Bigarren Hezkuntzako ikasleen lanak
2014
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MAKETAZIOA: Ana Grijalba.
LEGE GORDAILUA:
SS-230-94
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AGURRA
Euskara: zurea, gurea

Kaixo, gazteok:
Urte bete pasa da azkeneko IRUNERO
ale berezia argitaratu genuenetik –bai
azkar pasatzen dela denbora!– eta
hemen gaude berriro zuek sortutako
lanekin disfrutatzen.
Badakit iaztik hona, euskara lantzen
jarraitu duzuela, eta horren froga da
esku artean dugun aldizkari hau eta
beronek jasotzen dituen zuek egindako
lanak: eskulanak, ipuinak, txisteak,
komikiak, esperientzia berriak, musika
taldeak… oso lan diferenteak baina
zein baino zein interesgarriagoa.
Lerro hauetatik zorionak eta eskerrak

eman nahi dizkizuet horiengatik guztiengatik. Bide batez, animatu nahi zaituztet orain arte bezala jarraitzera, euskara erabiltzen arlo guztietan, izan ere,
euskara: zurea, gurea da, denon hizkuntza da. Beraz, eutsi goiari eta jarraitu horrela.
Ezin dut agur esan irakasleei eta gurasoei ere eskerrak eman gabe, izan ere,
haiek dituzue bidelagun ibilbide honetan.
Datorren urtean ere hementxe elkartuko garelakoan, har ezazue nire agurrik
beroena.

Irunen, 2014ko martxoan

Fernando SAN MARTÍN GUBÍA
EUSKARA ORDEZKARIA
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Aurkibidea
EL PILAR

HIRUBIDE

- Esku-lanak: Manuela igela
- Mintxo estralurtarra
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- Interneteko lagun berria
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SAN VICENTE DE PAUL

TOKI ALAI

- Txisteak
- Komikiak
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- Euskal musikariak: Esne Beltza
- Euskal musikariak: Vendetta
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El Pilar BHIP

Alba González eta Miriam Becerra. 2. maila

6

El Pilar BHIP

Enara Castro, Laura Gálvez, Jon Hernández, David Márquez. 3. maila
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Andre bat haragi denda
batean sartzen da eta
saltzaileari esaten dio:
-Emaidazu txerri buru
hori mesedez.
Eta hark esaten dio:
Barkatu baina hori ispilu
bat da.

San Vicente BHIP

Txinatar batek zera
esan zion gizon bati:
- Aizu, kotxe hori berria
al da?
- Bai, Alfa bat da.
- Lomeo?
- Pixa egiten badiozu,
belarriondoko bat emango dizut!

Bi emakume elkartu
dira eta batak besteari
zera esaten dio:
- Nire senarra aingeru
bat da.
- Hau zortea!- erantzuten dio besteak- Nirea
oraindik bizirik dago.

Irati Castaño eta Irene Barahona. DBH 1
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San Vicente BHIP

Ainhoa Espinosa eta Jesus Caster. DBH 2
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Euskal Herrian sortutako musika talde bat
da. Taldea sortzeko
ideia Xabi Solanok
eduki zuen Fermin
Muguruzarekin egindako biran zehar.
Izena
Fermin
Muguruzak
berak
proposatutako paradoxa batetik dator:
abeslari zuriek musika beltza interpretatzea.

ESNE BELTZA

Taldekideak hauek dira:
- Xabi Solano: ahotsa eta trikitia
- Sergio Ordoñez (Patxuko): ahotsa
- Jon Mari Beasain: gitarra eta panderoa
- Aitor zabaleta: baxua
- Pello Gorrotxategi: teklatua eta koruak
- D.Z. (DJ Zigor): D.J.
- Iban Zugarramurdi: bateria
- Haritz Lonbide: tronpeta
- Jon Elizalde: tronboia
Beste talde askotan ibilitakoak dira musikari
hauek (Fermin Muguruza,The Solanos, 4 Itzal,
Etzakit, Joxe Ripiau, Baldin Bada, Su Ta Gar,
Karidadeko Benta, Mal de Ojo, Ttak, Selekta
Kolektiboa) eta haien nolabaiteko aztarna
somatzen zaie. Xabi Solano, Joan Mari
Beasain eta Aitor Zabaleta Etzakit taldean aritu
ziren elkarrekin.
Talde honen musika reggae, ska eta hip-hopen nahaste bat da, trikitiarekin lagunduta,
baina soul, rock, folk, edota kunbia bezalako
estiloen eraginak ere biltzen ditu.
Elkarlan piloa dituzte disko guztietan.
Taldearen abestien hitz gehienak Jon
Garmendia “Txuria”k egin ditu, baina hainbat

Toki Alai BHI

lankidetza
izan
dituzte, Jon Maia
edo
Maialen
Lujanbio bertsolariena adibidez.
DISKOGRAFIA
- Made In Euskal
H e r r i a
(Gaztelupeko
Hotsak, 2008)
- Noa (Baga Biga,
2010)

- Freedom 3 kolpetan (Baga-Biga musika ideiak & Esne Beltza
Records, 2011) :
DVD (Freedom)
batez gehi CD audio (3 Kolpetan) batez osatua
dago.
- Gora ( 2013)
NOA: Bigarren album honek 17 abesti ditu eta
horietako hiru zenbait ekimen babesteko sortuak izan ziren: «Sortzen», propio Gazteherria
mugimendurako egina, Kilometroak egunerako
«Hona bostekoa» kantua eta Donostiako
Piraten «Revolutions piratak».
Diskoaren grabazioak hainbat tokitan eginda
daude 2009an eta 2010ean zehar: Jamaika,
Beirut, Japonia, Irun, Bartzelona, Ereñozu,
Garate estudioak… Disko honetan ere lankidetza ugari izan dituzte, herrialde ezberdinetakoak.
“Hona bostekoa” Abesti hau, 2010eko
Kilometroarentzat egina da. Hitzak euskarari
buruzkoak dira eta kanta honen bidez,
euskara bultzatzeko mezua eman nahi dute.
HONA BOSTEKOA, ONA!
KOA, ONA!

HONA BOSTE-

EUSKARA BABESTEKO
SOLASTEKO

EUSKARAZ

ETA EUSKARAZ JOLASTEKO ETA EUSKARAZ BIZITZEKO

Ainhoa Susperregui eta Cristina Jimenez. 2. maila
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VENDETTA
2009an
Nafarroan
sortu zen musika talde
bat da, Skalariak
(1994-2008) taldearen
errautsetatik.
Taldekideak Ruben
Anton (tronpeta jo eta
koroak egiten ditu) ,
Enriko Vibrato (bateriak eta perkusioa jotzen
du),
Javier
Etxeberria (gitarra jo
eta ahotsa jartzen du),
Pello Reparaz (tronboia jo eta ahotsa jartzen du) eta Luis
Kalandranka (baxua jotzen du eta ahotsa jartzen
du) dira.
Haien musika estiloa ska eta rocka da. Ska
Jamaikako hiriburuan jaio zen 50. hamarkadan.
Ska talde batean normalean erabiltzen diren musika tresnak baxua, gitarra, bateria, saxofoia, tronboia, teklatua eta tronpeta dira. Talde askok ere
beste musika-tresna batzuk erabiltzen dituzte, adibidez: trikitrixa, dultzaina, harmonika, gaita.

erako abestiak daude
CDan,
reggae,
country-rock eta pop
melodikoaren ikutuekin. Album honek hiru
abesti instrumental
ditu izenburuarekin
erlazionatuta.
“Udarako gau luzeak”
eta “Ekainak 24” dira
euskaraz dauden bi
abestiak.
“Udarako gau luzeak”: Abesti honek
transmititu nahi diguna, mundua aldatu behar dela da. Denok eskubide
berdinak izateko aukera eta denok zoriontsu izateko eskubidea izan behar dugula. Gehien gustatzen zaigun esaldia hau da: “tiroka dabiltzan haurrak jolasetan ikusi”. Abesti mota hauek esanahia
duten abestiak dira.

2009tik leku askotan eman dituzte kontzertuak:
Euskal Herrian batez ere, baita Espainian,
Suitzan, Alemanian, Saharan eta Britainia
Handian ere. Hurrengo tourra otsailean hasiko da.

“Ekainak 24”: Abesti honek triste dagoen pertsona
baten sentimenduak kontatzen ditu. Ezin du galdutako guztia burutik kendu, eta oroimenetan pentsatze hutsak min asko egiten dio. Oroimenak
berreskuratu nahi ditu, eta San Juan suetan sentitu izan zuen bero hura berriro bizi.
2009an Nafarroan sortu zen musika talde bat da,
Skalariak (1994-2008) taldearen errautsetatik.
Taldekideak Ruben Anton (tronpeta jo eta koroak
egiten ditu) , Enriko Vibrato (bateriak eta perkusioa
jotzen du), Javier Etxeberria (gitarra jo eta ahotsa
jartzen du), Pello Reparaz (tronboia jo eta ahotsa
jartzen du) eta Luis Kalandranka (baxua jotzen du
eta ahotsa jartzen du) dira.

Komentatzeko aukeratu dugun diskoa Fuimos,
somos y seremos da. Argitaratu duten azken diskoa da, 2012an hain zuzen. Diska hau askoz helduagoa da, ñabardura musikal gehiagorekin.
Bertan hainbat hizkuntzatako 12 abesti daude:
ingelesez, gazteleraz eta euskeraz. Ska eta rock

Taldearen webgunea: www.lavendetta.org. Bertan,
taldearen informazioaz gain, argitaratu gabeko 4
abesti doainik deskargatu daitezke: Zigorren
herria, Gora Iruñea, 20 seinale eta 25 urte
Askapena. Gainera, egindako 7 bideoklip eta 12
zuzeneko ikusgai daude.

Dagoeneko hiru disko atera dituzte:
- Vendetta. 2009an sortua.
- Puro infierno. 2011 sortua.
- Izan ginen, gara eta izango gara. 2012an
sortua

Toki Alai BHI

Joana Zarzuelo eta Nerea Ausin. 3. maila

11

INTERNETEKO LAGUN BERRIA
Duela hilabete, gutxi gora behera, irakasleek berri interesgarri bat eman ziguten. Norvegiako eskola batekin hitz egin
behar genue e-mailen bitartez. Denok
pixka bat aztoratu ginen albistea entzundakoan, ezin genuen sinetsi! Inoiz
entzundako eskola bateko ikasleekin
hitz egingo genuen. Hasieran denak
harrotu ginen arazo latz bat genuelako,
ez genekien zein hizkuntzatan komunikatuko ginen, ezta haien korreo elektronikoa ere. Zenbait aste igaro ziren eta
gu oraindik arazo berarekin jarraitu
genuen.
Naturako klasean geunden. Gure irakaslea zerbait irakasten ari zitzaigun.
Bat-batean ingeleseko irakaslea sartu
eta hau esan zigun:
_ E-mail batzuk iritsi zaizkizue zuen helbide elektronikoetara, ingelesez daude

Hirubide BHI

eta zuen lagun norvegiarrek idatzi dituzte.
Denok harrituta geratu ginen. Klasea
bukatzean aulkia jaso eta ziztu bizian
iritsi ginen gure etxeetara. Guztiok helbidea ireki eta e-mail bat aurkitu genuen
Brannfjell izeneko eskola batekoa. Niri
Wilde izeneko neska batek hitz egin
zidan bere ohiturei buruz, baita non bizi
zen ere. Harriturik gelditu nintzen bere
ingeles maila ikusterakoan, bikaina baitzen.
Hilabete batzuk daramatzagu elkarrekin
hitz egiten. Nik Irun hiriari buruz hitz egiten diot, baita Euskal Herriko tradizioei
buruz. Berak, ordea, bere gustuei buruz
hitz egiten dit. Batzuetan asko kosta
zait bere e-mail luzeak erantzutea,
baina … irakasleek ideia bikaina izan
dutela pentsatzen dut.

Iñigo Moledo Pulido. 3. maila

