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agenda 2008ko abenduajakintzazu

Goazen jolaseraagenda
IRAILA

LEHEN HEZKUNTZA
Maila guztiak: Donostiara Zinemaldira.
6.maila: Bizi D´Elikatuz eta mugituz TOPAGUNEA

URRIA

HAUR HEZKUNTZA:
5urtekoak: Ordiziako kalera: helbideak lantzera.
4 urtekoak: Ordiziako kalera irteera : Oteizaren
eskultura ikustera.

LEHEN HEZKUNTZA
1. maila: Karrantzako “Karpin abentura”
dinosauroen museora bisita.
2. maila Xabierko gaztelura irteera.
4. maila: Segurara eta Zeraina irteera.
5. maila: Iruñeara, “Planetarium”era.

DBH
1., 2. eta 3. mailak: Zinema (“Las cronicas de
Spiderwick”)
1.maila: Bizi D´elikatuz eta mugituz TOPAGUNEA.
4.maila: “ Ttakun” taldearekin euskararen aldeko
motibazio saioa (adar-jotzearen inguruan)

DBHO
1. mailan: Sexu Heziketa ikastaroa ( sei saio)

AZAROA

HAUR HEZKUNTZA
5 urtekoak: udazkeneko fruituak eta hostoak
aztertzera.
Ikasle guztientzat: Olentzeroren bisita.

LEHEN HEZKUNTZA
5. maila: Antzerkia Ordizian.
6.maila: Madozera, Mendukiloko kobazuloak ikustera.

DBH
1. maila: Donostiako Museo Zientziara irteera.
3. maila: Udal Euskara Batzordeak antolatutako
“Komiki Lehiaketaren” sari banaketa.
4. maila: Izotz Jauregian patinaia saioa.

DBHO
1. maila: Sexu Heziketa, gurasoekin bilera.

ABENDUA

LEHEN HEZKUNTZA
Maila guztiak: Gabonetako kantak herrian zehar.
1. maila: Arrikrutzeko kobazulora bisita.
2. maila: Bilboko itsas-museora bisita.

DBH
2. maila: Mugikortasuna; Donostiara irteera.
2. maila: Alkoholaren prebentzioa: “Mimarte”
taldearen mimo saioa.
3. maila: Artium-era bisita.

DBHO
1. maila: Donostian patinaia saioa Izotz
Jauregian.

Garaian garaikoa, sartu gara dagoeneko
neguaren bihotzean. Irailean hasi genuen
ikasturtea. Urriaren hasieran egin ziren bi-
lera orokorrak, azaroan zehar hainbat fro-
ga eta ebaluazio saio, ondoren gurasoekin
elkarrizketak eta azkenean iritsi da ikas-
turteko lehenengo atsedenaldia.
Denontzat izango dira preziatuak atse-

den egun hauek baina, ez dugu gezurrik
esango, batez ere, gure txikitxoak izango
direla gehien gozatuko dutenak diogu-
nean. Ilusioz betetako egunak izango dira
beraientzat eta ondorioz, etxeko beste
guztientzat ere bai.
Eguneroko zurrunbiloan sartuta, askotan

ahaztu egiten zaigu zeinen garrantziitsua
eta hezigarria den elkarrekin jolas egitea.
Etengabe esaten dugu gizarte indibidua-
lista eta berekoia sortzen ari dela/ ari ga-
rela eta oraintxe daukagu aukera ederra
etxetik hasita, opor egun hauetan ideia
hori iraultzeko. Etxeko epelean, seme-ala-

bekin batera era guztietako jolasak egitea
oso osasuntsua eta hezigarria baita.

Paso a paso hemos ido dejando atrás nues-
tras primeras reuniones, pruebas , exámenes
y evaluaciones y estamos finalizando el pri-
mer trimestre de este curso escolar.
Con todo ello nos llegan unas jornadas en

las podremos disfrutar de un merecido des-
canso, aunque sin duda serán los más pe-
queños de la casa los que vivan estos días
con una mayor ilusión e intensidad.
Pero de ninguna de las formas debemos

olvidar la trascedencia que tienen los juegos
en la educación. Siendo conscientes de esta
importancia, no debemos olvidar que jugar
en familia puede resultar de gran ayuda y
estímulo para todos. Por lo tanto, hagamos
un esfuerzo y aprovechemos estas vacacio-
nes para, de una forma lúdica, involucrarnos
un poquito más con nuestros hijos.

Gure web orriak (jakintza.net) eman duen
aldaketaz ohartuta egongo zaretela pentsatzen
dugu, baina itxura ez ezik, beste gauza asko
aldatu dira gure gunean. Eman dugun
aldaketarekin ez dugu itxura aldaketa soila bilatu,
aitzitik, web orri modernoagoa, dinamikoagoa,
irisgarriagoa eta partehartzaileagoa bilatu nahi
izan dugu.
Asmo horrekin, zuen partaidetza bermatzeko,
iruzkinak idazteko aukera jarrita daukagu. Ho-
nela, zuen iritzia, zuen ekarpenak, proposame-
nak... argitaratzeko aukera izango duzue. Modu
pribatuan egin nahi izanez gero, “Harrema-
netarako” goiko botoia klikau eta agertuko zai-
zun formularioan idatzi ahal izango duzu.
Bestalde ikastolako egunerokotasuna modu
ahalik eta zehatzenean zuenganatzeko, grabatu-
tako bideoen sekzioa eta ateratako argazkiak
zuen esku jarri ditugu. Azken bideo eta argazkiak
web orriaren azalean ikus daitezke, baina guztiak
ikusteko ondorengo pausuak eman behar dira:
Bideo guztiak ikusteko: eskuineko menuan
“Atalak” botoian klikatu eta gero “Bideoak”.
Bideoren bat duten mezu guztien zerrenda ager-
tuko zaizue.
Argazki guztiak ikusteko: eskuinaldean
“Argazki Guztiak” botoian klikatu eta Flickr
izeneko gune batera eraamango zaitu. Bertan,
gure ikastolako 10000 argazki baino gehiago ja-
torrizko kalitatean, topatuko dituzu.
Aukera ederra eskaintzen du gure web orriak
nahi dituzuenargazkiak jaisteko.Gureweborrian

“gida” txiki bat topatuko duzu prozesu hori nola
egin behar den esplikatuz.
Beraz, badakizu, konekta zaitez eta jakintza.net
bizirik mantendu.

Ya te habrás dado cuenta del cambio que ha
dado nuestra página web (jakintza.net), pero
no se trata de unmero cambio estético, sino que
hemos querido diseñar un web más moderna,
dinámica, accesible y participativa. Es por ello por
lo que tenéis la opción de hacer vuestros comen-
tarios públicos en cadanoticia o privados a través
del formulario que os aparecerá al clicar en el
menú superior "Harremanetarako". Por otra
parte, con el ánimo de trasladar la actualidad de
la ikastola, hemos añadido las secciones de los
últimos videos y álbumes de fotos a nuestra por-
tada. En nuestra portadamismo, podrás acceder
a una pequeña guía para que puedas acceder a
las fotos que quieras. Ya sabes, conéctate a ja-
kintza.net y dale vida.

Jakintza.net berria, aukera berriak
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A finales del curso pasado se envió una encuesta a los padres del último nivel de cada etapa para pulsar el grado de
satisfacción con respecto al funcionamiento de la ikastola.
Junto con la representación de estos resultados en un gráfico, también se incluyen a continuación las aportaciones y opiniones

personales sobre diversos temas.
Para una mejor interpretación del gráfico, en él aparecen los once apartados en los que se dividía la encuesta, así como la
puntuación media otorgada a cada uno de ellos (de uno a diez) en los cuatro últimos años.

Euskalgintza osatzen dugunok euskararen normalizazioaren bidean aurrera-pausoak ematea lortu dugu.

2004 2005 2006 2007
irakaskuntza - aprendizaia 7,5 7,94 7,93 7,7
tutoreekin harremanak 8,25 8,38 8,48 8,2
lana ebaluatzeko modua 7,25 7,81 7,95 7,7
orientazio zerbitzua 6,25 7,42 7,66 7,7
aktibitate estraeskolarrak 6,75 7,84 7,80 7,7
funtzionamendu orokorra 7,50 7,84 7,80 7,5
ikastola guraso komunikazioa 7,25 7,74 8,02 7,7
gestio organoen funtzionamendua7,50 7,91 7,74 7,6
autobus zerbitzua 6,75 7,97 7,78 7,6
jangela zerbitzua 8,75 8,69 8,64 8,7
haurtzaindegia 8,5 8,79 8,85 8,7

GURASOEN TXOKOA
GURASOEN ASEBETETZE INKESTAREN
EMAITZAK
2007-08 ikasturteko gurasoen asebete-
tzea jakiteko inkestak igorri zitzaizki-
zuen iragan maiatzean. Beti bezala,
HHko 5 urte, 3. maila, 6.maila, DBH 4
eta DBHO2ko gurasoei pasa zitzaien in-
kesta. Orain guri dagokigu bertan ageri
diren emaitzak zuei azaltzea.
Esan behar dizuegu orokorrean gurasoen
asebetetze maila ona dela. Hori esanik, ezin
dugu ahaztu, aurreko ikasturteko datuekin
erkatuta, item gehienetan, apur bat behera
egin duela asebetetze mailak.
Urtero egiten den moduan, iazko ikas-
turte amaieran sakon aztertu ziren
emaitza guztiak. Apur bat behera egin
duten ataletan dagozkion hobekuntzak
txertatu ditugu eta uste dugu baliaga-
rriak izango direla gure eguneroko lana
eta funtzionamendua hobetzeko.
Grafikoa ulertzeko, bertan ikus ditzake-
zue inkestan galdetu ziren 11 atal na-
gusi eta bakoitzari eman diozuen pun-

tuazioaren bataz bestekoa. (Balorazioa
1etik-10era izan zen). Grafikoan lau
ikasturtetako emaitzak agertzen dira
(2004-05 , 2005-06 , 2006-07 eta
2007-08)

Eskerrak eman nahi dizkizuegu jasotako
erantzunarengatik, izan ere, oso ba-
liagarria eta garrantzitsua baita gu-
rasoengandik jasotako informazioa edo
iritzia.

2007/2008 ikasturtea

GALDERA IREKIAK

Haur Hezkuntzan:
- Nire ustez, kanpo-ekintza gutxitxo egiten da. Ikasleek
gelatik kanpo ere asko ikas dezakete. Lehen esan dudan
bezala, oso urrutira joan gabe herrian bertan gauza gehiago
egin liteke
- Las ayudas a familias numerosas, independientemente de
las becas que existan ya que consideramos que son
insuficientes para guarderia, comedor e Ikastola.
- e.maila gehiago erabil dezakezue.
- Creemos que el servicio del transporte se podria mejorar,
de forma que los niños no pasen tanto tiempo en el autobús
y lleguen más puntuales a clase.

Lehen Hezkuntzan:
- Lana ebaluatzeko modua: Azterketakoari garrantzi
handiegia ematen zaion susmoa dugu.
- Tutoritzan zer lantzen den ideiarik ere ez dut eta egiten
diren bozketa moduko batzuren esanahia ez dakit zein den.
- Orohar, haurrek jasotako hezkuntzarekin gustura bagaude
ere, mala akademikoari eutsi behar horrekin, giza-hezi-
bideari eta ludikotasunari ez zaio behar adineko garrantzirik
ematen
- No todas las comunicaciones que traen los niños de
ikastola vienen en bilingüe.
DBH eta DBHO
- Eguerdian aktibitate estraeskolarrak egiteko aukera iza-
tea: ingelera, musika…..
- Salir a las 15,30 me parece muy tarde.



Ezaguna da Goierrin kirolak hartu duen ga-
rrantzia. Horren lekuko daukagu ikastetxeen
artean antolatzen dena. Jakintza ikastola
barnean dugunez, kirol horren berri hobeto
ezagutzearren, bertako arduraduna den
Arantza de Juan Irastorza lankidearen-
gana jo dugu.

Hain goretsia den eskolarteko kirolean ze
antolaketa modu jarraitzen duzue?
Arantzak: Gure Ikastolak Eskola Kiroleko

antolakuntzan EFQM Kalitate Ereduaren iriz-
pideak ezarri eta erabiltzen ditu. Eta horrezaz
aparte, hitzarmenak sinatzen dira herriko klu-
bekin eta udalarekin. Gainera Goierriko beste
ikastetxeekin burutzen den elkarlana indartu
eta sistematizatzen saiatzen gara.

Jarduera zehatz batzuekin, noski.
A.k: Bai, bai, jakina. Teknikoen formaziorako

(ikasle helduak, ikasle-ohiak, klubeko teknikariak,
gurasoak, irakasleak...) era guztietako jarduerak,
eta etengabe, burutzen ditugu: arlo teknikoa,
emozionala, euskara... jorratzen ditugu. Horrela,
kirol eskaintza, etengabe zabaltzen goaz, eta ha-
sierako 5-6 kiroletatik egungo 15 kiroletara pasa
gara: igeriketa, atletismoa, esku pilota, paleta
pilota, tenisa, mahai tenisa, xakea, mendizaleta-
suna, saskibaloia, areto futbola, zortziko futbola,
eskubaloia, errugbia, sof-bola eta herri kirolak.

Aukera ederra gazteentzat
A.k:Gainera, urtero, sustapen jarduerak an-

tolatzen ditugu 12 kiroletan. Esaterako, water-
polo, herri kirolak, beisbol-sofbola, xakea,
errugbia, urpekoak, izotz patinaia, oinarrizko
sorospen ikastaroa, uretako sorospena, men-
diko orientazioa, aerobic, euskal dantzak.

Nola dago antolatua kirol eskolarra Goierri
bailaran?
A.k: Bailarako ikastetxe guztiak elkartzen

gara.Diputaziaren barne dauden kirol es-
kaintzatik hainbat kirol hartu eta kategoritan
banatzen ditugu, adinaren arabera. Horrela
dauzkagu alebinak 3. mailatik 6. mailara-
koak; infantilak DBH 1 eta 2, eta kadeteak
jada klubetan.

Nola banatzen duzue horienganako ardura?
A.k: Kirol bakoitzean daukagu, bailara mai-

lan, arduradun bat: futbol eta saski baloia San
Benitoko TTanttonek; Pako Urrestarazuk pala
eta pilota; nik atletismoa eta tenisa; Institu-
tokoak mahai-tenisa... eta abar. Urtero buru-
tzen da hurrengorako egutegia.

erreportaia 2008ko abenduajakintzazu

Eskola kirola

Jarduera, orduan ez da ikastetxe bakoi-
tzaren eskutan lagatzen.
A.k: Bailarako taldeen artean txapelketa

antolatzen da. Bailarako txapeldunak, gero,
udaberrian, Gipuzkoako bigarren fasea jo-
katzen du. eta horrela doa goraka.

Eta jendeak erantzuten al du?
A.k: Oso gustura, gainera. Poliki-poliki

partaidetza igotzen hasi da, eta hobekun-
tza oso nabaria izan da kirol guztietan, be-
reziki azken hiru urte hauetan paleta pi-
lota, tenisa eta mendizaletasuna. Datu ba-
tzuk emango dizkizut argibidetzat: 2008-09
ikasturtekoan, Benjamin kategorian: ikas-
leen %96ak esku hartzen du; Alebin kate-
gorian %94ak, eta Infantiletan %91k. Ah,
eta neskek % 100ak esku hartzen dute.

Orduan, heziketa fisikoaz gain, beste balo-
re batzuk ere ikusten dizkiozue kirolari.
A.k: Emaitzei baino, garrantzia handiagoa

kirolaren bidez lortzen diren beste helbu-

ruei ematen diegu. Kirol mundua oso zabala
da, bai norbanakoen nortasuna sendotze-,
bai gizartean integratze-alorrean, ariketa fi-
sikoaz gain kidetasuna lantzen baita, helbu-
ru batzuk lortzen saiatzea, helburu horiek
aurrez eskatzen duen lanaren balorazioa,
lanaren eta lagunarteko diziplina, baloreen
hierarkia, eta abar. Hori guztia lantzen da,
bai bakarkako, bai taldekako kiroletan.

Lagunartean integratzen bide eta modu
egokia, beraz.
A.k: Halaxe da. Gaztetxoek jada ez dute

jolaserako tarterik. Kirola de euren jolasa,
klaseko orduz gainera lagunak egiteko mo-
dua, eta aldamenekoekin erlazionatzeko
bidea, gustuko jarduera bat konpartitzen
dutelako. Bestalde, ikasleak areago inpli-
katze horretan, batzuek, Oroitz Rey, Maia-
len Aldasoro, Beñat Pecharroman, Unai
Cobos... kasu, gazteagoren entrenatzaile
ere badira.

Etorkinak datozkit burura.
A.k: Horixe, adibidez. Beste ikastetxeetara

bezala, etorkin ugari etorri dira azken urteetan
Jakintza ikastolara. Gaur egun 12 lurralde ez-
berdinetatik etorritako 55 etorkin ditugu
Jakintza ikastolan. Gure ikasleen % 8 hain jus-
tu, eta horrek gai horri zorrotz heltzea eskatzen
digu. Guk, oso garbi daukagu zein den gure
eginkizuna alor horretan eta baliabide eta ilusio
ugari bideratzen ditugu beraiek euskaldundu,
eskolarizatu eta gure artean gustura eta eroso
senti daitezen. Esan behar da inolako arazo
berezirik gabe dihardugula horretan eta kirol
eskolarra izan daiteke horren adierazleetako
bat. Gaur egun ikasle etorkin gehienek parte
hartzen dute gure kirol eskolarrean.

Kiroralen atzean heziketa integral baten filosofia dago�
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Jarduera berezirik eskatzen dizue?
A.k: Entrenamendu plan berezi eta per-

tsonalizatuak eskaintzen dizkiegu, atzerriko
ikasle horiek kirol munduan murgil daitezen,
eta... gero, aspertuta edo, utz ez dezaten.
Ikasle etorkinen integrazioan, beraz, ahale-
gin berezia egiten dugu kirol esparruan Orien-
tazio departamentuarekin elkarlanean.

Kirol mota ugari eskainigatik, egongo
dira batzuk besteak baino jende gehiagok
aukeratuko dituztenak?
A.k: Hor nabari da gizarteak, hedabidez

eta gurasoen bidez daukan eragina. Ikas-
leei, eurei, lagaz gero, gehienek futbola har-
tuko lukete. Guk, ordea, taldekako kirole-
tan, behintzat, ikasle guztiak kirol mota guz-
tietan sartzen ditugu, kanpoko eragina aha-
lik eta txikiena izan dadin.

Antzera izango da ikastetxe guztietan.
A.k: Bai. Halere. ikastetxe batzuetan, ez

dakit zergatik, kirol mota batzuek besteak
baino indar handiagoa dute.

Horrek ez al du, kirol batzuetan taldeen
arteko desoreka sortzen?.
A.k: Handia oso. Talde batzuen arteko di-

ferentzia, batzuetan, eskandalosoa da, eta
partidak erabat desorekatuak ateratzen di-
ra, gure filosofia zeharo lurperatzen duelaik,
partizipazioan eta jolasean oinarritua baita-
go. Izan ere, kontuz ibiltzen ez bagara, zen-
bait frustrazio ere eragin ditzake diferentzia
erraldoi horrek. Horratik saiatzen gara ekidi-
ten. Baditugu zenbait truko: markadorean
diferentzia handia hartzen denean, hori
itzali, jokoa jolas bihurtzeko; irabazten ari
den taldea propio mantsotu; talde gal-
tzaileari erraztasun zenbait eskaini...

Gurasoek ere lagunduko dute plan-
teamendu hezitzaile horretan...
A.k: Batzuek bai. Batzuek entrenatzai-

leak ere badira, eta gure filosofiarekin bat
egiten dute.

Eta besteek?
A.k:Guraso batzuena... hori beste atal bat

da. Gu norabide batean saiatu arren, kirola
gizartean aski jainkotua dago, heroi eta
jainkotxo asko sortarazten dituelako. Jada
ez da, maila batzuetan behinik behin, soin-
keta soila, irabazi erraldoiak eskaintzen
dituen lanbidea baizik. Etorkizun oparo ba-

ten esperantza horrek zenbait gurasoen joe-
ra erabat kutsatzen du, bai taldeak egiteko
garaian, bai arbitroa tratatzeko eran, bai
entrenatzailearen lana baloratzekoan, edo
ikastetxe osoaren jarduera kuestionatze-
koan.

Erretiro goiztiar baten irrika batzuk.
A.k: Agian. Guraso askok euren seme-

alaben trebezia neurriz gora baloratzen du-
te, eta etorkizuna nolabait erabakita dute.
Eta jakina, emaitzak bestelakoak direnean,
kulpadun baten (edo batzuen) bila hasten
dira, euren ustez aurkitzen duten arte. Bes-
te edozein, edo guztiak, jakina.

Tentsio bidea, inondik ere...
A.k: Batzuetan oso bortitzak, gainera. Ba-

tez ere zenbait gurasoentzat euren seme-
alaben kirola, ikasketak berak baino garran-
tzitsuagoa delako.

Eta ikasleak... euren idoloak imitatu na-
hiak ez al daramatza lehiari kidetasunari
baino garrantzi handiagoa ematera?
Euren idoloak imitatu... eta gurasoak kon-

formatu, batez ere. Beno, eman maila baten
emango da, baina ez da horretaraino. Gai-
nera klub profesionalak gainean daude, eta
horiek erabakitzen dute ona zein den.
Horien erabakiek, lehentxeago edo gero-
xeago gauzak bere onera ekarri ohi baitituz-
te, haurrek, finean, diren bezalakoak dire-
lako, eta euren trebezia daukatena dutela-
ko. Ez ordea tartean disgustu latzak nozitu

gabe. Gu beti saiatzen gara gurasoen joera
baretu eta bide egokian bideratzen, baina
ez da beti eta guztiekin oso erreza izaten.

Batez ere batzuetan kirolari oso onak ere
sortuko direlako...
A.k: Jakina. Oso bakanetan ematen den

arren, tarteka ateratzen dira goi mailakoak.

Eta orduan?
A.k: Orduan sortzen dira komeriak. Gazte

bati, egin dezagun Errealekoak deitzen diotela.

Etorkinak gizartean integratzeko bide ezin hobea da kirola�
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Baina lortutakoa ez da nahikoa, euskarak ez baitu etorkizuna ziurtaturik.

Foru Aldundiaren saria
Jakintzazu 28. alea amaitu eta inprentara bi-
dean gindoazela jakin dugu Gipuzkoako Foru
Aldundiak, Jakintza ikastolaren lana saritu
nahi izan duela eskola kirola sustatzeko egi-
ten duen ahaleginagatik. Gipuzkoan gehien
nabarmendu den ikastetxea izan da Jakintza
eta “Gipuzkoa Kirolak” saria eman diote.
Esan beharrik ez dago oso albiste pozgarria
dela Jakintzako komunitate guztiarentzat.
Sari honen atzean, pertsona ugari eta ordu
askotako dedikazioa dago. Ondo egindako
lan asko Gipuzkoako Aldundiaren ustez.
Abenduaren 22an izango da saria emateko
ekitaldia Donostiako Kursaal jauregian. Ho-
nelako sariak benetan animatzen gaituzte
orain arte egindako bidetik jarraitzea eta es-
kola kirolean egin beharreko jarduerak ho-
betzea.
Eskola kirola dela eta, Jakintzak mugitzen
duen tropel zabalaren atzean, dauden he-
rriko elkarte, guraso, ikasle heldu, ikasle ohi
eta kirol arloko irakasle guztioi zorionik
beroenak.
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Euren idoloen bidea hartu izanak bere burua
hara eramaten diete, hango jardueraren
araberakoa da euren ordutegia, eta lan gogorra
eskatzen zaienez, ikasketekin batera eramaten
zaila egiten zaie: biak, kirolak eta ikasketek, na-
hikoa exijenteak dira.

... lehentasuna ezarri beharrean aurkituko dira.
A.k: Askotan bai, jakinai, eta hor gurasoen

eragina zuzenekoa da, haurrarenak ez ezik, gu-
rasoen ilusioak ere paper garrantzitsua jokatzen
baitu. Bada kirolaren apustua egin duenik, nahiz
arriskutsua den, ez delako beti ongi ateratzen;
gainera, lesioen arriskua ere hor dago, edozein
bide erdian laga lezakeena. Beste batzuek, aldiz,
saiatzen dira biak batera eramaten, kirola eta
ikasketak, bietako batek huts eginda ere.

Zuen hautua nabaria da.
A.k: Guk beti bigarren aukera aholkatzen die-

gu, gure filosofiaren barnean dagoelako, eta ho-
rrekin koerente izatearren.Ez digute, ordea, beti
kasu egiten.

Politika dirudi. Orain kirol alorrera etorrita, hain-
beste taldeekin (mordoa daramatzazue)...

Zoratzeko adina talde, bai. Saskibaloian ba-
karrik Jakintzak 17 talde...

... kirol emaitza dotoreak izango dituzue.
A.k: Emaitzak gustagarriak dira, bai taldeka,

bai norbanakoetan. Aurrera joan zaizkigun kiro-
lariak baditugu, esate baterako... Ana Usabiaga,
txirrindularitzan munduko txapelketak jokatzen
aritu dena Melburnen; Oier Gereñu...

Gustura zaudete, orduan, egindako lanaz eta
lortutako emaitzekin...
A.k: Aurrera jarraitzeko irrika bizitan gainera.

Jokin Lacalle dugu taldetxo bat en-
trenatzen diharduen gurasotako bat. Be-
re ikuspegia ere  aintzakotzat hartzekoa

Noiztik ari zara taldea entrenatzen?
Dagoeneko bi hilabete bete dira entre-
natzen hasi nintzenetik. Entrenamenduak
asteazken eta ostiraletan izaten ditugu
75-90 minutuko saioak, aldiko .

Zerk eraman zaitu lan hori hartzera: kirol-
zaletasunak, haurrenganako joerak…?
Gazte gaztetatik entrenadore lanetan ibilia naiz.
Hamalau urte nituenetik ari naiz saltsa hauetan.
Hasierako urte haietan, saskibaloian entre-
natzen ordu askoa ematen nituen, eta
estimatzen nuen bai Antonio Sarasolak baita
Mikel Etxarrik ere gurekin egindako lana, en-
trenatzeaz gain pertsona bezala ere asko ira-
katsi baitziguten biek. Nik uste eurek eskai-
nitako ereduari jarraitu nahiak eraman ninduen
zeregin horretara. Horrek eta beti izan dudan
haurrenganako joerak ere bai .

Erraza egiten al zaizu? Zaila izango da,
gero, denak arrastoan sartzen, egoki
bideratzen, edo aginduak betearazten.
Zortzi edo bederatzi urteko umeen eginkizun
nagusienak zuk aipatu horiek izatendira. Sas-
kibaloiko entrenamenduetan ere, haurrek
ikasi behar dute, lehenik, arauak errespeta-
tzen,etaemandakoaginduakbetetzen. Gero,
helburu nagusi gisa, taldean funtzionatzen
ikastea da. Egungo haurrek (gehienek) lehen
baino denbora gutxiago eskaintzen diote tal-
dean jolasteari. Elkarrekin jolastuarren, asko-
tan umeen jokabidea nahiko berekoia izaten
da, eta entrenamenduetan saiatzen naizja-
rrera hori sahiets dezaten. Gaztetxoenei, or-
dea,kosta egiten zaien norberaren hobe-
kuntzaelkarlanarenbidetikdatorkielaulertzea.

Entrenatzerakoan, zurengan zerk agintzen
du, guraso baten aitatasunak (“paternalis-
moak”), edo zuzendari baten autoritateak?
Gakoa bien arteko oreka bilatzean datza.
Guraso izan aurretik, beti ahalegindu naiz
entrenamendu atseginak egiten, haurrak
kirola gustura egin dezaten, giro ona egon
dadin, eta haurrak ni gertuko ikustea nahi
izan dut. Hori guztia, beti, autoritate pun-
tuamantenduz, baina oreka baztertzeke.

Beraz, lagun zaituzte. Ongi. Taldea horren
gaztetxoena izanik, kirola, lagunen arteko jo-
las moduan hartzen dute, edo joko bezala?
Aurrean aipatu dut, zortzi urteko ume ge-
hienek oraindik ez dute barneratuta zer den
taldean kirola egitea. Elkarrekin bai, baina el-
karlanean ez, alegia, bakoitza berea egiten
ahalegintzen da. Ikasi behar dute kirola tal-
dean egiten, elkarri lagunduz eta talde gi-
roan. Hauxe da aurtengo erronka nagusia,
eta horretarakoxe dira entrenamenduak.

Eta haurren gurasoek? Jakina da guraso
askok arreta berezia dutela euren seme-
alaben kiroletan. Presiorik baduzu, ala
gaztetxoak dira horretarako?
Ke ba, gazteegiak direlako edo, ez dut
inongo presiorik sentitu. Dena den, gauza
batean bai nabaritu dut aldaketa handia.
Lehenseme-alabek jokatutako partiduak
ikustera bai baina entrenamenduetara ez
zen gurasorik agertzen. Orain berriz bai,
geroz eta gehiago dira, euren seme-alaben
entrenamenduak ikustea datozen gura-
soak. Eta, nahitaez, entrenamenduetan
hainbeste guraso ikusteak presio pixka bat
sartzen dizu, baina besterik gabe. Egokitu
egin beharko naiz.

Adin horretan, jada ikusten al da zein
den trebea kirol batean edo bestean?
Bai, baina matematika, hizkuntza edo bes-
telako gaiekin gertatzen den moduan. Ki-
rolean ere badira haur batzuk trebetasun
edo gaitasun bereziak dituztenak.

Kirola hartzen ari den garrantzia ikusita,
inoiz sentitu al duzu (nolabait), klub pro-
fesional batzuentzat begirale-lana egi-
ten ari ote zaren sentsaziorik?
Ez, ez... klubak urruti daude. Guk kirola
haurraren heziketa integralaren testuin-
guruan kokatzen dugu, ez ofizio moduan,
gure seme-alaben garapen pertsonal ego-
kian berebiziko garrantzia baitu.

Emaitzak sumatzeko astirik izan al duzu?
Egia esan, denboraldi bitxia da aurtengoa:
bi hilabete luze entrenatzen eta oraindik
hiru partidu jokatu ditugu bakarrik. Dena
den, partiduetan izandako emaitzak baino,
garrantzitsuagoa iruditzen zait entrena-
menduetan izandako bilakaera baloratzea.

Lasai ari zara, orduan, eta gustura.
Egia esaten badizut, lasai lasai, gehiegi
ez. Kosta egiten ari zaigu entrenamen-
duetan zehaztutako oinarrizko arautegia
errespetatzen. Dena den, azkenaldi ho-
netan gauzak hobeto doaz, eta horrek
gustura sentiarazten nau. Bide onean
goazela iruditzen zait.

Talde-lanean trebatu behar ditugu gure kirolari gazteak�



Jakintzak bertakoengana ere jotzen
du kirola antolatzeko garaian. Adibi-
detzathemendituguhiru ikasleentre-
natzaile lanetan dihardutenak: Beñat
Pecharroman (5. mailako neskak);
MaialenAldasoro(5.mailakoneskak),
eta Unai Cobos, (6. mailako neskak).
Astero ordubetez, saiatzen dira,
eta hiruhilero kirola aldatuz: Saski-
baloia, futbola eta eskubaloia.

Nolaz ausartu zineten gaztetxoak entre-
natzera?
Beñatek: Nik kirol eskolarra egiten nue-
nean entrenatzailearen lanak liluratu
egiten ninduelako.
Maialenek: Guri saskibaloiko entrena-
tzaleak proposatu zigun, eta nik onartu.
Unaik: Ba, ez dakit ziur. Gaztetatik uste
izan dutentrenatzaile izatek, satisfazioa
ematera irits daitekeela, lan txukuna egin
duzunaren seinale delako.

4.- Prestakuntza berezirik izan alduzue?
B-ek: Nik eskubaloian eta futbolean egin
genituen prestaketa saio batzuk iaz.
U-k: Nik, berriz, eskubaloian eta saski-
baloian.
M-ek: Nik aurreko urteko Gabonetan
eskubaloiko ikastaro azkar bat.

Zer da errazagoa, zuek agindutakoa betea-
razten, edo besteek agindutakoa betetzen?
Hirurek: Errazena guk agindutakoa
gatetxoei betearazten.M-ek:... gaztetxoek
arreta jartzen dutenean. Bestela, nik nahiago
dut besteena egitea.

Taldekoek nola erantzuten dizue?
U-k: Ondo. Esanekoak dira oso, gainera
errieta pixka bat eginda esanekoagoak.
Horretan ez dago inongo arazorik.
B-ek: Gainera talde izpiritua barru-ba-
rruan daramate, eta hori oso pozgarria
da.
M-ek: Halere, beti daude egun batzuk
beste batzuk baino alferragoak edo go-
gogabekoak eta egin horietan

Erantzukizuna handia da gero. Karga hori
astuna edo arina egiten zaizue?
U-k: Ez dakit postu hau sekulako eran-
tzukizunekoa den. Gu, behintzat, gure
lana ondo egiten saiatzen gara.
M-ek: Egia da erantzukizun bat dugula
entrenatzaileok, ez oso astuna ez oso ari-
na, ezin baitugu edozein modutara entre-
natu. Ez da, ordea, hainbestekoa.

Lan horrek ikasketetan laguntzen dizu, di-
ziplina aldetik, lan egiteko ohituragatik...
B-ek: Ez asko. Halere, baliteke zertxo-
bait laguntzea: ikasterakoan kontura-
tzen bainaiz, neskei eskatzen diedan hori,
orain, nire buruari ari naizela eskatzen.
U-k: Niri tentsioak uxatzeko balio dit.
M-ek: Ez dut uste eragin handirik izan
duen nigan diziplina aldetik-eta.

Eta datorren urtean... aurrera jarraitzeko
asmorik bai?
B-ek: Ez dut zalantza izpirik, aurrera
jarraitzeko indarrez beterik sentitzen naiz.
M-ek: Bai, gauzak ongi badoaz urtean
zehar, zergatik ez beste urte bat? Orain
arte oso gustura nago.
U-k: Nik oraindik ez dakit. Garaia hel-
dutakoan, pentsatuko dut.
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Euskara normalizatzea dugu helburu, eta hori lortzea posible da.

Nuestra compañera Arantza De Juan nos ha puesto al
corriente de sus experiencias al frente del deporte escolar
en Jakintza. En sus opiniones se hacen patentes la ilusión
y satisfacción por el trabajo realizado.

La actividad de Jakintza, en estrecha colaboración con el
resto de centros y clubes de la comarca, se refleja en los
quince deportes que en la actualidad se practican en la
ikastola. A todos ellos se deben añadir las doce modalida-
des (waterpolo, deporte rural, beisbol, ajedrez, rugby ...)
de las que se imparten cursos de iniciación.

La organización y calendarios de las distintas liguillas co-
rren a cargo de los responsables de los centros educativos
del Goierri; se cuenta con la colaboración de padres e in-
cluso de otros alumnos que actúan como entrenadores de
diferentes equipos y categorías. Durante el curso pasado
tomaron tomaron parte en actividades del deporte escolar
el 96% del alumnado en categoría benjamín, el 94% en
alevines y el 91% en infantiles.

También es de resaltar la importancia que se les conce-
de, dentro de una perspectiva integral, a valores como el

compañerismo, disciplina, superación y relaciones en grupo;
todo ello en estrecha colaboración con el departamento de
orientación del centro. No debemos olvidar tampoco el papel
que desempeña toda esta actividad deportiva en la inte-
gración de los alumnos inmigrantes.

Por otra parte hemos podido recabar las impresiones de tres
alumnos que desempeñan a su vez las funciones de entrena-
dores en categorías más jóvenes. Beñat Pecharroman reconoce
su afición por las labores de entrenador y muestra su satisfacción
por el grado de implicación de sus discípulos. Maialen Aldasoro,
que también se encarga de un grupo femenino de 5º de Primaria,
asume esta responsabilidad con orgullo e ilusión. Unai Cobos diri-
ge un equipo femenino de 6º y dice que su nueva faceta de en-
trenador incluso le ayuda a descargar tensiones. Nuestros tres
protagonistas se han mostrado dispuestos a continuar el próximo
año con su experiencia en la dirección de estos jóvenes.

Por último hemos de comunicar que nuestra dedicación al
deporte escolar ha sido reconocida y premiada por la Dipu-
tación deGuipuzcoa. Un premio que recogeremos el día 22
de diciembre en el Palacio Kursal de Donostia.

Ikasleak entrenatzaile

Beæat, Maialen eta Unai



Aralarko erraietan barrena
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Ezagutu nahi al dituzu Aralar Mendizerrako erraiak? Jaitsi nahi al duzu 40
metro lur-azpira? Jakin nahi al duzu nola sortzen diren estalaktita,
estalagmita edo banderolak?
Horrela bada, egon zaitez 6.mailako neska-mutilekin eta xehetasun
guztiak emango dizkizute. Izan ere, gelan lantzen ari ziren geologia gaia
aitzakiatzat harturik, autobusa hartu eta Astizko kobetara joan ziren,
Mendukilo izeneko leize-zulora, bertatik bertara ikusi eta ikasteko asmoz.
Baita ikusi ere! Lehenik Artzain zulo gelaunea, ondoren Jentileioko tutua,
Hartz-zuloa, Laminosin eta azkenik, Herensugearen gotorlekua ikusi zi-
tuzten; adi-adi entzun ere bai gidariaren azalpenak; ez zen galderarik fal-
ta izan. Orain prest dituzu lur-azpiko edozein galderari zuzen erantzuteko.
Paraje zoragarri haietan bazkaldu eta gustura itzuli ziren gure 6. mailako
neska-mutilak, ahantz ezinezko geologiako klasea jaso baitzuten.
Para conocer desde dentro las entrañas de la Tierra con todo sumundo

de estalactitas y estalagmitas, los alumnos de 6º de Primaria realizaron
una salida a las cuevas de Astiz. Allí y atendiendo atentamente a las

Udazkeneko erakusketa
Oraingo honetan, 5 urteko ikasleak ,mendira paseatzara bidali ditugu
ahal dituzten perretxiko eta sasoiko fruitu gehienak biltzera.
Horretarako gurasoen laguntza izan dugu .Bildutako hosto ,fruitu eta
perretxiko guztiekin primerako erakusketa antolatu dugu.
Liburuen laguntzarekin, bakoitzaren ondoan dagokion izena idatzi
dugu . Bildutako hostoekin egindako artelanak, paretetan ipini ditugu
apain apain.
Haur bakoitzak idatzitako gonbidapenaren bidez,gurasoak erakusketa
hau ikusteko aukera izan dute.
Argazkian ikus dezakezuenez erakusketa oso arrakastatsua izan da.

Los alumnos de cinco años de Infantil han organizado una bonita
exposición con distintos tipos de setas, hojas y frutos que han ido
recogiendo a lo largo de varias salidas que han realizado. Al lado de

indicaciones de uno de los responsables, tuvieron ocasión de conocer de
cerca los rincones más bellos y llamativos del paraje de Mendukilo. Sin
duda fue para todos ellos una bonita y enriquecedora clase de
geología.

Eta bai... eta bai... nik euskarari bai eta bai!!!
Hamar urte pasa dira, jada, “Bai Euskarari Akordioa” Kontsei-
luaren ekimenez hasitako konpromiso prozesua abiatu ze-
netik. Mende berrian euskararen etorkizuna ziurtatzea zuen
helburu. Gizarte eragile ezberdinek sinatu, hitz eman eta kon-
promiso prozesuaren sustatzaile izateko prestutasuna azaldu
zuten. Urte hauetan guztietan lanean jardun dute eragile ez-
berdinek hizkuntz eskubideen eta euskararen normalizazioan.
Hamar urte hauen ondoren “Euskaraz Bai” adierazmena
atxikitzeko garaia heldu da. Hainbat herrik ekimen ezber-
dinak antolatu dituzte honen gainean, besteak beste, Or-
dizia herriak.
Urriaren 20tik 26ra ekintza ugariz betetako astea antolatu
zuten herriko hainbat eragilek Hitzaro Euskara taldeak
zuzenduta. “Euskaraz Bai” erakusketaren inaugurazioarekin
abiatu zen astea. Lema hau eramanez ikasleek gizakatea ere
egin zuten. Goratzekoa da, orokorrean, ikasleek (helduek
nahiz txikiek) izandako jarrera jatorra. Euskara entzun ere,
aspaldian ez bezala entzun zen herriko gunean. Pastel
goxoak, txaranga, musika, kantu afaria, dantzak, abesbatza,
guztiak izan zuten bere lekutxoa aste honetan.
Ea euskararen geroa ekintza xume hauetan bakarrik ez
den geratzen eta guztiok esaten dugun:
Eta bai... eta bai... nik euskarari bai eta bai!!”

Han transcurrido ya diez años desde que hicimos nuestro el compromiso
de apoyo e impulso hacia el euskara promovido por Kontseilua. Todos los
organismos que a lo largo de estos años han trabajado por la
normalización de nuestros derechos lingüísticos han llevado a cabo una
serie de actos en diferentes localidades en apoyo a dicha declaración.
En Ordizia y de la mano de Hitzaro, se organizaron del 20 al 26 de
octubre diferentes actos, exposiciones, charlas… y hasta una cadena
humana, exigiendo una vez más que el lema “Euskarari bai” sea una
realidad viva en un futuro próximo.

cada material han elaborado bonitos murales con los datos y explica-
ciones correspondientes y los padres también han tenido oportunidad
de visitar dicha muestra.
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Euskararen ezagutza eta erabilera areagotu nahi ditugu.

Urriaren 7tik 10era ahaztezinezko egunak igaro dituzte Barriola saria ira-
bazitakoek. Hasteko, klaseak galtze hutsa pozgarria da ikasleentzat. Ho-
rrez gain euren interesekin bat datozen ekintzak eginez gero, kaixo gizon!
Eguraldiak ere oztopatu zuen hasierako programazioa. Hala ere, ikasleek
ez zuten aspertzeko aukera handirik izan: “Piraten gaua” ospatu zuten,
laburmetraiak egin zituzten, altxorraren bila ibili ziren, Hondarribiako
gunerik ikusgarrienak ezagutu zituzten eta historiako atal batzuren berri
izan zuten, eskulanak egin zituzten... eta batez ere, denetan izar
dizdiratsuena: SURFa egin zuten Hendaiako hondartzan.
Eta zer esan egin dituzten lagun berriez? Lasartekoak, Zumarragakoak,
Alegiakoak...Pentsa, ondorengo asteburuetan bisitaldiak ere izan
dituzte; izan ere, maiz “Urrutiko intxaurrak hamalau “ izaten baitira.
Gaztea beti gazte.
Como colofón al galardón obtenido el curso pasado en el certamen
“AbelinoBarriola” los alumnos de 3ºB de ESO han tenido oportunidad
de gozar de unos días inolvidables en Hondarribi. Desde el 7 al 10 de

Urte batzuetako ahaleginaren ondoren, azkenean martxan da San
Inazioko jangela berria. Irailaren 8an hasi genuen ikasturtea eta egun
horretarako prest zegoen jangela berria. Oso ondo gelditu da San Ina-
zioko jangela eta baita ere janariak prestatzeko berritu den sukaldea ere.
Bukatu dira eguerdi partean, San Inaziotik Villa Eugeniarako joan etorriak
eta autobuseko bidaiak. Orain ikasle bakoitzak bere egoitzan bertan
bazkalduko du gozo gozo.
San Inazioko jangelako eremuak aukera ederra eskaintzen du beste
erabilpen batzuetarako ere. Bertan dauden mahai hidraulikoak altxa
ondoren oso espazio ederra gelditzen da beste erabilpen batzuetarako.
Dakizuen bezala, Jakintzako bazkaria, ikastolan bertan prestatzen dute
gure sukaldariek eta erabiltzen ditugun produktuak hemen bertan
erositakoak dira.
Ez dago esan beharrik geroz eta gehiago direla jangela zerbitzuaren
erabiltzaileak. Ezin ukatu arrakasta handia duela Jakintzako jangelak,
momentu honetan, 85 ikasleek erabiltzen dute Villa Eugeniako jangela
eta 145 dira San Inazioko jangela erabiltzen dutenak.

Ikasturte honetan, 2008-2009an alegia, ekimen berria jarri dugu
martxan DBH 1eko ikasleekin, eta Euskararen Murgiltze Astea” deitu
diogu. Berrikuntza hori iraileko lehen astean gauzatu da, eta helburu
nagusitzat izan duDBHra datozen ikasleak euskararenmunduanhasiera-
hasieratik eta osoki barneratzea.
Gauza jakina da denontzat Jakintzan hainbat hizkuntza-errealitatetako
familiak eta ikasleak ditugula. Horrezaz gain, uda sasoian horiek guztiek
euskarak indar eskasa duen harreman sare eta hizkuntza eremuak
ukitzen dituzte. Ondorioz, udan galera izan duten gure ikasleak,
euskararen mundura berbideratu nahi ditugu.
Izan ere, Jakintza ikastolako hezkuntza komunitateak -guraso, ikasle eta
irakasleak- barne-barnean du euskararen erabilera era eraginkorrean
bultzatzeko ardura. Lan nagusi horretan kokatzen da ekimen berri hori.
Aste horretan zehar, bi begiraleren ardurapean, alboratu egin dute lan
akademiko zehatza eta lehentasuna eman diote aisialdiari. Jolas, joko eta
kirolen inguruan, zeharka bederen, hauxe barneratu nahi izan dugu
ikasleengan: ikastola euskararen etxea da, ikastolako harremanetan
euskarak du lehentasuna, ikasketaz gain lagunarteko harremanak
euskaraz gauza daitezke....eta hori horrela eginez gustura sentitu naiz.
Alegia gustura ibiltzea, eta erakargarri izatea lotu daitekeela
euskararekin.

octubre disfrutaron de un sinfin de actividades programadas y dirigidas
por monitores especializados. Aunque la climatología no ayudara de-
masiado, sin duda la experiencia que mejor sabor de boca les dejó fue
la jornada de surf que pasaron en la playa de Hendaya.

Después de muchos esfuerzos, por fin hemos conseguido que el nuevo
comedor de San Ignacio abriera sus puertas, Las nuevas dependencias
con susmodernasmesas hidráulicas, también pueden ser aprovechadas
para otras actividades. En la actualidad más de 230 alumnos hacen uso
de nuestros comedores tanto en Villa Eugenia como en San Ignacio.

Eta ikasleak, oro har, gogoz aritu dita eta begiraleen zein ikasleen balora-
zioa ona izan da. Beraz, datorren ikasturtean ere antolatuko dugu .
Durante la primera semana del curso se llevó a cabo una nueva expe-
riencia en 1º de ESO. Visto que por distintos motivos hay alumnos que
durante el periodo escolar pierden su contacto con el euskara, para paliar
en alguna medida este hecho se ha realizado una serie de actividades
para volver a asimilar su nueva situación lingüística.
Bajo la dirección de dos monitores especializados han venido realizando
diferentes tipos de acciones, juegos, trabajos... para que de una forma
lúdica vuelvan a adquirir un compromiso activo para con el euskara.

HONDARRIBIAN: jai eta jai

Jangela berria SAN INAZIO

Murgiltze astea: euskararen uretan "dzanga”



Urtero bezala, aurtengoan ere DBH 4ko ikasleok
ikasbidaira joateko hainbat ekintza prestatzen ari
gara. Dagoeneko hasi gara ekintza batzuekin:
ostiralero patata-tortila-ogitartekoak saltzen ditugu
DBHko atsedenetan, eta bonboien eskaera
burututa dugu. Azken urteetako Eguberri jaietan
egiten ari garen bezala, aurten ere txistorra
saltzeko postua jarriko dugu herrian Santo Tomas
egunean. Olentzero egunean ere, herrian zehar
ibiliko gara kantuan eta gabonetako saskirako
errifak izango ditugu salgai. Saski bikaina prestatu
duguDBH 4ko ikasleok, garai horretan eztarri fina
izatea besterik ez zaigu falta. Udaberri ingururako
berriz, kamiseta politak aukeratu nahian gabiltza,
ea eguraldi ona etortzerako mauka motzeko

moda-modako kamisetak eskaintzenditugun zuen
laguntza eskertu beharrean gara, zuen laguntza
izan ezean zaila egingo bailitzaiguke Saloura
joateko dugun ametsa burutzea.
Mila esker aldez aurretik, DBH4ko ikasleak.

Kurtso hasierako bileretan esan genizuen ikasturte
honetan mugikortasunaren gaia landuko genuela.
Momentu honetan ikastetxearen inguruan suer-
tatzen diren arazoak behatzen ari gara, hau da,
zuen semealabak oinez ikastolara datozenean, zer
nolako arazoekin egiten duten topo jakin nahi du-
gu. (ibilgailuen zirkulazioa ikastetxe atariraino,
zenbait auto aparkatuta ikastetxe aurrean, oinez-
koen bidea eta segurtasuna oztopatuz...).
Beste aldetik, hainbat ikaslek ikastolako bidea la-
gunekin eta oinez gustora egingo lukete. Gura-
soek izango lukete, beste gurasoakin adostuta,

haurrak taldetxoetan etor daitezen ahalbidetu edo
laguntzea..
Zuei ere etxean, gaia lantzea eskatzen dizuegu
eta esan ikastolako INGURUMEN BATZORDEAN
zuen iritzia jasotzeko prest gaituzuela.

Irailean hartu zigun erretiroa Rosaritok. Bazkari
ederra egin genuen elkarrekin, opariren bat edo
beste jaso zituen, 40 urte luze hauetan ikastolan
egindako lanagatik ere eskerrak eman genizkion,
baina… Beti gelditu ohi zaigu “baina”ren bat, hala-
ko hutsune bat, zerbait kendu izan baligute bezala,
eta kilima horiek gure barnean diraute.
Bide luzea eta arrasto handia utzi digu Rosaritok.

Izan ere, inork ezagutzen badu Jakintza ikas-
tolaren historia, hori andereño Rosarito da. Ikas-
tolaren sorreran han zen Sanperio kaleko taile-
rrean eta iaz blog onenaren saria Jakintzak jaso
zuenean hemen zebilen gure Rosarito lanean.
Tarteanbide luzea, eguneguzkitsu eta zaparrada

asko. Baina, gure andereño Rosarito aurrera, alai
eta irribartsu.
Bazkalordua da. Anats eta Sara amonarekin joan

dira bazkaltzera:
-Aizu, amona, nola zen zuek aspaldi-aspaldi

erabiltzen zenuten liburu hura?
-Martin Txilibitu.
-Zein ipuin polita! Kontatuko al diguzu?
-Ez zen ipuin liburua. Idazten eta irakurtzen

ikasteko liburua zen; eta jarraitu bazkaltzen hoztu
egingo zaizue eta.
-Amona, gu bihar azokara goaz. Zuek joaten al

zineten?

-Bai, askotan. Bai azokara eta baita
mendi aldera ere; Arramendi baserri
ingurura gaztainak biltzera. Azkar-
azkar bazkaltzen baduzue, kontatuko
dizuet istorio polit bat…
-Bale amona!
Gure Rosaritok ez du aspertzeko be-

tarik izango. Guk, osasunak luzaroan
lagun diezaiola opa nahi diogu. Mila
esker eta pot handi bat guztion par-
tetik andereño Rosaritori.

Sanperioko lokalak
geroaren maratila
Ikastolaren sorreran
zu zinen lehen gurpila
Berrogei urte Jakintzan
ta Rosa beti hurbila
Atzera begiratuta
hori da istori pila
Baina bizitzak baditu
berekin aukera mila
Goizero gertukoekin
irteteko irri bila
Eskutik bilobak eta
zorionaren makila
Beste berrogei urtetan
horrela izan dadila

Como viendo siendo habitual estos últimos
años los alumnos de 4º de ESO ya hemos
comenzado a realizar diversas actividades
con el fin de recaudar fondos para el viaje de
fin de curso. De momento, todos los viernes
ofrecemos unos sabrosos bocadillos al precio
de un euro y también tenemos pensado
colocar un puesto de chistorra el día de
Santo Tomás. No faltaremos a la cita con el
Olentzero y ya tenemos ultimado un pedido
de suculentos bombones. Para la próxima
primavera pondremos a la venta camisetas
con alegresmotivos ymodelos. Todoesto no
sería posible sin vuestra ayuda, por todo ello
gracias de antemano.

Al comienzo de este curso ya se os informö
de cuál iba a ser el tema a tratar a lo largo
del presente curso: La movilidad. En estos
momentos estamos observando las distintas
situaciones que se producen alrededor del
centro (circulación, aparcamiento, seguriad,
respeto a las normas, señalización...).
También se está barajando la posibilidad de
compartir un vehículo entre varios alumnos en
los desplazamientos a la ikastola. Y en la co-
misión de medio ambiente esperamos cual-
quier aportación que queráis hacernos.

Su vida ha corrido paralela a la historia de Jakintza.
Después de cuarenta años dándolo todo por la ikastola
“Rosarito andereñoa” ha dejado paso a los más jóvenes y
ha decidido que ya le ha llegado la hora de tomarse un
más que merecido descanso.
Sin duda, su huella será una de esas que perduran para

siempre en la memoria de muchos ordiziarras que han
compartido con ella pupitre y encerado.
GERO ARTE, ROSARITO!

DBH 4koen ikasbidaia

Eskolako AGENDA 21:Mugikortasuna

Eskerrak eta pot handi bat Rosaritori
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Euskal herritar guztiek euskara ezagutzea behar da.

Euskaljakintzaren egitasmoarekin jarraiki, aur-
tengo ikasturtean ere, ikasleek elkarrizketatu
dituzte euskal gizarteko pertsonaia ospetsu uga-
ri: Kike Amunariz, Subijana eta Berasategi,
sukaldariak, Aitor Sarriegi bertsolaria...
Lan horiek izan duten oihartzunak zirikaturik,

hona ekarri dugu, euskaljakintza blogean argita-
rautako elkarrizketa baten pasarte batzuk. Osorik
irakurri nahi duenak jo beza helbide honetara:
http://www.euskaljakintza.com

EztizenetaMartxeloOtamendi
“Egunkaria” itxi aurretik horren zuzendaria ge-

nuen Martxelo. auzipetua dago, eta zigorra gain-
gainean duenea atzeman dugu. Egun “Berria”-
ren zuzendaria da.
Hitzordua adostu bezain laster hasi zen atzerako

kontaketa, etaharekinbateranire bihotz taupadak
areagotzen joan ziren. Astea kirioak dantzan igaro
ostean, iritsi zen egun handia.(…)
Azkenean, iritsi ginen Martin Ugalde Parkera.(…)

Bere bulegoan sartu orduko azaldu zidan ez zuela
denbora gehiegirik. Hortaz, elkarrizketari ekin
genion besterik gabe.

Gutariko askok ere zuri esker geureganatu dugu
gure hizkuntzarekiko maitasuna. Oroitzen dut noiz
hasi nintzen euskararen errealitateaz jabetzen:
Egunkaria itxi zutenean, hain zuzen ere.(…) Nola
ohartu zinen zu gure hizkuntzaren egoeraz?
(…)Gero, 16-17 urterekin konturatu nintzen nik

neronek euskaraz ez nuela ondo egiten, eta ba-
genuela hizkuntza bat gurea zena, bizkortu egin
behar zena. Orduan, pixka bat jabetu horretaz,
eta hasi nintzen nik nuen maila kaxkar hura ho-
betzen eta ikasten. Ikasi eta irakatsi urtebeteko
kontua izan zen.

Gogor ahalegintzen da zenbait euskararen
zapalkuntzan, baina zergatik hainbeste erre-
presio? Zeren beldur dira?
Beno, hizkuntzaren kasuan, badakitelako

gure hizkuntza gure nortasuna dela eta gu ez
garela sekula Euskal Herria izango ez baldin
bada euskaldunen herria. (…) Badakite hori,
eta, orduan, badakite euskara erauzita, gure
sustrai nagusietako bat kendu egiten digutela.

Kolpaketak kolpaketa eta egunero-egunero ke-
mentsu lan egin beharko dugun arren, euskara
inoiz desagertukoezdelakoannago. Zer deritzozu?
Ez da desagertuko eta gure esku dago, gai-

nera, desagertzea ala ez. Ez da desagertuko,
zorionez, azkeneko 30 urte hauetan badau-
delako belaunaldi batzuk hizkuntzaren auzia,
oso serio hartu dutenak. (…) Ez da egongo
munduan beste komunitate bat 800.000
hiztunekin bakarrik gure eskaintza egiten due-
na, baina ezezkorrena da oraindik oso urruti

gaudela gure herriko hizkuntza izatetik, gure
herriko herritar guztien hizkuntza izatetik.

Garbi dago lan asko dugula egiteke, edo hori
adierazten dute inkestek bederen.(…) inoiz lor-
tuko al dugu euskal herritarren %100 euskaraz
mintzatzeko gai izatea?
Orain goazen bidetik ez, behintzat. Orain goazen

bidetik eta orain goazen abiaduran, ez.(…) Beste
kemen bat, eta beste konbentzimendu bat behar
dira, beste apustu batzuk egin behar dira, alegia.
Beti behar da adostasuna, elkarlana, jendea era-

“

karri, baina orain ez daukagun helburu batekin
egin behar da lan eta ez dut uste helburu horrekin
ari garenik.

Edozer lortuko bada ere, erantzukizunaren zati
handiena “euskaldun zaharrongan” dago. Zer egin
dezake gutariko bakoitzak euskara bultzatzeko?
(…) Gutako bakoitza jarrita euskara normalta-

sunez erabiltzen, eta gauzak euskaraz egiten,
asko lor dezakegu, ikaragarri, baina ez dut ikus-
ten azkeneko urte hauetan hori bultzatzeko ja-
rrera bat dagoenik, ez behintzat kemenez eta
indarrez eta uste dut hori garrantzitsua dela.(…)

Behin aitortu zenuenez, ez omen gatoz ira-
kurri zale. Zer ondorio ekar diezazkioke horrek
gure mintzairari?
(…) Egia da orokorrean gazteak -ez hemen, ez

Estatu Batuetan, ez Europan- ez datozela egun-
kariak irakurri zale. (…) Belaunaldi berriak ez
badatoz oso irakurri zale, zer nahi duten galdetu
beharko diegu guk eskaintzeko. Gu ezin gara
gelditu gure buruarekin, gure purutasunean.

Zein modutara definituko zenuke “euskaldun
petoa”? Euskaldun izateko beharrezkoa al da
euskaraz mintzatzea?
(…) Niri gehiago gustatzen zait “euskaldun

osoa”; izan ere, badirudi “euskaldun petoak” ez
dakiela erdaraz edo ez dakiela ingelesez. “Euskal-

dun osoak” badaki euskaraz oso ondo eta beste
lau edo bost hizkuntza jakin ditzake.

Inoiz pasa al zaizu burutik euskararen aldeko
borroka horretan amore ematea?
Ez.Gu,gainera, horrekinbizi izangara.Guremu-

gak ezagutzea garrantzitsua da ez etsitzeko, baina
baditugu barne-mugak, jendeak bere buruari
jarritakoak eta kanpokoak. Guk saiatu behar dugu
muga horiek kentzeko; jendeak euskararekiko
bere zaletasuna garatzeko. Ez dugu etsiko.(…)

Euskara maite dugun guztiok ditugu egiazko
bilakatuko direla uste dugun ametsak. Nola
laburbilduko zenuke zure guraria titular batean?
Euskal Herriko agente politiko eta sozialak irtsi

direla akordio batera euskal gatazka deritzonari
irtenbide negoziatua emateko, eta frogatzea akor-
diohorretan jasotzendirelaherri honekbereburua
aurrera eraman, bere etorkizuna erabaki, eta
hizkuntza zein kultura berreskuratzeko daukan
eskubidea.

TambiØn este curso les propuso  Jakintza a los
alumnos entrevistar a jente de reconocida fama:
al bertsolari Aitor Sarriegi, a los cocineros Su-
bijana y Berasategi, a Kike Amunarriz... Todas las
entrevistas se pueden leer, íntegras, en http:
//www.euskaljakintza.com.
Como muestra hemos querido presentar aquí

un eztracto de la entrevista que le hizo Eztizen a
Martxelo Otamendi, director de �Berria�, que lo fue
antes de Egunkaria�.  En el expresa su visión de
la situaci n, nada esperanzadora, del euskera, en
su afan por llegar a constituirse en la lengua na-
tural de Euskal Herria y de todoslos vascos. 

IKASLEAK KAZETARI

Nola erabaki zenuenMartxelo
Otamendi elkarrizketatzea?
Gure hizkuntzaren alde

lan egin duten guztien
artean, euskarazko egun-
kari baten zuzendari izan
eta berari jazotako hain-
bat gertakariren ondorioz
duen esanguragatik au-
keratu nuen.
Zailaeginalzitzaizungalderakprestatzea?
Galderak prestatzea baino zailagoa elkarriz-

ketaren gaia hautatzea, saltsa askotan baitabil
Martxelo. Elkarrizketa osoa euskararen ingu-
ruan izatea erabaki nuen, eta horrek galderak
erraztu zizkidan.
Zer ondorio atera zenuen elkarrizketa

amaitu ostean?
Euskararen normalkuntzan lan handia egin de-

la geratu zitzaidan garbi; baina hori ez da na-
hikoa, eta denok gogor jarraitu beharko dugu
lanean euskara normalizatu bat ikusi arte.

“... badakitegurehizkuntza
gurenortasunadela, etaguez
garela sekulaEuskaHerria
izangoezbaldinbadaeuskal-
dunenherria.”
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