolas
ezberdinak lantzen
ditugu, ez dugu kirol
bat zehazki lantzen.
-Eta asteburuak
nolakoak izaten
dira?

(I): Niretzat hobe da
asteburukoa,
entrenatzea baino
dibertigarriagoa
baita partidua
jokatzea.
-Asmak esan
bezala, borrokak
dira partiduak?
(Biak): (Barreak.)
Ez, ez da horrela.
-Jendea
animatuko
zenukete
multikiroletan
parte hartzera?
(Biak): Bai, noski.
(A): Oso
dibertigarria dela
esango nien.

2009KO MARTXOA
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E skulanak
behia
Esne kaxa bat behi batean bihurtzen
animatzen zara?
Pauso hauek jarraitu eta oso erraz egingo duzu.

MATERIALA:
-Tetra Brik-a.
-Guraizeak.
-DIN-A4 horri zuria.
-Kartulina zuria.
-Barra-kola.
-Errotulagailu beltza.
-Koloreetako arkatzak.
-Soka bat.
-Puntzoia.

Aurpegi errektangularreko tetra brik-a moztu
goialdea zabalik utziz.

DIN-A4 orria erditik moztu (alde zabalenetik), eta errotulagailuarekin
beltzuneak eta arkatz berdearekin bedarra margotu.

Tetra brik-a margotutako
paperarekin forratu eta
barra-kolarekin itsatsi.
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Kartulina zurian behi baten aurreko eta atzeko
aldeak marraztu eta moztu.

eskulana K

Behiaren alde biak errotulagailu beltzarekin eta
koloreetako arkatzekin margotu.

Tetra brikean itsatsi itzazu.

Behiaren atzealdean zulo txiki
bat egin puntzoiarekin eta soka
zati bat sartu. Hori izango da
behiaren isatsa.

BESTE AUKERA BATZUK:
Behia beharrean beste edozein
animali bat egin dezakezu
(lehoia, elefantea…).

2009KO MARTXOA
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Z er irakurri

TTOLO MAITEA

“NI ORAIN TTOLOZ MAITEMINDURIK NAGO, BAINA BERA EZ DA
OHARTZEN. ZERGATIK EZ DEN OHARTZEN? LASTER ESANGO DUT,
BAINA AURRENA BESTE KONTUTXO BAT AITORTU BEHARREAN
NAGO: NI URTEAN ALDI BITAN MAITEMINTZEN NAIZ, ETA ALDI
BAKOITZEAN HAMABOST EGUN IRAUTEN DIT MAITEMINAK,
GEHIAGO EZ. ZERGATIK HORI? EZ DAKIT. TXAKUR EME GUZTIOI
GERTATZEN OMEN ZAIGU. HORI BESTERIK EZ DAKIT. ORAIN
MAITEALDIAN NAGO. ETA TTOLO MAITE DUT...

JUAN
SAN MARTIN
LIBURUTEGIAN

DRAGOIGILEA

MARULA HAMAR URTEKO NESKATOA DA ETA GERTAERA
HARRIGARRIAK IKERTZEN DITU. BERE HERRIAN DRAGOI BATEN
KONDAIRA KONTATZEN DUTE. ETA MUNSTROA BIZI ZEN HAITZULOA
AURKITZEA ERABAKI DU. BAINA DRAGOIAREN USTEZKO
EZKUTALEKU HARTAN, ZAHAR SUSMAGARRI BATEK DIO,
INDUSKETA ARKEOLOGIKO BAT EGITEN ARI DELA.

TXABOLA TERAPEUTIKOA

HONELA DIO OIHANAK, LIBURU HONETAKO PROTAGONISTAK:
“NIK GAITZ BAT DAUKAT, BAINA EZIN DIZUET ESAN ZEIN DEN,
NEUK ERE EZ DAKIT-ETA. EGIA ESAN, GURASOEK ERE EZ DAKITE.
EZTA IKASTOLAKO PSIKOLOGOAK ERE”. HORREGATIK JOANGO DA
OIHANA AITONA-AMONEN BASERRIRA. IKUSI EGIN BEHAR HAN
ZER GERTATZEN DEN.
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zer irakurr I

OKER LAPURRAK ZOOAN

ZOO BATEAN EZIN DENA IKUSI, EZ GAUEZ EZ EGUNEZ…
LAPURRAK ERE JOATEN DIRA, BAINA EZ ANIMALIAK IKUSTERA,
BAIZIK ETA AZERIEN ANTZERA ARITZERA… LAPURTZERA!
ANIMALIAK BAINO TXARRAGOAK DIRA. POLIZIAK HARRAPATUKO
AL DIE? SUPER HEROIREN BAT JOANGO AL DA LAPURTUTAKOA
BUELTATZERA?

EIBARKO
LIBURUDENDETAN
SALGAI

IRAKASLE DESAGERTUAREN KASUA

NATURREKO IRAKASLEA OSO MODU BITXIAN JOKATZEN ARI DA. HORI
USTE DU, BEHINTZAT, FEDEK. BAINA, JAKINA, FEDEK… ZER EDO ZER
BEREZIA SENTITZEN DU EMAKUME HORREKIKO, NAHIZ ETA
AITORTZEKO GAUZA EZ DEN, EZTA BERE LAGUN ONENEI ERE: TXARLI
& COMPANY BANDA, DETEKBTIBE-AGENTZIA PETOA. FEDEREN
SUSMOEKIN BATERA ARGITU BEHARREKO KASU BAT DUTE AURREAN.

OIHAN TROPIKALEKO ANIMALIAK

ZATOZ ABENTURA BIKAIN HONETARA, ETA ESPLORATU
AMAZONASEKO OIHAN TROPIKALA! JARRAITU OIHANEKO
ANIMALIARIK BIKAINENEN ARRASTOARI; TARTEAN DAUDE
JAGUAR ISILA, TXIMINO SALTOKARIA ETA AMAZONAS IBAIKO
IZURDEA. ONDOREN, MUNTATU ZEURE ANIMALIAK. EGIN MUSEO
BATEAN JENDAURREAN JARTZEKO MODUKO ERAKUSKETA BAT!
51 PIEZA DITU BARNEAN, OIHAN TROPIKALEKO ZORTZI ANIMALIA
MUNTATZEKO, ETA KARTOI TOLESGARRI BAT.
2009KO MARTXOA
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B oteprontoan

Andrea Gonzalez,
gitarra-jolea
16 urte baditu ere,
sari ugari jaso ditu
Andrea Gonzalezek.
Gitarra-jole bikaina,
Alemanian Joaquin
Clerch gitarra-jole
maisu handiarekin
ikasten dihardu,
bere teknika eta
abilezia bikaina
gehiago hobetzeko.
Hain gaztea izanda,
ogiarekin baino,
gitarrarekin
besopean jaio zela
ematen du.
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-Noiz hasi zinen gitarra astintzen?
7 urte nituela amarekin hasi nintzen
etxean gitarra nola jo ikasten (ama
gitarra irakaslea du Andreak) eta,
ondoren, musika eskolan sartu nintzen.
-Hasieratik gustatu zitzaizun
gitarra jotzea?
Lehen momentutik gustatu zitzaidan,
egia esan; izan ere, nire ama gitarra
jotzen ikustea gustoko nuen. Beraz,
hori egitea nahi nuen nik ere. Amak,
hala ere, musika tresna ezberdinak
jotzeko esaten zidan, ez bakarrik
gitarra. Berak bibolina, pianoa, gitarra pixka bat… jotzea nahi zuen,
denetarik.
-Zerk uste duzu engantxatu
zintuela hainbeste?
Ez dakit. Uste dut beste musika tresna batekin hasiko banintz ere berdina gertatuko litzaidakeela, ez gitarra
izateagatik bakarrik.
-Hasi zinenetik orain arte sari
ugari jaso dituzu. Non sartzen
dituzu guzti-guztiak?
Sari guztiak ez dira fisikoak izaten,
horietariko asko diru moduan ematen
dizute, edo gitarrak dira sariak.
Denetarik dago.

-Azkena
Jaenen
irabazi
zenuen.
Bai, duela aste bi izan zen.
-Partehartzaileen
artean,
gainera, gazteena zinen.
Lehiaketa honek ez zeukan adin
mugarik; beraz, edonork eman zezakeen izena. Gazteena nintzen eta
irabazi egin nuen. Pozgarria da.
-Ez zegoen adin mugarik eta
mundu osoko jendeak hartu
zezakeen parte.
Horrela da, 10 herrialdeko jendeak
hartu zuen parte lehiaketan.
-Alemaniara
joaten
zara
Joaquin Clerch gitarra irakasle
kubatarrarekin ikastera. Hain

boteprontoa N

urruti joan behar da gitarra
ikastera?
Joaquinekin ikasteko edozein tokitara joango nintzateke, egia esan.
Niretzat oso aukera ona da berarekin ikastea; beraz, Alemaniara,
Frantziara eta edonora joango nintzateke.
-Eta nolakoa da Joaquin
Clerch?
Irakasle moduan nahiko zorrotza da,
baina horrela izan behar dela deritzot. Pertsonalki, bestetik, berak esaten duen bezala, bere ikasleen laguna da, oso alaia. Kubatarra da, ez
dago asko gehiago esaterik (barreak).
-Etxean bazkari eta ospakizun
berezietan gitarra jotzea eskatzen dizue?
Hasieran bai, baina ezetz esan nuen
lehen momentutik ez didate eskatzen.
-Badago miresten duzun gitarra-jolerik?
Ez daukat bereziki miresten dudan
gitarra-jole bat; momentuaren arabera bat edo bestea esan dezaket.
-Normalean bakarrik aritzen
zara. Ez litzaizuke konpainiarekin jotzea gustatuko?
Joaquinekin batera eskaini nuen
hemen kontzertua, baina zerbait berezia izan zen. Nahiago dut bakarrik
aritzea, horrela ibili naizelako beti.
-Eta,
gitarrarekin
batera,
abestera ez zara animatzen?
Ez, ez! (barreak). Oso gaizki
abesten dut.
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BERTSOZALE ELKARTEAREKIN
ELKARLANEAN, IKASTURTE HONETAN
LEHIAKETA BEREZIA DUGU. HEMEN
DITUZUEN BERTSOAK BEHAR DEN
MODUAN BETE, ASMATU ZEIN DEN
BEHARREZKO OINA. BIDALI
TXIKITTO!RI ETA ZOZKETA EGINGO
DUGU PARTE HARTZEN
DUZUENEN ARTEAN.

!

SMS bezala
idatzita dauden
kopla hauek
deszifratu behar
dituzue. Pista
moduan, jakin
ezazue Eibarri
buruzko lau kopla
direla. Animo!

28000
prtsna gr g
Eibrrn sk gr
jnd sk dg.
Prke sk dtg
gr kaletn
t gr prkek
drrak bntan.

Hilabeteko irabazlea

B ertsotan lehiaketa

LEIRE ALBIZU

Gr armrngtik
fmtuak gnn
Armra-sklan
gtn baitzrn.
Eibrrn krs dg
t z dg dirrk
t alytsn aldtik
z dg krsrik.

Izena: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefono zenbakia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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libur udenda

zezenbide 9

zu bertsolari !

BERTSO SORTA

EIBARKO GRAFFITILARIEI
Lehendabizi argizariaz
marrazkia egin behar
toki eder bat aukeratzeko
dago leku gutxi xamar
trenbideetan marraztu ezkero
horrek arriskua dakar
azken-azkenik firma ipini
eta goazen denok azkar.

Kale txikitxoetan hasita
eta trenbide erdira
eta beraien marrazki onak
oso guapoak dira
gero eta arrisku gehiago
hartzen dituzte guztira
beraiek graffitiak egiten
gu enbidiaz begira.

Graffitiak egiten iaioak
gara bai gu Eibarkoak
hori egiteko behar duguna
beteta diruzorroak
gu izango gara beti bezala
kaleko espraien magoak
ta horretarako gastatu ditut
lehendik aurreztutakoak.

Graffitilari onak badaude
Eibarren gure ondoan
Mas eta Zeus beti hor daude
kalean zure alboan
graffiti on bat bukatzen dute
ondo margotutakoan
pintada ederrak ikustekotan
ez zaitez urrutira joan.
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