iruner
Zenbaki berezia HH-LH
2011ko martxoa

berezia
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iruner

berezia

ARGITARATZAILEA: TB S. L.
Salis hiribidea, 21. Irun.
KOORDINAZIOA eta MAKETAZIOA:
Ana Grijalba.
INPRIMATEGIA:
Antza
TIRADA:
2500 ale.
LEGE GORDAILUA:
SS-230-94
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A G U R R A
EUSKARAZ, LOTSAGABE
EUSKARAZ LOTSA GABE
Artista maiteok:
Gezurra badirudi ere, beste urtebete pasa da azkeneko aldizkaria argitaratu
genuenetik. Denbora horretan denok aritu gara lanean euskararen inguruan eta, seguruenik, denok galdu dugu lotsa pixka bat, gero eta lotsagabeagoak gara denok. Eta
pozik nago horregatik, horrek esan nahi du EUSKARAZ LOTSA GABE aritzen garela
edo ahalegin-tzen garela.
Horren erakusgai dugu eskuartean dugun ale hau. Bertan murgilduta, aukera
izango duzue denbora-pasekin buruari eragiteko, ikaskideek kontatu dituzten txisteekin barre egiteko, leku zoragarriak ezagutzeko, errezeta gozoak ikasteko eta, beste
hainbat eta hainbat lanekin, momentu atseginak pasatzeko.
Hemendik animatu nahi zaituztet bide horretatik jarraitzera, eta ez bakarrik
eskolan zaudetela, baizik eta bizitzaren beste esparruetara ere zabaltzera. Izan ere,
penagarria litzateke egindako lan guztia lau pareten artean gordeta gelditzea.
Ez naiz gehiago luzatuko badakidalako irrikan zaudetela aldizkaria irakurtzeko, beraz, har itzazue, zuek eta irakasleok, nire zorionak eta eskerrak egindako
lanarengatik.
Laster arte
Irunen, 2011ko martxoan

Fernando San Martín Gubía
Euskara Ordezkaria
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A u r k i b i d e a

BELASKOENEA
Marrazkia
Atsotitzak
Saguzarra
Elkarrizketa

8
13
23
32

LEKAENEA-ANAKA
Marrazkia
Denborapasak
Errezeta
Elkarrizketa

41
18
27
21

DUNBOA
Marrazkia
Zuhaitza
Egi-luze sagardotegia
Dunboako berriak

6
11
22
31

LA SALLE SAN MARTZIAL
Marrazkia
Esaera zaharrak
Komikia
Gure paisaia ederrak

5
12
36
30

EGUZKITZA
Marrazkia
Eguzkilorea

10
15

ELATZETA
Marrazkia
Denborapasak
Ipuina
Likidoen dilatazioa
EL PILAR
Marrazkiak
Bolua zorua
Asmakizunak
Bertsoak

43
20
37
38
42
19
28
29

SANTA TERESA HH
Marrazkia
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SAN VICENTE DE PAUL
Marrazkia
Lukas kanpinera doa
Komikia
Ipuina

40
17
35
26

TOKI ALAI
Marrazkia
Asmakizuna
Joko matematikoak
Pagoeta

9
14
24
33

TXINGUDI
Marrazkia
Asmakizuna
Errezeta
Txokolatea

39
16
25
34
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La Salle San Martzial

HH Ruben Vaquero eta Ibai Ochoa

6

Dunboa

HH

7

Santa Teresa

HH Selene Gonzalez, Karina Hakobyan, Iker Velasco

8

Belaskoenea

HH Milagros Alburquerque

9

Toki Alai

HH Iker Azurmendi

10

Eguzkitza

HH Anne Galvany

11

Dunboa

LH 1

12

La Salle San Martzial

LH 1
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ATSOTITZAK
LOTU ITZAZU BI PUNTUAK ATSOTITZAK IRAKURRI AHAL IZATEKO
ETA GERO BEHEKOA OSATU.

A ZE PAREA,
PINPILIN GORA,
PINPILIN BEHERA 

 ELUR URTEA
 ETA HAMAR XENTIMOKO
TRAPUA

MARIGORRINGO RINGO 
HEGABERA

 PINPILINPAUXA ETA

EZKUR URTEA 

 ARRATS EURI

GAITZARENTZAT 

 GAUR EGUZKI ETA BIHAR
EURIA EGINGO

NEGUKO EGUNA 

 HAN MIHIA

GAIZKI JAN 

 ETA GAIZKI LAN

BOST XENTIMOKO PUPUA

 EZ DAGO ADINIK.

GOIZ GORRI 

 ARGITU ORDUKO ILUNA

NON MINA

 KARAKOLA ETA BAREA

Belaskoenea

LH 1

14

Toki Alai

LH 1

15

Eguzkitza

LH 1 Jon, June

16

Txingudi

LH 1 June Alonso eta Nahia François

17

San Vicente de Paul

LH 1 Christian Alvarez

18

Lekaenea-Anaka

LH 1

19

El Pilar

LH 1 Eider Brol

20

Elatzeta

LH 1
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Miren Fernandez Azpeitian jaio zen (1977). Musika ikasketak
Bilboko Irakasle Eskolan eta Donostiako Musika Kontserbatorioan
egin zituen. Gaur egun LEKA ENEA-ANAKA ikastetxeko musika
irakaslea da.
Gaur, urtarrilaren 25a, Miren
Fernandez abeslari famatuarekin hitz
egingo dugu gure eskolan.
Egun on Miren!
Zure familiako norbait abeslaria izan
zen?
Bai, nire amak “Unai hirukoa” -n abesten zuen.
Zenbat urterekin hasi zinen abesten?
2 urte nituenean “Loiola Herri Irratia”
–n abestu nuen.
Zein musika-tresna jotzen duzu?
Piano, txistua eta gitarra pixka bat.
Egia al da “Oh happy day” koro
lehiaketako epaimahaian izan zarela?
Bai, bi urtez jarraian egon naiz . Oso
esperientzia polita izan da.
Zein da zure abeslari gustukoena?
Asko ditut, baina gustukoena Benito
Lertxundi.
Zein musika mota egiten duzu?
Folk musika, folk egiten dut estilo klasikoarekin nahastuta.

Lekaenea-Anaka

Zer moduz pasa zenuen Mendaron
eskaini zenuen kontzertuan?
Oso gustura, areto ederra dute bertan.
Ea etorkizunean Irungo Amaia probatzeko aukera dudan.
Zenbat urte daramatzazu musika
irakasten?
Hamaika urte, azken biak Irunen eta
oso gustura.
Zer da zure lanbidetik gustukoen
duzuna?
Askotan ikasleek ematen dituzten
satisfazioak.
Kontatu zeintzuk diren zure hurrengo
proiektuak.
Nire hurrengo proiektu nagusia oposaketak egitea da, kontzertuak ematen
jarraitzea eta pixkanaka errepertorioa
zabaltzen joatea.
Hurrengo kontzertuak: Irungo
“Kabigorri”n eta martxoaren 11n
Zumaian.

LH 3
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DUNBOA 3. MAILAKO IKASLEAK
EGI-LUZE SAGARDOTEGIAN

U

rriaren 18an,osteguna oso egun ona
izan zen, klaserik gabe gelditu ginelako.
Egi-Luze sagardotegira 2. zikloko andereñoak
eta ikasleok joan ginen. Oso pozik geuden
denak. Hara heldu ginenean gizon bat gure
zain zegoen. Gizonak sagarrei eta sagardoari
buruz asko bazekien.
Lehendabizi sagar tontorra erakutsi zigun gero
sagarrak garbitzen zituen makina bat.
Fruitua zapaltzen zuen makina ez genuen
ikusi listorrez beteta zegoelako lekua eta esan
ziguten oso arriskutsuak zirela jendearentzat.
Ondoren zelai batera joan ginen eta hor sagarrak bildu genituen saski batzuetan.
Geroago zuku gozo-gozoa edan genuen. Oso
pozik geuden. Bukatzean eskolara bueltatu
ginen eta autobusean pelikula bat ikusi
genuen. Bidaiatzen ondo sentitzen ginen.
Txangoak eginez gauza berri asko ezagutuko
ditugu.

Dunboa

LH 2 Margarita
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Saguzarrak edo gau-enarak oso bereziak dira: hegan egiten duten ugaztun
bakarrak dira. Saguzarren aurreko besoak hegal gisa garatu dira.
Gorputzaren zati handi bat hartzen duen bihotz erraldoia dute.
Normalean, beltzak edo marroiak dira baina badaude laranjak (honi fruitako
saguzarra deitzen zaio) txuriak edo grisak ere.
Gehienetan intsektu edo loreen polenaz elikatzen dira. Hala ere, badaude
espezie gutxi batzuk beste saguzarrak ehizatu eta jaten dutenak edo haren
odolaz baliatzen direnak. Ez dute xurgatzen, zauri bat egin ondoren odola
miazkatzen dute.
Txikienak 12 zm. takoak izaten dira dira eta 20 gramo inguru pisatzen dute.
Haundienak, aldiz, 2 metrotakoak eta 20 kilokoak izan daitezke.
Bizitokiak saguzar espezieen arabera aldatzen dira. Hiru portaera nagusitzen dira: urte osoan zehar leizeetan bizi direnak (haitzulotarrak), urteko
garai batzuk soilik pasatzen dituztenak kobazuloan (erdi-haitzulotarrak) eta
urte osoan zehar kanpoan bizi direnak (kanpotiarrak ).
Buruz behera jartzen dira deskantsatzeko. Honetarako odol sistema eta
muskuluak prestatuak dituzte. Modu honetan hegaldia hastea errazago
suertatzen zaie: hankak askatu eta hegoak zabaldu besterik ez dute egin
behar... Hogeitamar urtez bizi daitezke.

Belaskoenea

LH 2

24

Toki Alai

.

LH 2

25

Txingudi

LH 2
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GAZTELU ZAHARRA
Duela urte asko, gaztelu zahar batean
hereje bat bizi zen bere emaztearekin
eta bere txakurrarekin. Erregea oso
famatua zen bere lurraldean, baina
bere emaztea ez zuen inork maite, oso
gaiztoa zelako.
Urteak pasa ziren eta erregea gaixotu
eta hil egin zen. Bere emazteak oso
gaizki pasa zuen eta gainera gaiztoagoa bihurtu zen. Erregea hiltzean, gauzak asko aldatu ziren: lurraldea grisa
bihurtu zen, jende askok alde egin
zuen eta erregina, oso haserre, gazteluan giltzapetu egin zen eta ez zen
inoiz gehiago atera. Denbora pasa zen
eta erregina bakar-bakarrik hil zen gazteluan.
Denborarekin lurraldea berriz aldatu zen. Orduan, egun batean, ume batzuk parke
batean jolasten ari zirela, ume batek esan zuen:
— Zer egongo da gaztelu zahar horretan?
Eta beste batek hauxe erantzun zuen:
— Ez dakit, zergatik ez gara joaten zer dagoen jakitera?
Umeek bakarrik 8 urte zituzten baina harantz abiatu ziren. Gaua zen eta dena oso ilun
zegoen. Umeak oso beldurtuta zeuden. Gaztelura iristean, atea jo zuten baina ez zuen
inork erantzun. Orduan, atea bakarrik ireki zen. Umeek hauxe pentsatu zuten: sartuko
gara ala ez?
— Beno berdin dio, sartuko gara —esan zuen batek.
Gazteluan sartzean dena oso ilun zegoen eta soinu arraroak entzuten ziren. Bat-batean
ume bat erori zen eta golpe handia hartzean, hauxe esan zuen:
— Txikia nintzenean, gazteluak atsegin nituen baina orain ez zaizkit batere gustatzen.
— Ba, niri gazteluak zein parkeak gustatzen zaizkit, nahiz eta gaztelu honek beldur asko
eman —esan zuen beste batek.
Azkenean umeak erregearen eta erreginaren logelara iritsi ziren eta hantxe jakin zuten
gaztelu horretan ez zela ezer txarra gertatzen, bakarrik erregina bat eta hereje bat bizi
zirela eta biak hiltzean hutsik gelditu zela. Orduan, poz-pozik eta beldurrik gabe etxera
bueltatu ziren jolasten eta abesten.

San Vicente de Paul

LH 3
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EZTIZKO TORTITAK
OSAGAIAK
bIrin kilo bat.
bGoilaraka handi legami.
bUr epel pixkatxo bat.

NOLA EGITEN DA?
bLehenbizi, azpil batean nahasi irina
eta gero sumendi bat egin.
bGero, egin orea bat eta bolak egin
eta utzi 45 minutuz.
bOndoren, bolak zapaldu eta beste
plater batean jarri.
bJarraian, zartaginean jarri eta bi
aldetatik frijitu.
bZartagin berean, eztia eta gurina
jarri berotzen likidoa lortu arte.
bAzkenik, likidoa bota opilean gainean
ON EGIN!

Lekaenea-Anaka

LH 2 Soufiane Perez
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ASMAKIZUNAK
Izugarria hasieran,
urdea amaieran.
Azkarra eta arina,
ez dago lehorrean.
Ba al dakizu, igarle,
bere izena?
Errepideen ondoan
errepideak,
bertatik ezin pasa
kotxeak.
Hogeita hamabi harri zuriz
dago inguratuta,
elurra ala eguzkia izan
beti dago bustita.
Zer dela eta zer dela
zenbat eta gehiago lehortu
orduan eta bustiago dagoena?

El Pilar

LH 2 Leire Herrero eta Telmo Grobas
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EUSKARA GURE AHOAN,
EUSKARA GURE BIHOTZEAN.
Hauexek dira gelan asmatutako bertso batzuk. Ados al zaude haiek
kontatzen dutenarekin?

Gure hizkuntza dago
gure eskuetan,
euskara galtzen ta gu
beste hizkuntzatan.
Gure salbazioa
degu eskoletan,
gure hizkuntza dugu
arrisku galantan.

Gu gustura aritu
ohi gara bertsotan,
ta ari gara beti
klasean txantxetan.
Askotan lagunekin
euskaraz hizketan,
euskara zain dezagun
leku guztietan..

Ohetik jaiki eta
hartzen dut nik arnas,
eta beti euskaraz
egiten dut jolas.
Ez gara inoiz aspertzen
gu beti bertsoetaz.
Haurrok eta helduok
hitz egin euskaraz.

Euskera eramaten
dugu guk kalera,
zerua euskera bezain
polita ote da?
Arratsaldean goaz
euskeraz parkera.
Zenbat maite duzu zuk,
laguna, euskera?

El Pilar

LH 3
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GURE PAISAIA EDERRAK
Kaixo! Nire izena Sara da eta Irunen bizi naiz,
Gipuzkoan. Zuek ondo jakingo duzuenez,
Euskadiko paisaiak izugarri politak dira.
Lehenengoz hondartzei buruz hitz egingo
dizuet. Ni gehienetan Hondarribiko hondartzara joaten naiz. Donostiako hondartzetara joatea ere atsegin dut. Gipuzkoako hondartzei
buruzko hainbat gauza kontatuko dizuet, hobeto ezagutzeko.
Gipuzkoan hamazazpi hondartza eder daude, garbiak eta oso erosoak. Nire ustez,
hoberena Kontxa da, Donostian dagoen hondartza. Askotan nire gurasoekin joan
naiz paseatzera. Hondartza honek Kontxa izena bere itxuragatik dauka, badiak
maskorraren forma du eta. Gainera, 2007tik, Espainiako hamabi altxorretako bat
da, enpresa batzuk antolatutako lehiaketaren
ondorioz. Luzeran 1350 metro ditu eta zabaleran
40 metro. Udan txikia dela ematen du jende asko
joaten delako hondartza honetara. Hondartza
ederra da eta jende guztiari gomendatzen diot.
Orain Euskadiko mendiei buruz hitz egingo
dizuet. Euskadiko mendiak oso politak dira eta
mendi batzuen ezaugarriak kontatuko dizkizuet.
Aiako Harria mendi izugarria da eta granitoz
osatuta dago. Mendi hau Gipuzkoako zaharrena da eta Oiartzunen, Irunen eta
Lesakaren artean kokatuta dago. Aiako Harria hiru tontorrez osatuta dago: iparraldekoak Hirumugarrrieta du izena, erdikoak Txurrumurru, eta hegoaldekoak,
Erroilbide. Azken honek garaiena da eta 837 metro ditu. Mendi polit honek bista
izugarriak ditu eta horregatik natura parkea bihurtu
zuten.
Beste mendi bat Txindoki da. Larrunarri edo Ñañarri ere
esaten zaio. Mendi hau Aralar mendilerroan kokatuta
dago eta 1346 metro ditu. Mendi honetan animali ugari
bizi dira, adibidez: basurdea, saia eta batzuetan otsoa.
Euskal Herriko mitologiaren arabera, Mari jainkosak
bertan du bizilekuetako bat. Txindoki mendiaren landaretza aritzez, pagoz, iparraldeko elorri zuriz eta beste
hainbat zuhaitzez osatuta dago. Mendi honen tontorra
kareharriz osatuta dago.

La Salle San Martzial

LH 3 Sara
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Dunboa

LH 3 Janire
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Jose Mariri elkarrizketa
Hondarribian bizi da , bizitza osoa arrantzale lanetan ....gure gelara etorri da
bere bizitzari buruz hitz egitera ........

- Zenbat urtekin hasi zinen itsasora ateratzen?
14 urtekin hasi nintzen arrantza egiten, amak esan zidalako, dirua irabazteko.
- Diru asko irabazten zen arrantza egiten?
Bai, denbora horretan bai, lehorrean baino diru gehiago.
- Zein izan da urrutien joan zaren lekua?
Azores irleetara.
- Zein arrain mota harrapatzen zenituen?
Mota askotako arrainak, denetik… balea izan ezik.
- Zein zen gehien gustatzen zitzaizun arraina?
Jateko izurdea (oilasko zaporea dauka) eta ikusteko orka, izugarria delako.
- Arrantzale bizitza nolakoa zen?
Oso gogorra, hiru terdietan jaikitzen nintzen itsasora joateko.
- Zenbat urte egon zara lana hori egiten?
38 urte egon nintzen arrantza egiten.
- Zure emaztea lanik egiten zuen?
Normalean etxean zegoen baina batzutan sareak konpontzen zituen kaian.
- Orain ez duzu lanik egiten, aspertzen zara?
Ez, ez…egun osoan okupatuta nago ..eta motorreko txalupaz joaten naiz
arrantza egitera ...itsasoa gustatzen zaidalako.
Jose Marik Hondarribiko euskalkiaz hitz egin digu, guk euskara batuaz idatzi dugu
elkarrizketa.
MILA ESKER etortzeagatik Jose Mari !

Belaskoenea

LH 3
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Toki Alai

LH 3
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TXOKOLATEA

T

xokolatea
kakaoan
oinarritutako elikagairik ezagunena eta
hedatuena
da.Txokolatea
kakao zuhaitzaren fruitu
hartzitu eta txigortua erabiliz ekoizten da.Txokolatea
Amerikatik dator, han bizi
ziren tribuek erabiltzen
zuten
edariak
egiteko.
Txokolatezko
garagardo
moduko bat egiten zuten
txokolatearen polpa fermentatuz, edari hau seguruaski
ezkontzetan edaten zen.

M

aiak, Aztekak eta
Olmekak jaten hasi
ziren kakaozko aleen
pastarekin eta txiliarekin
prestatua. Txokolatea erregetzarentzat izaten zen
edaririk gogokoena, esaten
zutenez elikagai indargarri
bat zen. Txokolatea ere
artoaren irinarekin, txiliarekin eta eztiarekin nahastu
ahal zen.

T

xokolatea lehenik dastatu zuen europarra
Kristobal Kolon izan
zen bere laugarren bidaian.
Espainiara eraman zituen
txokolate ale batzuk errege
katolikoek dastatzeko baina
bere zapore mingotsaren
ondorioz, ez zuen hainbeste
arrakasta
izan.
Hernan
Cortes, Amerikatik bueltatzean, hainbeste gustatu zi-

Txingudi

tzaionez,
berarekin
Espainara eraman zuen eta
Espainako gortean sartu

zuen. Urteak pasa ahala
Europa osotik hedatu zuten.

T

xokolate mota ezberdinak daude, hona
hemen adibide batzuk:

Txokolate mingotsa: purutasun handiko txokolatea,
kakao haziak soilik dituena,
beste osagairik gabe.
Txokolate
gabea.

beltza: esnerik

Txokolate zuria: kakaomantekaz eginaz.
Txokolate erdizuria: sukaldaritzan erabilia.
Estalkia:
kakao-manteka
ugaridun kalitate handiko
txokolatea.
Batzuetan menda, laranja
edo marrubia gehitzen zaio.
Txokolate tabletek kakahuetea, hurra, intxaurra, karameloa edo arroza ere eraman
ohi dute zenbait kasutan.
Likorea ere izan dezakete.

I

kerketa baten arabera,
harremana dago txokolatea jatearen eta luze
bizitzaren artean. Jendeak
uste duenaren aurka, txokolateak jateak ez du aknea
eragiten edo gaizkiagotzen,
dietak ez baitu eraginik
honetan.

Esnedun txokolatea: esnehautsa edo esne kontzentratua darama osagai gisa.

LH 3 Leire Dorronsoro Larruskain
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San Vicente de Paul

LH 2 Aitor Balda
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La Salle San Martzial

LH 2

37

Elatzeta

LH 2 Ainhoa Moran
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Elatzeta

LH 3
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Txingudi

HH L. Olaskoaga

40

San Vicente de Paul

HH Maria Herrera

41

Lekaenea-Anaka

HH Imanol

42

El Pilar

HH

Urko Laguardia, Aimar Daguerre eta Irati Fernandez

43

Elatzeta

HH

