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Argitaratzailea:
Deustuko Ikastolako Guraso
Elkartea.

Ongi etorriak aldizkarira.
Hiru urte igaro ondoren zuzendaritza uzteko garaia heldu
zait eta aldizkari honek aukera aparta ematen dit guztiok
agurtzeko eta guztioi esker beroenak emateko.
Hainbat laguntza izan dut zuek guztion aldetik (guraso,
zuzendaritza taldea, irakasle, ez irakasle, jantokiko langile,
Nile Arroita ikuskaria eta Pablo Muñozena udaleko obra
arduradunena). Benetan eskerrak eta gaizki eginak barkatu
mesedez.
Aurrerantzean ere, ziur nago Josu Sainz de la Maza zuzendari berria izango denari berdin lagunduko diozuela.

Nerea Aranburu. Zuzendaria.

Dena dela oraindik Ikastolan tutore bezala jarraituko dut, hain gogoko zaidan lanean.
Beti sentitu izan naiz ikasleengandik maitatuta eta horrek norbera ondo sentiarazten du.
Jarraitu denok bat eginez gurea den Deustuko Ikastola hau aurrera ateratzen.
Agur bero bat guztioi.

Beso zabalik
Ikastolako lagunok:
Aldizkari honek zuek agurtzeko aukera ematen dit, eta hau aprobetxatuz, ikasturte
honetan gurasoen elkartean batu garen taldeak gure familien egoera hobetzeko gogo
handiekin lanean ari garela esan nahi dizuet. Etorkizuneko eta gaur egun ditugun erronkak ahal diren eta ondoen kudeatzeko, zuen laguntza ere behar dugu, bakoitzak ahal
duen bezala edo denbora daukazuenean, batzorde desberdinetan parte hartuz, ekitaldietan lagunduz, edo ikusten dituzuen hobekuntzak azalduz eta aurrera eramaten lagunduz.
Taldean lan egiteak gure seme-alabentzako egoera onena lortzeko
aukera emango digu. Gure arteko komunikazioa hobetzeko eskura ditugun teknologia berriak erabiliz, lortu ditzakegun dirulaguntza guztiak eskatuz, ahal ditugun eskolaz kanpoko eta ekitaldi ludiko-kultural gehienak antolatuz, etab.
Gurasoen elkartea hobeto ezagutzeko aldizkari honetan bertan
aurkezpen bat prestatu dugu,eta kurtsoan zehar sortzen diren informazioak ezagutzeko www.deustukoikastola.org bisitatu dezakezue.
Guztion iritzia ezagutzeko jakinguraz, agurtzen zaituztet.
Laster arte.

Ugutz Txopitea.
Guraso Elkarteko Lehendakaria.
lehendakaria@deustukoikastola.org
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Katea ez da eten
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DENON ARTEAN LAN EGITEN DUGU

katea eten ez dadin
Aurten DBHko bi irakasle eta HHko irakasle bat jubilatzen zaizkigu: Kontxesi
Añibarro, Tere Gómez eta Mari Karmen
Goiriena.
Kontxesi enpresa munduan hasi zen
lanean, geroago, 1984an, irakaskuntzara
pasatzeko. Gure ikastolan 1996tik izan
dugu Ingelesa irakasten.

Tere 1972an hasi zen irakaskuntzan eta
2000 urtean Deustuko Ikastolara etorri
zen.
Ordudanik Lengua irakaslea izan da
DBHko lehenengo zikloan.
Mari Karmen 1968an Erandioko Altzaga
Ikastola sortu berrian hasi zen andereño
lanetan. Ondoren, Seintxu haurtzaindegian, Begoñako Ikastolan, Txurdinagako
eskolan, Deustuko eskolan eta azkenik
ikastolen publifikazioarekin 1996.az
geroztik Deustuko Ikastolan aritu da
lanean. Urte hauetan guztietan Haur
Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan lan
egin du.
Momentu onak eta txarrak bizi izan ditugu, Tere, Kontxesi eta Mari Karmenekin,
baina egoera guztietatik ikasten da. Gu

1999 urtean (Aurten DBH bukatuko dute.
Ikastolan izan dudan lehen taldea)
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haien bizitzaren parte bat gara, haiek
gurearena diren bezelaxe.
Agur esateko eguna heldu da eta aukera
bikaina ematen digu Ikastolako aldizkariak.
Eskerrik asko gauzak ondo joateko egin
duzuen
ahalegin
guztiarengatik.
Zorionak Kontxesi, Tere eta Mari Karmen
zuen bizitza berria hasteko osasuntsu

eta ilusioz beterik ikusten zaituztegulako. Orain arte ikasleei eman diezuen
indarra eta denbora zuentzat eta zuen
senideentzat izango da. Gauzak egiteko
era ezberdinak daude eta zuek urtetan
lan egin eta gero, isil-isilik joatea erabaki duzue. Guk gogoz idazten dugu agur
hau, pentsaturik bizitzako gauza txikienak handiak direla. Eskerrik asko eta
Zorionak. Maitasunez.

.
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GIRO PAREGABEA ESKOLA PUBLIKO

euskaldunaren aldeko jaian
"Bizi Euskal Eskola" lelopean hamaika
lagun bildu ginen martxoaren 18an
Botika Zaharrean. Sortzen Ikasbatuaz
elkarteak eta Deustuko Ikastolak, jai
batzordearen laguntzarekin, antolatutako Bizkaiko eskola publikoen II.
topaketa jaialdia izan zen eta maiatzaren 24an, Iruñeako Takonera parkean eskola publiko berriaren jaiaren
testuinguruan kokatu genuen ekimena.
Deustuko Ikastolako trikitilariekin batera
ikastolako patiotik jai eremura abiatu
ginen eta gure bertsolariek hasiera
eman zioten egitarauari. Ondoren,
Santutxuko Karmelo, Ermua, Basauri eta
Deustuko ikastoletako ikasleek dantza
eta antzerki ikuskizuna eskaini zuten eta
amaitzeko TZ taldearen kontzertua izan
zen. Gainera, arratsalde osoan zehar
aurpegi margoketa, material salmenta,
txosna eta kale animazioa egon zen.
Horrela, eskola publiko euskaldunaren
eredua aldarrikatu genuen. Euskaraz
bizi, kultura euskalduna bultzatu eta

pedagogia berritzailea duen eskola parte
hartzaile eta parekidea nahi dugulako.

Deustuko Ikastola 2009

SORTZEN
IKASBATUAZEKIN

aurrera

Eskola euskalduna eta eleanitza, autonomoa, doakoa, kalitatezkoa eta parte
hartzailea lortzea ez da lan makala eta horretan gabiltza hainbat ikastola eta
ikastetxe Sortzen Ikasbatuaz elkartean bildurik. Besteak beste, euskaraz mintza
programa dugu martxan lehen hezkuntzako jolastorduetan. Euskara ikas hizkuntza izateaz gain, bizi hizkuntza eta beraz, harremanetarako hizkuntza naturala izatea du helburu egitasmo honek. Bestalde, Aixe aisialdiaren kudeaketari
esker, eskolaz kanpoko ekintzak euskaraz izatea bermatzen dugu.
Euskararen normalizaziorako zerbitzu pedagogikoak eta ikas materiala ere
eskaintzen digu Sortzen Ikasbatuazek. Gainera, besteak beste, Euskal
Curriculuma, Euskararen Kontseiluan edota Oinarriak eta “Eskolak euskaldundu behar du” plataformetan eragin zuzena dugu.

.
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HH-2

PeRTsOna giSa gaRaTZen ikaSTea.KOmUniKatzen IKasTea.
ElKaRReKin biZiTZen ikaSTea. ArdURaZ biziTZen iKaSTea.
IkaSTen eTa peNTSatzen ikaSTea. EgiteN eta eKiTEn ikaSTea.
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HH-3
AZKENEAN HELDU DIRA…

ikastolako inauteriak
Gure artean denetariko mozorroak izan genituen, koloretsuak eta politak.
Egitarau estua izan genuen arren, denetara iritsi ginen. Hona hemen ekintza
batzuen argazkiak.

1

2

3

4

(1) Kalejira bat eginez, egunari hasiera eman genion. (2) Gero, LH 5. mailako ikasleekin txikien txokoan jolastu genuen. (3) LH 6. mailako ikasleek barraka zoragarriak prestatu zizkiguten. (4) Eta egunari amaiera emateko,
txokolate goxo-goxoa dastatu genuen.

9
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HH-4

GUGGENHEIM

museoa

Aurten 4 urteko gelan gaudenez, martxoaren 27an
Guggenhein museora joan ginen. Lehenengo,
Murakamiren erakusketa ikusten ibili ginen.
Erakusketa oso polita izan zen. Horren ondoren,
tailerrak egitera joan ginen. Kolorinetako txurroekin, lore bat osatu genuen. Oso ondo pasatu
genuen.

Deustuko Ikastola 2009
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HH-5

5 URTEKOAK LURRASKA

baserri - eskola

1

2

3

4

(1) Negu oso gogorra izan ondoren, otsailaren 25ean izugarrizko eguraldia izan genuen zelaietatik gustora
ibiltzeko. (2) Hango animaliak zoragarriak eta maitagarriak ziren, bereziki zalditxo hau. (3) Han egon ginen
bitartean, ogia nola egiten zen ikasi genuen. Hura ogi goxoa egin genuena! (4) Bazkaldu ostean, tripa betebeterik, eta autobusaren zain geunden bitartean, argazki polit hau atera ziguten. Zein dotoreak garen!!!

.
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LH1-LH2 ···············

EUSKARAZ MINTZ@
proiektua

Sortzen-Ikasbatuazek sortutako "Euskaraz
mintz@" proiektua 2002-2003 ikasturtean jarri genuen martxan Ikastolan.
Egitasmo honetan, ikasleek taldeka eta
txandaka jolas antolatuak egiten dituzte
jolastorduan, begirale baten zuzendaritzapean; euskara akademikotik aldendurik, ikasleen euskara harreman-

hizkuntza bihurtzeko aukerak ugaritzeko
helburu nagusiarekin.

kaleko edota familiako hizkuntzak ematen ez
dizkien erregistro hurbilak (ez formalak)
eskaintzen saiatu behar dugu. Hori da hain
Ikastolan Hizkuntza Murgiltze eredua zuzen ere begiralearen papera: haurrek
garen heinean, gure helburu orokorra lehendik ezagutzen ez zituzten jolasak
ikaslegoa bizitzako edozein arlotan euskaraz euskaraz ezagutzea eta jolas giroko kaleko
aritzeko gai izan dadila da, eta horregatik, hizkuntzaren hiztegia eta esaerak transmiDeustu ingurune erdalduna izanik, ikasleei titzea.
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·····················

.

13

.

14

Deustuko Ikastola 2009

LH-3
IKASTOLAKO 3. MAILAKO IKASLEAK

Bakioko txakolindegian

2008ko azaroaren 7an lehen hezkuntzako 3. mailakoak Bakioko txakolindegira joan ginen.

Txakolinari buruzko informazio hau jaso
genuen: Txakolina, Euskal Herriari eta
batez ere kostaldeari lotutako ardo
mota bat da.
Txakolin hitza "etxakoa" hitzetik omen
dator, hau da, etxean edo baserrian egiten den ardoa.
Kantauriko kostalde guztian bezala,
Bizkaian mahastiak landatzen dira lur
menditsuetan, altuera gutxiko eta klima
atlantikoko lurretan.
Bakioko upategia ikuspegi bikainak
dituen muino baten gainean kokatua
dago.
Antzinako baserri batean egina, hamabi
hektarea mahasti ditu.
Txakolin zuri mota bi egiten dituzte.
"Doniene" eta "Gorrondona".
Mahatsa urriko lehenengo bi asteetan
batu ondoren upategira eramaten da

eta han txortenak kentzen zaizkio.
Jarraian prentsatu egiten da eta horrela
alde batetik muztioa, eta bestetik patsa,
haziak eta txorten hondarrak bereizten
dira.
Muztio hori deposituetan biltzen da eta
han "desmangatu" egiten da, hau da,
muztioari sortu zaizkion samar, pikor eta
zikinak kendu. Zikin horiek kentzeko,
muztioa ontziz aldatzen da.
Ondoren muztioa irakin egiten da eta
bere azukrea alkohol bihurtzen da.
Muztioa hainbat aldiz iragazten da zikinkeriak eta hondarrak kentzeko eta altzairu erdoilgaitzezko deposituetan gordetzen da botiletan sartu arte.
Txakolin gehiena zuria izan arren, orobat egiten dira beltzak eta gorriak.
Euria egin arren Bakioko hondartzatik
ere paseoa eman genuen.
Oso egun atsegina pasatu genuen.

Deustuko Ikastola 2009
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LH-4

Erakundeak
Aurten gure hiriko erakunde garrantzitsuenak
ezagutzera joan gara: Udaletxea eta Aldundia.
Udaletxean hasieran sarrera nagusira
eraman gintuzten. Eskailerak igo eta
horman dauden hiru armarri ikusi genituen. Ondoren Arabiar aretoan aukera
izan genuen balkoi nagusira atera eta
Bilboko aldaketak ikusteko.

Bilera aretoan ere egon ginen eta
Bilboko gai desderdinak nola eztabaidatzen dituzten azaldu ziguten. Bertan
geundela, talde batek Azkuna alkatea
ezagutzeko eta berarekin argazkia ateratzeko aukera izan zuen.

Aldundian gauza bitxiak ikusi genituen:
eskailera nagusia igotzean beirate bat
agertzen da, Batzar aretoa, Bizkaiko
seme ospetsuen aretoa eta Aldun
Nagusiaren bulegoa. Bertan hiru pitxar
inperial Frantziako Enperadoresak
Aldundiari oparitutakoak.
Eta poz-pozik opari batekin ikastolara
bueltatu ginen.

.
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LH-5

BUSTURIA ETA BERMEO
Irailaren 30ean izan ginen joateko, baina eguraldia zela eta, bost aldiz atzeratu behar izan genuen. Azkenean martxoaren 24an joan ginen. Goizeko
10´30etan S. Kristobalen izan genituen itxaroten Jon eta Inma begiraleak.

Autobusetik jaitsi eta trenbide ondoan
dagoen mapan lehenengo azalpenak
eman zizkiguten, Urdaibai askotan entzunda daukagu gelan baina hor ikasi
genuen nondik nora den eta bertako
berezitasunak zeintzuk diren.

Ondoren itsasertzera abiatu ginen eta
hegazti migratzaileak ikusten saiatu
ginen.

Trenbidea zeharkatu eta paduran sartu
ginen. Bertako landaredia berezia erakutsi ziguten.

Itsasertzean bizi diren karramarro, txirla,
algak... ikusi eta aztertzen be ahalegindu
ginen. Barriro autobuserantz itzuli
ginen. Begiraleak sano pozik egon ziren
gure ikasleekaz, zoriondu egin gintuzten
izan zuten portaera onagatik.

Paduran bertan ikusi genuen kanpotik
ekarri eta orain bertoko landareak desagertarazten dituen landare bat ere bai.

Bermeora bidean euria hasi zitzaigun
baina hainbeste bider atzeratu ostean
ateri iraungo zuela uste izan genuen. Ba

ez, autobusetik frontoira joan behar
izan genuen korrika zaparrada hasi zelako. Hortik baleontzira, begiralearen
azalpenak entzun genituen baina euritan zatirik handiena aterperik ez zelako.
Barriro frontoira mela-mela eginda, bazkaldu eta barruan jolastu behar,
Lameran ederto baten ibili beharrean
eta... Deustura.
Hainbeste itxaron eta azkenean be euritan.

Deustuko Ikastola 2009
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LH-6
6. MAILAKO IRTEERARIK

interesgarriena

2009ko maiatzaren 20an, irteera zoragarri eta eder bat eduki genuen,hain
zuzen ere, Miramongo Zientzia Kutxagunea bisitatuz. Hiru klaseak banandu
ginen tailerrak egiteko. Planetariumean, begirale baten laguntzaz, izarrak eta
konstelazioak landu genituen.
Eguzki Sistemaren tailerrean, Eguzki eta
Ilargi eklipseak argituz; egunaren eta
gauaren zergatiak, planeten konparaketak eta ezaugarri nagusiak azaldu zizkiguten.

Ordu biak aldera bazkaldu genuen, oso
leku aproposean eta gero heldu zen
unerik onena: ordu librea museoa goitik
bera arakatzeko! Asko ikasteaz gain,
dibertitu ginen.

Azkenik, uraren zikloaren tailerrean,urak
gure bizitzan duen garrantziaz ohartarazi gintuzten esperimentuen bidez.

Badakizue, tarte bat izatekotan,
Donostiara joan eta hau bisitatu, dena
ukitu daitekeen museo bakarra baita!

.
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DBH-1

DEUSTUKO INGENIARIAK
Dena teknoko klase batean hasi zen.
Irakasleak zubi bat egitea proposatu
zigun; gainera, paper hutsez egina izan
behar zuen. Lehenengo egunean, irakasleak 2 kg aguantatu behar zituela esan
zigun; guztiok pentsatu genuen hori ezinezkoa zela.
Noski, ez genuen ezagutzen folio batek
zenbat eutsi ahal duen. Guztiok gogoz
lan egin genuen; azkenean, zubiak 9 -12
kg aguantatu zituen. Oraindik harriturik
gaude, ezin dugu sinetsi nola eutsi dioten hainbeste pisuri.
Zubiak oso sendoak eta ederrak geratu
dira. Zubi batek, argazkietan ikusten den
bezalaxe, pertsona baten pisuari eutsi
dio.

Deustuko Ikastola 2009
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DBH-2

ERDI ARORA
bueltatu gara
Martxoaren 26an, Erdi Aroari buruzko
irteera bat egin genuen. Ikastolan bi taldetan banandu gintuzten, izan ere, talde
batek museoa ikusten zuen bitartean,
bestea Balmasedara abiatu zen.
Balmasedan San Severino eliza gotikoa
ikusi genuen. Elizak gurutze arkuak
zituen eta beirate ikusgarriak ere bai,
oso polita iruditu zitzaigun. Eliza ikusi
ondoren, Erdi Aroko zubi bat ikustera
joan ginen. Zubi hori Erdi Aroan oso
garrantzitsua izan zen, bertatik sartzen
baitziren
merkatariak
Bizkaira.
Aspaldian, merkatariek zubi batetik igarotzean hango jaun feudalari ordaindu
behar zioten zerga. Hori ikusi ondoren,

Balmasedako plaza nagusira joan ginen
eta bertan hamaiketakoa egin genuen.
Ondoren,
autobusa
hartu
eta
Abellanedako museora abiatu ginen.
Museoan, erromaniko eta gotiko estiloko eliza eta katedralaren arteko desberdintasunak erakusten zituen
bideo
bat ikusi genuen. Arteari buruzko azalpenak entzun ondoren, pieza handi batzuekin eliza erromaniko bat eraiki
genuen; garai horretako elizen ezaugarriak hobeto eta sakonago ikasteko.
Bukatzeko, feudoari buruzko azalpenak
entzun ostean, gelatxo batean sartu
ginen eta tunika antzeko bat jarri
genuen, izan ere, zikinduz gero tinta ez

zatekeen arropetatik kenduko. Bertan,
fraidez jantzita, lumaz eta tintaz, idazkera gotikoz testu txiki bat idatzi genuen,
hori guztia eskriptorium moduko batean
eserita, fraideek eskuz kopiatzen zituzten halakoetan testuak.
Museotik atera eta gero, talde biak batu
eta jaten hasi ginen, nahiko azkar jan
behar izan genuen ez zegoelako astirik,
eta jarraian autobusera igo ginen berriro.
Modu dibertigarrian Gizarteko saioetan
emandakoa berrikusi genuen, baita
oraindik ikusi gabeko gauzak ere.
Didaktikoa eta dibertigarria izan zen.

.
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DBH-3

EUSKERAREN eguna
Leire Anakabe, Julieta Baldazo eta Izazkun Araluzea

Euskeraren egunean, Ibarrekolanda
Ikastetxera joan ginen 3. mailako ikasle
guztiak poz-pozik, nahiz eta euripean
eta hotzak hiltzen egin ibilbide osoa.
Anek, Ibonek, Nereak eta Gaizkak, eguraldiari muzin eginez, trikia jo ziguten
bidea alaitzeko asmoz. Pankarta, aterpera heldu arte, ezin izan genuen zabaldu eguraldi txarra zela eta. Ikastetxera
heldu ginenean eskerrak aterpea zegoen! Heldu ginenerako bazegoen nahiko
jende patioan, eta Deusto eta San
Inazioko beste ikastetxeetako ikasleekin
batera ospatu genuen Euskararen
Eguna.
"Txoriak txori" abestia abestu genuen
Mikel Laboaren omenez eta horrela
eman genion hasiera ekitaldiari. Gero,
ongi etorria eman ziguten, bertan geunden ikastetxe guztioi eta ondoren, bertsolariek abesteari ekin zioten (Peru
Bidal
eta
Ekaitz
Larrazabal).
Beranduago, "Egun da Santimamiñe"
abestu genuen.
Sari banaketa ere egun berean izan zen,
Ikastolako Andoni Aurrekoetxeak eta
Iker Rebollok marrazki lehiaketa irabazi
zuten. Gutariko ikasle batzuek jaso
zituzten sariak euren izenean Ikastolara
ekartzeko. Azkenik, argazkiak atera eta
agurra eman ziguten.
Buelta, urtero bezala, euripean egin
genuen eta behin ikastolan pankartak
eskegi genituen.

Deustuko Ikastola 2009
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DBH-4
EUSKARA SENCILLOAREN

manifestoa

Diezazkiegu, zintzaizkidaten, balitzaizkio, zintzaizkidan… Jende gehienari,
Euskal Herri osoari ez esatearren aditz
hauek modu egokian erabiltzea ia ezinezkoa egiten zaio. Honela pentsatzen
dute Patxo Telleriak eta Mikel Martinezek
eta honi irtenbide bat emateko Euskara
Sencilloaren Manifestoa egin zuten.
Honako hau antzezlan bat da, euskarari
eta AEK-ko euskaltegiei buruzko parodia
bat, ironiaz betea.
Antzerkira DBH 4. mailako ikasleok joan
ginen eta baita beste institutu batzuetako ikasleak ere.
Mikel Martinezek eta Patxo Telleriak bi
euskaldun berriren papera betetzen
dute. Euskaltegia kritikatzen dute hainbat txiste eginez. Beraien esperientzia
kontatzen digute euskaltegira sartu zirenetik maila guztiak bukatu zituzten arte.
Bizi izandako hainbat anekdota kontatzen dituzte modu barregarrian, eta
betiere Euskara ondo erabili nahian,
erdarakadak sartuaz. Horietako batzuk
ahaztezinak dira: esnea gara (somos la
leche, madaria gara (somos la pera),
arrakasta ebakuntza (operación triunfo)… Euskara txarto erabiltzeagatik
edota euskaldun zaharren modura hitz
egiten ahalegintzeagatik izandako hainbat arazo kontatzen dituzte, adibidez,
euskaltegiko lehen mailan euretariko bat
klaseko neska batengana joan zela, eta
euskaldun peto-petoa balitz bezala, ea
txortan egin nahi zuen galdetu zion.
Besteak, ez zuen ulertu eta irakasleari
galdetu zion, eta irakasleak , bere mutil
laguna zenez, zaplazteko itzela eman
zion txortan egitea eskatu zionari.

Kritikatzen dituzten beste gauzetako
batzuk, euskaltegietako betiko kantaplastak dira, izan ere, hainbat kanta
ulertezinak zirela esaten zuten, eta eredutzat Mikel Laboaren "baga, biga,
higa…" jartzen zuten. Hala ere, ezin
diote euskara ikasteari utzi eta horregatik subjuntibopata, baldintzomanoak
eta euskeradependienteak direla diote.
Hauek beraien txisteen adibide soil batzuk baino ez dira, milaka egin baitzituzten.
Honen ondorioz, euskararen erabilera
txarrak hainbeste arazo ez sortzeko,

EUSKARA SENCILLOAREN MANIFESTOA egin zuten. Honetan, deklinabide
atzizki eta aditz-aldi guztiak ezabatzen
dira, eta hitz hauen guztien esanahia
testuinguruagatik ulertuko da.

Egia esan oso ondo pasatu genuen eta
barre asko egin genuen nahiz eta batzuetan txisteak eta itzulpen literalak
ulertzeko zailak izan.
Azkenik, eskerrak ematea gustatuko litzaiguke Ibarrekolandako institutuari
emanaldia antolatzeagatik eta musika
kontserbatorioari aretoa uzteagatik.

.
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LIBURUAREN eguna
Liburuaren eguna ospatzeko gaia aukeratzea oso
erreza izan zen. Aurten Astronomiaren Nazioarteko
U r te a o s p a t z e n d a G a l i l e o G a l i l e i k t e l e s k o p i o a
orain dela 400 urte asmatu zuelako. Planetak, iza rrak, asteroideak etab. umeentzako gustuko gaiak
izan dira beti. Lana mailaka banatu genuen :
Haur Hezkuntza: izarrak margotu. 1. maila: planetak marraztu. 2. maila: planeta bakoitzari buruzko informazioa bilatu. 3. maila: Eguzki Sistema paper pastaz sortu. 4. maila: Printze Txikiaren atalak kopiatu liburuxkak sortzeko. 5.
maila: Zientzia Fikzioko ipuinak sortu. 6. maila: astronomoei eta konstelazioei
buruzko horma-irudiak egin. DBH 1. maila: Astronomia Tribial jokua.

D

enok martxan jarri ginen: ikasleak, tutoreak eta bibliotekariak, aste santuko oporren
bueltan lan guztiek prest egon
behar zutelako. Zalantza momentu batzuk ere egon ziren: denbora edukiko
ote genuen dena apirilaren 23rako
bukatzeko?
Eguna heldu zenean goiz-goizetik hasi
ginen erakusketa muntatzen. Zailena
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planetak sabaitik eskegitzea izan zen!
Lau irakasleren artean lortu genuen
baina Saturno berehala jausi zen eta
berriro eskegi behar izan genuen.
Hamabietan, azkeneko izarrak 6. mailako batzuen laguntzarekin itsatsi eta
gero, lehenengo taldearen bisita hartu
genuen. 23an eta 24an 2 urteko eta DBH
1. mailakoe arteko talde guztiak pasatu
ziren eta, bibliotekariaren azalpen txiki
bat entzun eta gero, denbora eduki
zuten ipuinak, horma-irudiak, Bidarte
Bibliotekatik ekarritako liburuak, etab.,
ikusteko eta irakurtzeko.
Bostetatik aurrera gurasoen txanda zen.
Ostegunean jende gutxi hurbildu zen
baina ostiralean guraso pila egon ziren.
Joan baino lehenago horretarako prestatuta genuen koaderno batean iritzia
emateko eskatzen genien eta astronomia liburu eta web orrialde interesgarrien zerrenda hartzeko eskatzen genien.
Ordu horretan DBH 1. mailakoen lau
neskek astronomia tribialekin jolasten
zuten nahi zuenarekin.
Orokorrean iritzia oso baikorra izan
zenez, datorren urtean antzeko zer edo
zer antolatuko dugu. Ideiaren bat?
Hemen argazki batzuk daude, guztiak
ikusi nahi badituzu, sar zaitez gure blogean:

http:// tomateka.blogspot.com

.
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ANTZERKIAREN eguna
Otsailaren 1ean, igandean, gaztelaniako irakasleek antzokira joateko proposatu ziguten. William Shakespeareren antzezlana zen, “El mercader de Venecia”
zen izenburua. 16 ikasle joan ginen: Saioa S., Oihane, Ibane, Saioa B., Alba,
Koldo, Odix, Markel E., Soiartze, Iratxe D., Paula, Eider, Helena, Ibone, Olatz
eta Garazi. Eta gurekin hiru irakasle etorri ziren: Santos, Loli eta Itziar.
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A

ntzezlanean, batez ere, maitasun eta diru kontuak errepresentatzen dira. Istorioak honako
hau kontatzen zuen: merkatari bat da
protagonista eta honek dirua eskatzen
dio judutar bati eta elkarren artean
adosten dute, dirua bueltatu ezean,
bihotzetik ahal den hurbilen libra bat
haragi kenduko ziola; guzti hau Antoniok
egiten du bere laguna laguntzeko
Porciarekin maiteminduta zegoelako.
Azkenean, akordio batera heltzen dira
juduarekin, dirua ezin diotelako bueltatu
eta Porciarekin ezkontzea lortu zuen.

Antzezlana bukatu ostean, aktoreekin
egoteko aukera izan genuen; bertako
langile bat ikastolako irakasle baten
laguna zen eta berari esker lortu genuen.
Kamerinoetara
igo
eta
Natalia
Millanekin eta Juan Gearekin egoteko
aukera izan genuen. Kalera irten eta
Jorge Lucas ikusi genuen eta berarekin
egoteko aukera ere izan genuen.
Ikasle guztiak oso pozik irten ginen antzokitik asko gustatu baitzitzaigun eta
gainera oso aktore onak ezagutu genituen.

.
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WELCOME TO THE
This school year we've been working in our own
classroom at school. It's been used by 6th , 5th , 4th
and 2nd graders. There we use different materials:
we've got exhibition corks, a reading corner, computers, a T.V. and a D.V.D. set…and so on to learn
English. Here you are some pictures where you can
see us working in there. If you want to visit us you'll
be welcome.
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ENGLISH CLASSROOM

We've had some performances last term. 3rd graders performed "Mouse
tells the time" and 5 year
olds "Nama´s hats"

.

27

.
Plastika

28

Deustuko Ikastola 2009

TRIKOTINA
Plastikan trikotina egiten ikasi dugu. Trikotina egiteko,
lehenik, kartoi tira bat moztu eta forma borobila eman
genion. Gero, zeloz itsatsi eta gogortu genuen. Geroago,
hainbat pintza jarri genituen kartoian eta artilea pintza
artetik pasatu. Teknika hau erabiliz egin ditugu hor agertzen
diren eskulan guztiak. Aukerak amaitezinak dira.
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MAKETAK

eraikitzen
Azken hiruhilekoan, plastikan logela baten maketa
egin dugu argazki batean oinarriturik. Horretarako
kartoia eta, batez ere gure irudimena erabili behar
izan dugu. Zailena eskala ondo kontrolatzea izan
da gauzak tamainu egokian geldi daitezen.

.
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IKASKETA
bidaia

Urtero bezala, Deustuko Ikastolako DBH
4.mailako ikasleok ikasketa bidaia egin dugu.
Egia esan, asko kostatu zaigu dirua lortzea,
eta, hala ere, ez dugu behar beste lortu.

Aurten, Aste Santuko bigarren astean
joan gara Saloura. Askok hala uste
badute ere, ez dugu egun osoa parrandan edo ezer egin gabe pasatu, hainbat
jarduera egin baititugu.
Hasteko, lehen egunean, baserri katalan
bat ikusteko asmoa genuen, baina ezin,
konponketetan zebiltzalako. Beraz, egun
librea eduki genuen eta Salou ikusteko
aprobetxatu genuen. Egia esan ez zegoen gauza handirik, txiringitoak, dendak
eta jatetxeak leku guztietatik.
Oso herri turistikoa da, baina hala ere
gauza asko ditu egiteko. Gutariko asko
hondartzara joan ginen, eta beste batzuek hoteleko igerilekura joatea erabaki
zuten. Gauean, gauero bezala, kalera
irten ginen, diskoteketara etab.
Bigarren eguna askoren ustetan, hoberenetarikoa izan zen. Goizean, altxatu
eta gosaldu bezain pronto, "cars" zirkuitu batera joan ginen. Hamar minutu
baino ez genituen izan bakoitzak autoan
ibiltzeko, baina oso ondo pasatu
genuen.
Bazkalostean, "paintball" egitera joan
ginen. Joko hau, gerra baten antzekoa

zen. Guztiz babestuta joan behar
genuen, kasko eta guzti eta bakoitzari
pistola bat eman ziguten. Pistola horrek,
pinturaz beteriko bolak botatzen zituen,
eta egia esan, joz gero, bolek indar handia zeramaten eta min ematen zuten.
Hainbat eszenatoki ezberdinetan jokatu
genuen. Horietako batzuetan bandera
bat lortu behar genuen beste taldeak
baino lehen, eta beste batzuetan aurkako taldeko kide guztiei tiro eman behar
zitzaien guztiak kanporatu arte.

Hurrengo egunean Bartzelonara joan
ginen. Bertan, bisita turistiko bat egin
genuen autobusez, euria ari baitzuen,
eta ezin izan ginen ezer ikustera atera.
Baina gero, arratsaldez, hainbat erosketa egitera joan ginen eta gure kabuz
Bartzelona ikustera.
Ostiralean berriz, koba batzuk ikustera
joan ginen, Saloutik hurbil zegoen herri
batera. Kobazuloa barrutik ikusteko
aukera izan genuen, batzuek oinez, eta
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beste batzuek uretatik neopreno eta
guzti. Azken hauek, ordu eta erdiko ibilbidea egin genuen kobazuloan zehar,
eta neandertalen aztarna batzuk ikusi
genituen. Arratsaldean zaldiz ibili ginen,
baina ez denbora luzez, eta beraz arratsalde gehiena zelai batean erdi lo eguzkia
hartzen igaro genuen.
Larunbatean, Port Aventurara joan
ginen. Egun osoa igaro genuen han,
aurrera eta atzera, barraka batetik bestera. Oso ondo pasatu genuen, eta
jende gehiegi ez zegoenez, nahi beste
aldiz muntatu ginen bakoitzean, denbora luze itxaron gabe ilaran. Hau, azkeneko eguna izan zen, zoritxarrez.
Gauean irten eta gero, hurrengo goizean
goiz altxatu eta denok Bilborantz abiatu
ginen. Ez zigun grazia handirik egin
hurrengo egunean ikastolara joateak.
Oso ondo pasatu genuen aste osoan,
eta denbora hori guztia elkarrekin
pasatzeak gure arteko harremanak sendotu zituen.

.
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EPALTZA ALARGUNAREN
beka
Iaz Ikastola amaitu genuenean, Ikastolako lagun batzuk
"Epalza Alargunaren Beka" lortzeko azterketetara aurkeztu ginen. Nik Beka ateratzeko zortea eduki nuen eta
beste hainbeste hura lortzeko ateetan geratu ziren.
Esanak esan, nire ustez argi dago Deustuko Ikastolako
ereduak maila ona duela eta prestakuntza gehiegirik
gabe honelako sariak lortzeko aukera ematen duela.
Amaia

2008-2009 ikasurtea

.
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GURE ARGAZKIAK

HH2-B
B

HH2-A
A·······

*

¿

ATZEKO LERROA: ITXASO RODRIGUEZ, OIHANE ORIO, XABIER AZKUE, IKER
MARCELLET, GARAZI SAN MARTIN, ASIER ORTIZ, NIKOLE URRUTIBEASKOA,
MARTINA HIERRO. ERDIKO LERROA: IMANOL URRUCHUA, HAIZEA RIVIERE,
JUNE CUBILLO, MIKEL ECHEVARRIA, AINHIZE GIL. AURREKO LERROA:
MAIDER NIETO, JULEN FERNANDEZ, KATALIN ALONSO, ZALOA ARETXAGA,
ARGI LASA, ANE GARCIA. EZ DAGO: NAIA ASPIZUA. IRAKASLEAK: AMAIA DIAZ
DE DURANA, NAGORE BERASALUZE.

ATZEKO LERROA: IZARO REDONDO, IRATI BERGAZ, ANE PAZOS, IRUNE LETE,
KATALIN ZARATE, LIHER BARROSO, KRISTINA SOTO, AITOR ALONSO. ERDIKO
LERROA: AISHA BOLIVAR, EDER CABALEIRO, LIBE VELILLA, HARITZA GAZTELUITURRI, NAIA RUIZ, UNAI UNANUE. AURREKO LERROA: JOANE BAÑUELOS,
GAIZKA CUBILLO, MAIALEN URKIOLA, URKO RASO, MAIDER RUIZ, LOREAYERUTI RECALDE. IRAKASLEAK: IBAN ETXEBARRIA, MARI KARMEN GOIRIENA.

.
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HH3-B
B
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ATZEKO LERROA: IZARO-LIAN BURGUERA, LANDER SANCHEZ, AITOR
ORTEGA, XABIER URIBE-ETXEBARRIA, JON IBARRA, EIDER VIVAR, JON IGLESIAS,
LEIRE CORRALES. ERDIKO LERROA: NEREA IZAGUIRRE, PEIO GARTZIA, EDURNE
AURREKOETXEA, YASSIN MEHANI, KOLDO COMBARRO, RAKEL SANZ.
AURREKO LERROA: KATALIN USKOLA, ERIKA MARTINEZ, JUNE ANDOIN,
MIREN GARCIA, UNAI GIL, AITOR PEREZ, URKO IRIONDO, ANDER GINES,
ARETX HOLGADO. IRAKASLEA: EDURNE GURTUBAI.

ATZEKO LERROA: HAIZE RODRIGUEZ, IRADI PAZO, JON GONZALEZ, AITOR
PFLUEGL, JOANE GOMEZ, NIKOLA ALMAGRO, HODEI BLANCO, AITOR
GUTIERREZ. ERDIKO LERROA: MIKEL OTXANDIANO, ASIER GOMEZ, UNAX
GARTZIA, NAIA RODRIGUEZ, ANE LARREA, IKER CASTRO, AINGERU GARCIA.
AURREKO LERROA: ANDREA IÑIGUEZ, ENEKO HUEDA, EUKENE ITUARTE,
MALEN SOLAUN, GORKA LOPEZ, IZARO ABRISKETA, JON GANGOITI, MIREN
OIHANE LAMIKIZ. IRAKASLEA: AMAIA BUEN.

.
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·····HH4-BB

*

ATZEKO LERROA: ASIER ALDEKOETXEA, ASIER RUIZ, LIBE DIAZ, BEGOÑA
GOMEZ, ENDIKA BAÑUELOS, AINOA DIAZ-CRESPO, AIMAR CUBILLO. ERDIKO
LERROA: PERU INTXAURBE, MADDI SARRIONANDIA-IBARRA, MARKEL
UDAETA, USUE ZENDAGORTAGALARTZA, ARITZ BENITO, JUGATX HERRERA.
AURREKO LERROA: ANER VARELA, MIKEL MONGE, XABIER ARBERAS, IGOR
CIRIZA, ESTIBALIZ TRABUDUA, MAIDER NAVAS, NARO LONGARTE, BEGOÑA
MORAL, MIKEL BIJUESCA, ONEKA APODAKA. IRAKASLEA: MARISABEL IZA.

11111111111111111111111111111111111111111

HH4-A
A

GURE ARGAZKIAK

ATZEKO LERROA: OIER PASCUAL, JON ATXA, ARAITZ ETXEBARRIA, ASIER
ALBIZU, UXUE GONZALO, AIMAR SARRIONANDIA-IBARRA, OIHANA ACUÑA,
CELIA RAMOS. ERDIKO LERROA: IKER AURREKOETXEA, JOSU ORBE, IRATI
ANTÓN, EGOITZ CARBONELL, ITZIAR VERNAZA, MIKEL LOPEZ. AURREKO LERROA: AIMAR ZARATE, PAUL ROBLES, NERE MARROQUIN, XABIER LARRINAGA,
AINARA TXOPITEA, OLAIA LASA, ZURIÑE TRABUDUA, MIKEL ROBLES, UXUE
GARCIA. IRAKASLEA: MARIXABEL URRETXUA.

*

ATZEKO LERROA: MIGUEL ANGEL GONZALEZ, LIBE BAÑUELOS, ASEL
FERNANDEZ, AITOR BROCHADO, ANE LACHAGA, JOSU ORMAECHEA, ANDER
MENDIZABAL, INES MORRAS. ERDIKO LERROA: AIALA GINES, ASIER MEABE,
ANE ESNAL, JON OTXANDIANO, MAIDER HUEDA, UNAI IRURZUN, MAIALEN
GANGOITI. AURREKO LERROA: PEIO IRIONDO, KORO APELLANIZ, JON
GONZALEZ, AROA GOMEZ, IKER PERNIA, NEREA GIL, AITOR CHIRAPOZU,
OLATZ PAZOS, MARKEL ACEVEDO. IRAKASLEA: AINTZANE ZUAZO.

.

37

GURE ARGAZKIAK

HH5-A
A·······

*
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ATZEKO LERROA: AITOR VOTO, ALBA ORMAECHEA, PEIO ZALDUMBIDE,
AITOR GOMEZ, ANGELA PFLUEGL, JON MARINA, ELEDER LOPEZ. ERDIKO LERROA: UNAI SAGASTUI, ITSASNE GARCIA, ANDONI JAUREGUIBEITIA, EIDER
EGUIA, ANDER GARCINUÑO, IZARO KAMIRUAGA. AURREKO LERROA: MIKEL
REMENTERIA, ASIER BUSTAMANTE, ANE VELASCO, JAGOBA GARATE, OIHAN
DEL CANO, UNAX DE ARANGUREN, EDURNE-XUE IZCARA, AINARA LOPEZ,
AINHOA HERRAN. IRAKASLEA: LIBE IDIGORAS.

@
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xxxxxxxxxxxxx

Lh1-B
B

Lh1-A
A·······

*

GURE ARGAZKIAK

ATZEKO LERROA: ENEKO GARCIA, MAIALEN AGUIRINO, PERU RASO,
VERÓNICA BAZAN, ITXASNE RODRIGUEZ, IBON GOITIA, ALAINE MARTINO,
ANE RODRIGUEZ. ERDIKO LERROA: ELENE SOLAUN, GAIZKA GONZALEZ,
ALAZNE GOMEZ-MARAÑON, XABIER CHIRAPOZU, GORKA IZAGUIRRE, AITOR
LUZURIAGA, AINHOA IRURZUN, UGAITZ ARROJO. AURREKO LERROA: UNAI
ALVAREZ, JONE URRUTXUA, ANE SAN ANDRES, IZARO GUILLEN, OIER MORAL,
NAIA BARDISA, UNAI GERRIKABEITIA, PAULA MARTIN. IRAKASLEA: AITOR
MARKINEZ.

ATZEKO LERROA: JON ZABALLA, ISABEL GOMEZ, JONE ITURRIOZ, ENEKO
AMEZTOY, ERLANTZ CUBILLO, GARIKOITZ CALZADA, NEREA FERNANDEZ,
ELENE FORURIA. ERDIKO LERROA: UNAI RON, MAILEN LIZARRALDE, IBON
ROMERO, ELAIA HOLGADO, ANTXON AGIRRE, CELIA HIERRO ARITZ ORIO.
AURREKO LERROA: JONE LASA, ANDER SANCHEZ, NAHIA VAZQUEZ, EKAITZ
PARRA, ANE ROBLES, ANDONI ZALBIDEA, MAREN-XIANG MARTINEZ, XABIER
SUAREZ. IRAKASLEA: CARMEN ATXABAL.

.
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Lh2-A
A

@
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Lh2-B
B

11111111111111111111111111111

ATZEKO LERROA: IRAITZ SANCHEZ, ASIER PEREZ, MIKEL MARTINEZ, GARAZI
ALLENDE, MALEN ORTIZ, GAIZKA UNANUE, ANDREA RAMOS, AITOR
BIJUESCA. ERDIKO LERROA: URKO GARCIA, MAIDER LARRINAGA, JOSU ESNAL,
MAIALEN IZCARA, ENEKO GONZALO, OLATZ ROBLES, JON KORRALETXE. AURREKO LERROA: MAITANE GARCINUÑO, RUBEN BUSTILLO, ERITZ OLAIZOLA,
INAXIO APELLANIZ, CHRISTIAN CHAMBA, TXEMI TORCAL, ANDONI
AURREKOETXEA, ANE BECERRO. IRAKASLEAK: IDOIA TORRE, IZASKUN ARRIZABALAGA.

ATZEKO LERROA: MARIA ARRANZ, IGOR ISASI, RODRIGO VARGAS, AITANA
DIEZ, JOSU GOMEZ, PEIO DELGADO, ALVARO MARROQUIN, EDER MARTINEZ,
ENEKO SAN MARTIN. ERDIKO LERROA: ALAITZ GARZON, TELMO APELLANIZ,
MIKEL MORENO, UNAI AEDO, KATALIN ORTIZ, IÑIGO ANTON, MAITE
SARASOLA. AURREKO LERROA: OLATZ LANDARROITAJAUREGI, YERAY
FERNANDEZ, OIER SANTAMARÍA, ENEKO ARCE, MIKEL DIAZ DE OLARTE,
AKETZA PAZO, ANEIRIN GARSTON, GAIZKA BRIÑAS. IRAKASLEA: GERARDO
SIENRA.

.
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ATZEKO LERROA: JULEN LA PORTA, GAIZKA CABEZA, JULEN GOMEZMARAÑON, OLATZ ZENDAGORTAGALARTZA, ALEX RON, IAN BROCHADO.
ERDIKO LERROA: NAIA LOPE, NAROA DE SOUSA, JON BARASORDA, MAITE
FERNANDEZ, LEIRE JUARROS, IÑIGO RONDA. AURREKO LERROA: MAIDER
GERRIKABEITIA, PEIO TAMARA, UNAI GARCIA, NAIA PEREIRA, AITOR
BOLAÑOS, IÑAKI YALDEBERE. IRAKASLEA: BEGOÑA BEASKOETXEA.

ATZEKO LERROA: IRAIA ROMERO, PAULINO GARCIA, BEÑAT CAIRA, PEIO
GUILLEN, ENDIKA VILLANUEVA, MIKEL EZKURRA. ERDIKO LERROA: NAGORE
CUBILLO, AITOR BUSTAMANTE, GALDER BILBAO-GOYOAGA, IÑIGO
ARRASATE, IKER LAUCIRICA. AURREKO LERROA: LUNA ZABALA, AINARA
AGUIRRE, NAYRA ROMERO, GAIZKA DE SOUSA, KOLDO GOROSTIDI, KATALIN
ITURRIOZ. IRAKASLEAK: MARI CARMEN PORTUONDO, AMAIA LAVIN.
.
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*
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ATZEKO LERROA: XABIER PAZ, LUKENE VILLAN, GORKA PERNÍA, JONE
IZAOLA, NEREA APRAIZ. ERDIKO LERROA: OLATZ USKOLA, JON ROMERO,
AITOR MARTINEZ, MARKEL GAGO, JONE UGALDE. AURREKO LERROA: TELMO
ISASI, IRATI EIGUREN, ANDER BLANCO, GORKA PAZOS, JULEN MARTINEZ,
ARKAITZ LASHERAS. IRAKASLEA: ITZIAR BELASKO.

ATZEKO LERROA: JON RENTERIA, ANDREA CINOS, GARAZI SENDINO,
ANDREA ANTÓN, ANE CORTES, ASIER SAN MILLAN. ERDIKO LERROA: GAIZKA
ALDEKOA, MIREN ACHA, IBAI RASO, IÑIGO BARDISA, IÑIGO MARTIN,
MAIALEN IZAGUIRRE. AURREKO LERROA: UXUE REDONDO, GAIZKA ISLER,
NAGORE FERNANDEZ, MARTIN AGIRRE, NAHIA VARELA, IÑIGO BOUZAS,
MAIALEN DUQUE. IRAKASLEA: IKERNE GOITIA.
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ATZEKO LERROA: UNAI FORURIA, ALEX HORMAETXE, ANE NIEVES, UNAI
ORBE, IRATI GOMILA, JUNE CHOMON, CHRISTIAN BLANCO. ERDIKO LERROA: ITZIAR IZAGUIRRE, OLATZ SAGASTUI, AINHOA ARCE, AITOR
LANDALUZE, ANDREA NARANJO, ARITZ MARTIN. AURREKO LERROA: DANEL
ATXAERANDIO, ANE IZAOLA, MIKEL BOUZAS, URKO EZKURDIA, MAITENA
IRIGOYEN, AMAIA URIGUEN. IRAKASLEA: BEATRIZ TXURRUKA.

ATZEKO LERROA: MARINA TORRES, IKER REBOLLO, JON KALTZADA, JON
ANDER GARCIA, IRATI ANTEPARA, IZASKUN MALABE, ALAZNE CARRILLO.
ERDIKO LERROA: LEIRE URDIALES, MARKEL GUTIERREZ, PAOLA SALVADOR,
AINHOA GARSTON, XABIER LASTRA, LUCIA DIEZ-CABALLERO. AURREKO LERROA: JULEN CAPELO, AINHOA ALMARAZ, UNAI GRIJALBA, IRENE HERRAN,
IBON SALAZAR, MAIDER ZALBIDEA. IRAKASLEA: KARMELE INTXAURRAGA.
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ATZEKO LERROA: REBECA GALVEZ, LEIRE SAGAZOLA, OIHANE ROJO, MADDI
MARTIN, SARA CADAVID, INES AGIRREAZKUENAGA, ANDER GARCIA. ERDIKO
LERROA: LUAR GALARZA, JON IRURZUN, SARA GONZALEZ, UNAI
IZQUIERDO, ANE GOBBETTI, NAIARA VALLEJO, IRATI REMENTERIA, GORKA
GARITAZELAIA, IRAIDE PEÑA. AURREKO LERROA: ANDER GIL, UNAI ARBERAS,
MARTIN VILLANUEVA, AROA SOTELO, LEIRE GOMEZ, LEIRE LANDETA, JUDITH
CENIZO, JONE BENAVENTE. IRAKASLEA: AGURTZANE AZURMENDI.

ATZEKO LERROA: JONE GUENETXEA, ADRIANA PRADA, ANDREA HERAS, AINHOA
AEDO, URKO AGUILELLA, ASIER MARTINEZ, IBAI ESCOBAR, ENDIKA ALAEZ, UNAI
GOMEZ-MARAÑON. ERDIKO LERROA: MARIÑE INTXAURBE, OLATZ SUAREZ,
HELENA SARASOLA, MARIA MENDIZABAL, LEIRE GARCIA, SARA IRIGOYEN,
AINGERU MARTINEZ. AURREKO LERROA: JOSÉ ANGULO, JON ANDER PANGUA,
MARIA ALVAREZ, SARA MANCERA, ANE GARAY, UXUE CARRAL, JONE IDÍGORAS,
SABIÑE BURGOA, MARTIN AGIRRE. IRAKASLEA: CARMEN BEITIA.
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ATZEKO LERROA: ENEKO ANDRES, IKER LUZURIAGA, MIKEL AIARTZAGUENA,
CRISTINA BECERRO, XABIER VILLAN, ANNE FERRI, LEIRE UNTZUETA, AITOR
JIMENEZ. ERDIKO LERROA: UNAI JAUREGUIBEITIA, KARMELE ISPIZUA, HAIZEA
EREZKANO, JOSU VOTO, LAURA BALDAZO, PAUL GARATE, AMAIA
BARASORDA, URKIA SANCHEZ. AURREKO LERROA: BITTOR ALAÑA, ENARE
MUNIATEGI, ARGIA CORTABITARTE, NAROA OLABARRIETA, AITOR BECERRO,
NEREA CUBILLO, LANDER CRESPO. IRAKASLEA: BELEN AZKUE, GARAZI PEREA.

*
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ATZEKO LERROA: ANE CORTABITARTE, IKER VILLANUEVA, LEIRE EIGUREN,
ASIER MARTINEZ, UXUE GRIJALBA, AITOR IÑAKI SIMÓN, ANE YALDEBERE.
ERDIKO LERROA: ANDER ANAKABE, SHEILA FERNANDEZ, GORKA BUESA,
CARLOTA RODRIGUEZ, GORKA RODRIGUEZ, IRATXE ALBIZ, AITOR IRIGOYEN.
AURREKO LERROA: AMAIA RONDA, IRENE RUIZ, IELTXU CRESPO, DENIS
GONZALEZ, GARAZI LARREA, ASIER ALONSO, AINHOA ARALUCEA.
IRAKASLEA: JUAN KRUZ GOROSTIZA.

ATZEKO LERROA: XABIER-JURI UNIBASO, MAIDER YALDEBERE, JONE CARRAL,
IRATI ANSOLEAGA, DANI BIKANDI, ERLANTZ AURREKOETXEA, JON AZANZA.
ERDIKO LERROA: JON JUARROS, MAITANE ALBIZ, MIKEL LASTRA, GORKA
LEKUE, IDOIA TELLITU, HAIZEA DE LA BRENA, UNAI LANDARROITAJAUREGI.
AURREKO LERROA: PEIO TAVERA, ITXASNE RODRIGUEZ, URKO URRUTIA,
GORKA VEGAS, NAGORE TXURRUKA, EKHIÑE GARAIGORDOBIL, JOSU
GARCIA. IRAKASLEA: MERCHE CANO.
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ATZEKO LERROA: KERMAN ISASI, ASIER COBOS, JONE MARTIN, AITZIBER
TAMARA, AMAIA DIEZ, JUNE MENDIZABAL, MICHAEL MUTONE, ASIER
VILLANUEVA. ERDIKO LERROA: AITOR URDIALES, IZASKUN OLEAGA, JON
CORTABITARTE, GARAZI TOMAS, AINHOA APRAIZ, JAVI DIEZ, MAIALEN
SANCHEZ, AINHOA LAPARRA. AURREKO LERROA: PAULE ZUAZO, GARAZI
CALVO, ANE IPIÑA, LAURA FREIJO, MIKEL PRYCE, XABIER JAUREGIZURIA,
LANDER NARANJO, JOSU LEGARRETA. IRAKASLEA: ANABEL ITURRIOZ.

.
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ATZEKO LERROA: NEREA AEDO, IRATI INTXAURBE, NEREA GUENETXEA, ASIER
ROBLES, ANE ERRAZTI, BEGO BERAZA, XABIER PUERTA, AXULAR AROSTEGI.
ERDIKO LERROA: JOSU BENITO, GORKA GARCIA, ARRATE GARCIA, LIDE ISASI,
MAITANE MARTINEZ, MAIALEN GAGO, IÑIGO EXPOSITO, ASIER RODRIGUEZ.
AURREKO LERROA: GONTZAL NUÑEZ, JON ANDER PUEYO, IÑIGO BECERRO,
OIER NABERAN, LIDE ZUAZO, UXUE GUTIERREZ, JONE LANDALUZE. EZ
DAGO: BINGEN SAN EMETERIO. IRAKASLEA: BEGOÑA ARELLANO.

ATZEKO LERROA: AINHOA LEARRETA, ENEKO CARRILLO, ENEKO IRASTORZA,
NEREA ELEXPE, SARAI HIGUERO, JONE LAPUENTE, BEÑAT CHOMON, URDAX
ANTEPARA. ERDIKO LERROA: JOSU FERNANDEZ, ANDER ANDRONAGA,
GOIZALDE MARTIN, VALERIA SALAZAR, MIKEL ALVAREZ, MIKEL DEL BARRIO,
JON MONGE, IÑIGO ARITZETA. AURREKO LERROA: AMAIA PONCE, ANDER
CHIMENO, AITANA LOROÑO, AINHOA OSMA, MAITANE SALVADOR, TANIA
MARTINEZ, ANDER BOLAÑOS, PEIO OLEAGA. IRAKASLEA: IMANOL ZIARSOLO.
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ATZEKO LERROA: ENEKO BELDARRAIN, MAIALEN EZKURRA, MAIDER
ATXAERANDIO, IBAI GOICOECHEA, IBAI CAPELO, JOSEBA PRIMO. ERDIKO
LERROA: ANDREA ARANA, HAIZEA ALDAY, ZAIRA GALVEZ, MARTIN
MANCERA, PELLO ARBERAS. AURREKO LERROA: ANDONI ZABALA, MADALEN
ESPARTA, MAITE CORTES, JON BARRENETXEA, DANI GIL, XABIER AGIRRE,
MANUELE GOBBETTI. EZ DAGO: IRATXE OTERO. IRAKASLEA: MAITE RUIZ.

Dbh2-B
B ·······

*
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ATZEKO LERROA: GARAZI EREZKANO, PAULA GARCIA, IÑAKI IZAOLA, IÑAKI
LUZURIAGA, JON FERNANDEZ, AITOR MEJIAS. ERDIKO LERROA: GRETA
AMALUR BILBAO-GOYOAGA, NEKANE ARCE, ARRATE CABELLO, IRATI
FONTALES, GAIZKA SUAREZ, AITOR DOMINGUEZ. AURREKO LERROA: AITZOL
SARATXAGA, KATALIN IZAGUIRRE, IÑIGO SANCHEZ, JON ANDER IRIGOIEN,
DANEL ABANDO, IELTXU GIMENEZ. IRAKASLEA: MARI JOSE ARZA.
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ATZEKO LERROA: IKER BELLIDO, EDER CASTAÑOS, LEIRE BENAVENTE, LIBE
YALDEBERE, ANDER CAIRA, LUIS ELORDUI. ERDIKO LERROA: OLATZ IGLESIAS,
ANA ZURIARRAIN, RAQUEL LOPEZ, IÑAKI TAVERA, EGOITZ IZAGUIRRE,
GORKA ANDIKOETXEA, NEREA VALLEJO. AURREKO LERROA: PEIO MESEGUER,
XABIER PAEZ, HARITZ CONDE, ANDER PAEZ, UXUE LEKUNBERRI, ADRIAN
LUQUE. EZ DAGO: OMAR RODRIGUEZ. IRAKASLEA: JOSE DUQUE.

ATZEKO LERROA: AITOR CALVO, ANDREA GABIÑA, IRANTZU YALDEBERE,
JULEN ZUÑIGA, JON ANDONI CABEZA, ANDONI CIRIANO, IGOR CALDERON,
ANDONI HERNAEZ. ERDIKO LERROA: ASIER MENTXAKA, AITOR BRAZAL,
MAITE ELEXPE, ANE LAUCIRICA, ANE BILBAO, JULEN BERISTAIN, ASIER ALBIZ,
IBON MARTIN. AURREKO LERROA: ENDIKA ALDEKOA, NEREA ZULUAGA, ANE
MORALES, ASIER LARRINAGA, ELSA BENITO, RUTH AMOR, AINHOA
UGARRIZA. EZ DAGO: AMAIA GARCIA. IRAKASLEA: AITOR ALKORTA.
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ATZEKO LERROA: IÑIGO OJANGUREN, ASIER IRASTORZA, ASIER
JAUREGIBEITIA, FRANCISCO JAVIER BODEGAS, BORJA MANDALUNIZ, IRAITZ
DELGADO, ANDER ROY. ERDIKO LERROA: JON ANDER IPIÑA, IZASKUN
ARALUZEA, JULIETA BALDAZO, LEIRE ANAKABE, NEREA PALOMAR, IRATI
PUERTA, AITOR RENTERIA, IKER KALTZADA, AIRAM GONZALEZ. AURREKO LERROA: ASIER OSMA, AMAIA MINTEGI, GARAZI ASCACIBAR, ANA GARCIA, NEREA
IDIGORAS, MARKEL MESEGUER, UNAI TELLITU. EZ DAGO: NEREA JIMENEZ.
IRAKASLEA: LOLI VILLATE.

ATZEKO LERROA: IKER ALMARAZ, ASIER FERNANDEZ, LEIRE VELASCO,AYSIN
REGA, MIKEL HOLGADO, EDUARDO ORDOÑEZ, PEIO MENDIZABAL. ERDIKO
LERROA: NAIARA COSTUMERO, IRATXE LARRINAGA, ZURIÑE GOITIA, IRATI
TELLERIA, AINARA COBOS, IRATI TXURRUKA, LEA SALAN , PELLO ZUPIRIA.
AURREKO LERROA: HAIZEA ANTON, OLATZ IGARTUA, MIREN HERRERO,
EUNATE LUZURIAGA, PATRICIA BAROJA, NEREA SANCHEZ, BORJA ABRISKETA,
AITOR PODEROS. IRAKASLEA: MIRARI ETXEBERRIA.

.
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ATZEKO LERROA: ANDER SAN MARTIN, IRUNE BILBAO, MIKEL IBAIBARRIAGA,
ENEKO ROMO, USUNE TRIFOL, GORKA EXPOSITO, ANDER HERRERO. ERDIKO
LERROA: LAIDA IÑURRIGARRO, SAIOA SIERRA, ANE SOLDEVILLA, XABIER
MIKEL PUEYO, LANDER OROKIETA, OIHANE DIEZ, IMANOL PICON. AURREKO
LERROA: IZASKUN LEKUE, GARAZI CARRASCO, IRAIDE SANCHEZ, IRATI
GONZALEZ, IBANE MUNIATEGI, IBAI CORTABITARTE, MARKEL ALAÑA.
IRAKASLEA: MYRIAM AMURIZA.

ATZEKO LERROA: ANDER LOPEZ, ANTON IGEREGI, JON SAGAZOLA, LEIRE
LUJA, ASIER GOIKOETXEA, IBON ZUBIETA, ZORIONE HORMAETXEA. ERDIKO
LERROA: MARKEL EPELDE, SAIOA BUESA, IZASKUN GOMEZ, MARKEL PEÑA,
ADRIANA CADAVID, IBONE FERNANDEZ DE PINEDO, AMAIA BREGON.
AURREKO LERROA: ALBA GONZALEZ, MARIA ECHENAUSIA, ELENA PEDRERO,
LIERNI MALABE, IRATI ARITZETA, KOLDO ABANDO. EZ DAGO: ANGEL PRIETO.
IRAKASLEA: ITZIAR SALABERRI.
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ATZEKO LERROA: MARTIN IZAGUIRRE, MIKEL ARROYO, ASIER AGUIRRE, ODIX OLABARRIETA, AITOR MARTIN, DIEGO IRIGOIEN,
MIKEL HERRERA . ERDIKO LERROA: EIDER PALACIO, SOIARTZE DUQUE, JUAN AGUIRRE, MARIA PARODY, ADIRAN APRAIZ, OLATZ
ARRASATE. AURREKO LERROA: IRATXE DUQUE, XABIER ALVAREZ, ASIER GALAN, AITOR ANGULO, OSERTZ ESCOBAR. EZ DAGO:
PAULA ALVAREZ. IRAKASLEA: LIBE ALONSO.

xxxxxxxxxxxxxxxx
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Bloga
KOMUNIKAZIO TRESNA BERRIA

bloga

Komunikazio Batzordea orain dela bi
urte sortu genuen. Hasierako asmoa
webgune berri bat sortzea izan zen eta
pentsatu baino gehiago kostatu bazaigu
ere, azkenean abian dugu:

http://www.deustukoikastola.org/
Komunikazio Batzordea

E

lkartearen orria edo web gunea
horretarako boluntario aritu diren
gurasoek egin eta haiek kudeatzen dute. Horregatik webgune
xumea da eta ezarian joango gara, gutxika gutxika, mamitzen eta hobetzen.
Gunearen hasiera blog formatuko orria
da, horretan nahi duen guztiak iritziak,
kritikak, aholkuak edota eskakizunak utz
ditzake. Ongi etorriak izango dira laguntza guztiak, baita gaizki egindakoak
zuzentzeko balio duten kritikak ere.
Blogean albisteak eta bestelako informazioak (jantokiko menua, esaterako)
agertuko dira.
Horrez gain, blog horretan batzordeen
loturak edo estekak ere topatuko dituzue. Batzorde bakoitzak bere gunetxoa
du eta batzordekideek erabiliko dute
nahi edo behar dutenerako.
Webgune honen bitartez hobetu nahi
izan dugu Elkartearen eta guraso guztien

arteko informazioa eta komunikazioa.
Beste bitartekoak ere baditugu: emaila,
paperezko oharrak... eta horiek erabiltzen jarraituko dugu, egunean eguneko
informazioa guztiengana heltzea nahi
dugulako. Baina, zalantza barik, webgune on bat izateak informazioa zabaltzeko lana asko erraztuko digu.

.
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ESKOLA KONTSEILU

berria

Eskola Kontseilurako kide berri batzuk aukeratu ditugu ikasturte
honetan. Ikastolako organo gorena da Kontseilua eta bertan hartzen dira erabaki nagusiak. Gaur egun, zuzendaria, ikasketa
burua, idazkaria eta udaleko eta administrazioko ordezkariez
gain, gurasoen 12 ordezkari daude, irakasleen 10 eta ikasleen 3.
Hona hemen zerrenda:
ZUZENDARIA: Nerea Aranburu
IKASKETA BURUA: Miren Escudero
IDAZKARIA: Josu Sainz de la Maza
UDALEKO ORDEZKARIA: Joseba Jauregi
GURASOEN ORDEZKARIAK: Patxi Alaña (2 urte), Juan Carlos Azanza (2
urte), Begoña Iriondo (2 urte), Teresa laka (2 urte), Nerea Olaziregi (2 urte), Iñaki Saratxaga (2 urte), Iñaki Laparra
(4 urte), Guadalupe Bustamante (4 urte), Patxi Erezkano (4 urte), Maite Unanue (4 urte), Raquel Lagunilla (4
urte), Amaia Eiguren (4 urte)
IRAKASLEEN ORDEZKARIAK: Iñaki Untzueta
(4 urte), Beatriz Txurruka (4 urte), Ikerne Goitia (4 urte), Carmen Achabal (4 urte), Myrian Amuriza (2 urte),
Cristina Gondra (2 urte), Angel Gonzalez (2 urte), Edurne Gurtubay (2 urte), Gabriel Nieves (2 urte), Ana Oza
(2 urte)
IKASLEEN ORDEZKARIAK: Olatz Igartua (2 urte), Ane Morales (4 urte), Jon Ander Irigoyen (4 urte)

GURASO ELKARTEKO

batzordea

Guraso Elkarteko batzarretan erabakitakoa kudeatzeaz arduratzen
da Batzorde nagusi hau. Lan egiteko prest dagoen edonork har
dezake parte eta sei taldetan antolatuta gaude: Jantokia,
Pedagogikoa, Kultura, Kirolak, Euskara-Sortzen Ikasbatuaz eta
Komunikazioa. Erronka handiak ditugu aurrera eramateko eta horretarako jendearen laguntza ezinbestekoa da. Parte hartu nahi baduzu utzi zure izena eta
telefonoa idazkaritza ondoan dugun postontzian eta
zurekin harremanetan jarriko gara.
Esti Lezea. Jantoki
Batzordea
Edu Apodaka. Euskara
Batzordea

Tere Laka. Kultura eta
Pedagogia batzordea

Maite Unanue.
Pedagogia batzordea

Bego Iriondo.
Idazkaria eta Jantokia
Jose Ignacio García.
Diruzaina

Karlos Gonzalez.
Euskara Batzordea

Aitor Gartzia. Euskara
Batzordea
Lourdes Obieta. Kirola
Batzordea

Nerea Olaziregi.
Sortzen Ikasbatuaz

Karla Foruria. Kultura
Batzordea

.

55

GUraso elkartearen organigrama

Deustuko Ikastola 2009

.
Zertarako guraso elkartea?

56

Deustuko Ikastola 2009

DEUSTUKO IKASTOLAKO GURASO

ELKARTEA 2008/2009

Historia

Gure elkartea hobeto ezagutzeko gaur egun zer egiten dugun
eta nola antolatuta gauden erakutsi nahi dizuegu.
Guraso elkartea 1986an sortu zen, duela 23 urte. Denbora luzea
igaro da eta egun ditugun helburu eta ardurak hauek dira:
1-Gure seme-alaben heziketarako aukerarik onenak ahalbidetzea. 2Gurasoen parte-hartzea ziurtatzea erabakiguneetan. 3-Ikastolan denen
arteko elkarlana bultzatzea. 4-Hezkuntza proiektuaren jarraipena egitea.
5-Eskola komunitatearen interesak defendatzea. 6-Ikastolako zuzendaritza
taldearekin batera Sortzen-Ikasbatuaz elkartean parte hartzea. 7-Guraso
eta ikasleen onerako ekintza osagarrien antolaketa.

Helburu hauekin sortu dira guraso elkarteak kudeatzen dituen zerbitzu eta jarduerak: batzuk, gurasoen lanagatik sortutako beharrei erantzuteko (jantokia,
haurtzaindegia, eta laguntza medikua). Beste batzuk gure umeen heziketa
osatzeko (ekintza osagarrietarako finantzabidea, eskolaz kanpokoak eta ekitaldi ludiko-kulturalak). Eta besteak hezkuntza jarduerari laguntzeko (psikologoa,
2 urteko geletako laguntzailea, guraso-eskola eta hitzaldiak).
Hona hemen labur-labur zerbitzu eta jarduerak:
guraso elkarteak kudeatzen du. Bazkarin enpresa dauka kontratatuta, eta hark
dauka bazkari eta monitoreen ardura. HAURTZAINDEGIA: guraso elkarteak kudeatzen du
Bazkarin enpresarekin hau ere. LAGUNTZA MEDIKUA: guraso elkarteak Mutua General de
Seguros aseguru etxea kontratatuta dauka ikastolan gerta daitezkeen istripuei erantzuna emateko, ikastolako gidan azaltzen den moduan. EKINTZA OSAGARRIETARAKO FINANTZABIDEA: eskola ordutegian baina ikastolatik kanpo egiten diren jardueretarako dirua guraso elkartearen urteko kuotatik ordaintzen dira, aparteko dirurik eskatu gabe. ESKOLAZ KANPOKOAK: Saskibaloia - margogintza - antzezpena - euskal dantzak - Kirolanitza - Atletismoa - Karatea
- bertsolaritza- musika - Igeriketa - Mendi taldea - euskal musika tresnak - Aerobica. EKITALDI
LUDIKO-KKULTURALAK: Umeentzako ikuskizunak: pailazoak, magoak… - Musika emanaldiak
-Mendi martxa - Ikasturte amaierako jaia - Agate Deuna. PSIKOLOGOA: irakasleen eskaerari
erantzuteko kontratatutako zerbitzua. Bere lana, batez ere, irakasleei aholkularitza eskaintzea da, baita
hala eskatzen duten gurasoei, gurasoei orientazio hitzaldiak ematea. Kasu batzuetan, umeak ere tratatzen ditu zuzenean. 2 URTEKO GELETAKO LAGUNTZAILEA: guraso elkarteko urteko kuotatik
JANTOKIA:
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ordaintzen da aparteko dirurik eskatu gabe 2 urteko geletan egun osoan laguntzaile
dagoen pertsona baten urte osoko soldata. GURASO ESKOLA: psikologo batek egiten du, eta
gurasoei zuzenduta dago. Hilean behin egiten
dira eta gai desberdinak jorratzen dira.
HITZALDIAK: gurasoei zuzenduta daude, eta izan
daitezke psikologoarenak, adituren batenak…
MATERIALA: umeek behar dituzten materialak
erosten ditugu, gurasoei ardura bat kentzeko eta
salneurri egokienak edukitzeko.

Hau guztia aurrera eramateko guraso elkarteak bere antolamendua dauka. Batzar Nagusian elkarteko kide guztiek hartzen
dugu parte; bertan informazioa eman eta jaso, aurrekontuak onartu, proposamenak aurkeztu eta eztabaidatu, interes handiko gaiak landu, hau da, elkartearen funtzionamendurako oinarriak ezartzen dira. Eguneroko lana antolatu eta
egiteko zuzendaritza batzordea dago; bertan borondatez parte hartzen duten
hainbeste guraso daude, lehendakaria, diru-zaina eta idazkaria barne. Gainera
batzorde hauek funtzionatzen dute:
EUSKARA ETA SORTZEN-IIKASBATUAZ BATZORDEA: euskararen inguruko ekimenak bultzatu eta sus-

tatzeko. Irakasleekin batera egiten da lan, eta Berbaizurekin ekimen batzuetan parte
hartzen dugu. Adibide batzuk dira: "Euskaraz mintzo" proiektua, korrika txikia, blog
ikastaroa, berbalaguna... KULTURA BATZORDEA: kultur arloko ekintza eta ekitaldiak kudeatu eta antolatzen ditu. KIROL BATZORDEA: kirol arloko ekintzak kudeatzeko. JANTOKI ETA
HAURTZAINDEGI BATZORDEA: haiekin zerikusia duen guztia kudeatzeko. KOMUNIKAZIO BATZORDEA: elkartea eta familia, irakasle eta kanpoko instituzioekin komunikazioa bultzatu eta bideratzeko.
BATZORDE PEDAGOGIKOA: hezkuntza jardueraren jarraipena egiteko. GURASO ESKOLA: gurasoei zuzendutako hitzaldiak antolatzen ditu. DEUSTUKO BARRUTIA: Deustuko barrutian udaleko
batzordeetan parte hartzeko.

Badaude ere hainbeste ekintzez arduratzen diren pertsona eta taldeak, besteak beste musikakoak, bertsolaritza, aldizkaria, kiroletako talde bakoitzaren
arduradunak, eskola kontseilukoak, hainbat ekimenetan bolondres lan egiten
dutenak... Datorren ikasturtean talde berriak antolatu ditzakegu, zuen eskaera
eta laguntzaren arabera.
Gurekin kontaktuan jartzeko sarreran daukagun buzoia erabili dezakezue, idazkaria@deustukoikastola.org -era posta elektronikoa bidali, edo patioan gurekin zuzenean hitz egin.
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GURASOEN TAILERRA
Guraso eskolak hezkuntza arloko gai eta
protagonisten inguruan dihardu beste
urte batez. Gure seme alabekin ditugun
arazoak aztertu eta elkartrukatzeko topagunea da. Bertan, beraien pentsaera eta
portaera ezagutzen eta ulertzen saiatzen
gara. Era berean, gure jokaeren inguruan
sakontzen dugu, denborarekin gure
harremanak hobetu daitezen. Ez da lan

Erabiltzen dugun dinamika mahai inguruarena da. Proposatutako gai baten
inguruan mintzatzen gara, baina gidoi
itxi bat jarraitu gabe.. Alegia, zalantza,
proposamen edota bizitako esperientziei lehentasuna ematen zaie. Gaiak
beraz, libreak dira eta normalean gure
eguneroko bizitzarekin loturik daude.

makala, ez!. Horretarako aditu birekin
elkartzen gara: Norberto Mascaró eta
Javier Galdeano. Biak esperientziadun
psikologoak dira eta eguneroko adibideen bitartez, gure seme alabekin ditugun
harremanak hobetzen laguntzen digute.
Bakoitza hezkuntzako garai ezberdinetan oinarritzen da. Nerabezaroa batetik,
eta haurtzaroa bestetik eta horrela,
ikuspegi orokor bat eskaintzen digute.

Lan arloan, formazioa, ezagutzaren
kudeaketa edota ikuspegi estrategikoa
bezalako kontzeptuak modan dauden
garai honetan, ez dago soberan pentsatzea ea ez digun merezi hilean behin
ordu eta erdi ematea gehien inporta zaigunaren inguruan hausnartzen...are
gehiago, lagunen arteko giroan eta
umeak egun horretarako bereziki prestatutako haurtzaindegian utzita.

Kontzienteak ez izan arren, ikastetxe pribilegiatua gara horrelako zerbitzua izateagatik, eta tristea da gutxi baloratzen
dugula ikustea... parte hartzen dugun
gurasoon kopurua ikustea besterik ez
dago.
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Euskara Batzordea

EUSKARA BATZORDEA:

erabilerari eragin nahian....
Aspaldi eratu zuten guraso batzuek
Euskara Batzordea, asmo jakin batekin:
euskararen erabilera bermatu eta
Ikastolako esparru eta jarduera guztietara
zabaltzeko asmoz. Ez da erraza inguruan
dugun hizkuntza-egoerak bestelako
inertzia inposatzen duelako. Erraza,
Deustun, erdaraz aritzea da eta Ikastola
ez dago eragin horretatik kanpo. Hori
dela eta, irakasleek egin duten lanari
lagundu nahian, Euskara Batzordea
eratu eta Euskara Plana garatzeari ekin
zioten. Eta asmo horiei eusten segitzen
du oraingo Euskara Batzordeak. Gure
erronka nagusia euskara modu natural
eta atsegin batean erabiltzeko motibazioa indartzea da, bereziki, ikasgeletatik
kanpo eta guraso eta ikasleen arteko
harremanetan. Argi dago gure eginbeharraren xedea ez dela bakarrik euskaraz
dakien jendea, guraso askok ez baitakite
euskaraz egiten eta haiei ikasteko gogoa
piztu nahiko genieke.
Batzordekideekin batera aurten laguntzaile sare bat osatzen saiatu gara.
Batzordean egotea nekagarri egin ahal
zaio jendeari, baina horrela badago
Batzordeak prestatzen dituen ekimene-

tan parte hartzea beste konpromiso
handiagorik hartu gabe. Zuek ere gonbidatuta zaudete modu batean zein bestean parte hartzera… Gogoratu webgune berrian ataltxo bat dugula eta bertan
Batzordearekin harremanetan jartzeko
modua.

euskara@deustukoikastola.org
Guraso laguntzaileak

.
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BERBALAGUNAK MINTZAPRAKTIKAN

jo eta ke

Asteartero, bostetatik seietara Ikastolako
patioan biltzen jarraitzen dute. Ramon,
Beatriz eta Cristina Ikastolako gurasoak
dira eta astean behin ordu betez euskaraz
hitz egiteko elkartzen dira.
Maila ez da oztopoa, bakoitzak ahal
duena ematen du eta taldea handitzeko
irrikitan daude. Berbalagun egitasmoa
euskararen erabilera bultzatzeko sortu

zen eta dagoeneko euskaldun osoz eta
euskara ikasi nahi duten pertsonez osatutako talde ugari daude Deustun.
Ikastolako hirukotearekin euskaraz aritzeko aukera aprobetxatu nahi izanez
gero, utzi zure datuak Guraso
Elkartearen postontzian (idazkaritza
aurrean) eta zurekin harremanetan jarriko gara.

BERTAN BILBO
XX. mendeko Bilbo eta euskararen arteko harremanak ezagutzeko aukera
Eguraldiak lagundu ez bazuen ere (ederra
egin baitzuen jendea uxatuz), dozena bat
guraso eta irakasle batu ginen
Zuberogoitia anaiek maiatzaren 6an
emandako hitzaldian.
Bertaratutakoen iritziz, ezin interesgarriagoa izan zen, Bilbo eta euskararen
inguruan mugitzen garenok "nondik
gatozen eta nora goazen" gaian sakontzeko. Izan ere, historian zehar askotan,
Bilboko zein Deustuko euskaldunok aitzindariak izan gara hainbat kontutan:
"euskaltegia" berba berton sortzeaz
gain, EHko lehenengo euskaltegia
Bilbon bertan zabaldu zen; orobat, euskara hutsean argitaratutako lehenengo
aldizkaria berton sortua izan zen eta
honelako beste hamaika istorio.
Azkenik, iragarri nahi dizuegu aurtengo
udazken aldera "Xamar"-ek idatzitako
"Euskara jendea" liburua ere aurkezteko
asmoa daukagula.
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kirola atletismoa

DEUSTUKO IKASTOLA

atletismo taldea
Azkarrago, altuago eta indartsuago… jolastuz
Ander Diez (entrenatzailea)

Kirol erregeak urte asko daramatza
Deustuko Ikastolan presentzia izaten, eta
osasun ezin hobearekin jarraitzen du.
Urte honetan kategoria guztietan eduki
dugu atleten presentzia, benjamin, alebin
eta infantil mailetan izan dira kirol multidiziplinar honetan parte hartzera animatu diren umeak.

izan arren, talde bat bezala entrenatzen
dugu, kooperazioa landu eta bakoitzaren hobekuntzatik, taldea hobetu dadin.
Azaldutako metodologia eta pausuak
jarraituz, multilateralitatea eta garapen
fisikoa garatzen duen kirol eder honetan, umeak ondo sentitzea eta jarraitzeko grina izatea da helburua.

Oinarri sendo bat sortuz, gaitasun atletiko guztiak garatzeko lan egiten da,
beti, ikuspegi ludiko batetik, hau da,
jokuak erabiliz, baina teknika alde batera utzi gabe. Atletismoaren oinarriak
lantzeak, gaitasun motriz basikoak garatzen ditu; desplazamenduak, saltoak,
birak, jaurtiketak, errezepzioa, koordinazioa, oreka, etab. Kirol indibidual bat

Urte honetan, ostiraletan egiten ditugun
entrenamenduez gain, hainbat lasterketa eta atletismo frogetara joan gara,
diziplina guztiak praktikatu ahal izateko,
entrenamenduetan zein atletismo pistetan. Gainera, lasterketa ofizialez gain,
beste atletismo topaketa bat ospatu
dugu Leioako unibertsitateko pistan,
beste ikastola batzuekin bateratuz,

arratsalde bat, atletismoa egiten disfrutatzeko. Topaketa honetan, lasterketak, jauziak, jaurtiketak, eta hesien lasterketak
egin ahal izan ziren, emaitzarik kontutan
hartu gabe eta giro eder baten. Pistako
lehiaketa ofizialetan, emaitza oso onak
izan dituzte Deustuko Ikastolako atletek,
Bizkaiko finalerako hainbat marka lortuz,
bai alebin eta bai infantil mailetan, eta
maiatzean ospatzen den finalean lortuko
dutenaren zain gaude.
Etorkizunera begira, gure jomuga, hurrengo urteetan taldea handitzen joatea eta
Deustuko Ikastolak atletismo talde sendo
eta osasuntsua izatea da. Horretarako,
munduko kirolik zaharrenean, atleta
berrien sarrera izatea espero dugu.
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IGERIKETA
Paula Iparragirre - Madalen Antolin

2008-09 ikasturtean 43 ikaslek parte
hartu dute igeriketan, L.H. 2. mailatik
D.B.H. 3. mailara. Aurten, D.B.H.ko
kopurua igo da eta L.H.koa berriz jaitsi,
talde biak parekatzen.
Bestalde, kurtso hasieran apuntatuta
zeuden hainbat umeen gurasoak ez
ziren kurtso hasierako batzarrean agertu, ezta guregana hurbildu ere haien
seme-alabei baja emateko. Honek suposatu zuen ezin izan genituela behin
betiko zerrendak garaiz egin, ezta aurrekontuak atera gure ekintza martxan jartzeko.
Ikasturte honetan, aurreko ikasturtean
bezala, monitore aldaketa ere izan dugu.
Ieltxu da oraingoa, eta neska-mutilak
pozik egon dira berarekin.
Kurtso hasieran, problema batzuk egon
ziren ume txiki batzuekin, ez baitzekiten
igeri egiten, eta baja eman behar izan
zuten. Kontuan izan behar dugu, ekintza
honetan parte hartzeko igeri egiten erraz
jakin behar dela, ez delako ikastaro bat
entrenamendua baizik.
Aurten, lehiaketen antolamendua desberdina izan da, eta egun berberean
mailako guztiek hartu dute parte. Honek
giroa hobetu du eta elkar animatzea
erraztu du.
Hobekuntzak

Pasa den kurtsoan bezala, hemendik,
jendea animatzen dugu lehiaketetan
parte hartzeko eta beste aldetik, entrenamendu orduak gehitzea beharrezkoa
dela ikusten dugu. Besterik gabe, agur
bero bat!
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K irola aerobic

AEROBIC
Aurten eta lehenengo aldiz, dantza taldea dugu Deustuko Ikastolan DBHkook. Oso ondo pasatzen dugu eta hain da dibertigarria, guztiok apuntatu beharko zinateketela. Koreografia oso politak egiten ditugu, baita nekagarriak ere.
Askotan pausu asko egiten ditugu egun berean eta nahastu egiten gara, baina
azkenean ondo ateratzen zaigu. Apunta zaitezte eta ondo pasatuko duzue,
oso dibertigarria baita!
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KIROLANITZA
Aurten iaz baino kirolari gehiago apuntatu dira kirolanitzan. Bi taldetan banatuta daude, LH1ekoak alde batetik eta LH2koak bestetik. Hori dela eta hiru
monitoreren laguntza izan dugu: Asier, Pablo eta Itziarrena, hain zuzen ere.
Azken hau, Aste Santua baino saio batzuk lehenago etorri zitzaigun aurrekoen lana errazteko asmoz. Azpimarratu nahi dugu ere Ikastolako aita baten
aholkua: Jon, mila esker.

Animo eta eskerrik asko parte
hartzaile guztiei.
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K kirola saskibaloia

SASKIBALOIA
Aurten 116 ume 8 taldetan izan gara. Nagusien talde batek jolasteari utzi zion
eta gazteen 2 talde berri ditugu: bata, mutilena. Esan behar da aurten lehenengoz sortu dela mutilen taldea; eta bestea, neskena. Talde gehienak jokalariz gainezka egon arren badirudi jendea pozik dabilela, beraz, datorren urtera
begira zaudetenok segi eta berriak "ongi etorria" aurretik. Iaz lez, aurten ere,
partiduetarako kiroldegia erabili izan dugu salbuespen batzuk izan ezik.
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MENDI TALDEAK ARDURADUNA

behar du

Badira urte batzuk gurean mendi taldea
dugula eta familia giroan Euskal Herriko
parajeak ezagutzeko aukera paregabea
da. Asmoa hilean behin irteera bat egitea
da baina aurten, arrazoi ezberdinak direla medio, bi irteera baino ez ditugu egin.
Umeen adinaren arabera antolatzen dira
irteerak, 1995. urtetik aurrera jaiotakoak
400 eta 600 metro inguruko mendietara
joaten dira eta orotara lau ordutako ibilbideak egiten dituzte. Ikasturte honetan, Ganeran (Galdames), Cotobasero
(Karrantza), Serantes (Santurtzi), Bikirrio
(Gordexola), Burgoa (Bermeo) eta
Altungana (Zeanuri) egitea aurreikusita
egon da. Nagusiagoek, besteak beste,
Aizkorri (Zegama), Anboto (Atxondo)
edota Montejurra (Aiegi) ezagutzeko
aukera izan dute. Irteera hauek eskola
kirola sailak antolatzen ditu eta Bizkaiko
beste ikastetxeekin batera egiten dira.
Ea datorren ikasturtean hobeto antolatzen
garen. Jendea eta gogoa egon badaude.
Orain arduradun berria bilatzen ari
gara....
Euskal Herriko mendiak ditugu zain
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Herri kirolak

HERRI KIROLAK
34 ume 3 maila desberdinetan izan dira Ikastolaren
izenean Bizkaiko Herri Kirolen Txapelketan parte
hartu dutenak. Nagusienek urtero parte hartu izan
dute. Aurtengo deialdi guztietara aurkeztea ezinezkoa izan arren (Deustuko jaiak, haizetza) maiatzaren 24ko finalerako gonbidapena jaso genuen.
Umeak gustura dabiltza. Animo eta ia datorren
urtean partaide gehiago ditugun.
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KARATE TALDEA
Hemen gaituzue, karate taldekoak, gero eta bizkorrago, trebeago eta kementsuago. Agerian dago
lagun-talde alaia garela eta karatezale amorratuak!
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Antzerkia

1

2
3

4

5 6

(1) Gorputzarekin alfabetoko letrak ezagutzen
ditugun bitartean oreka ere lantzen saiatzen gara, Jone, Maialen, Ekaitz, Aritz, Elene,
Isabel eta Nahia. (2) Aitor, Jon, Aiala, Asier, Ane, Josu eta Anek ere alfabetoko letra
guztiei errepasoa eman diegu. Bakoitzak hizkiei gorputza emateko bere modua bilatzen
du. (3) Antzerkiaren inguruan arlo ezberdinak lantzen ditugu. Batzuek espazioak eta
eszenografiak sortzen asko gozatzen dute, hemen Nahia, Isabel eta Jonek gela bat
sortu dute. (4)Batzuetan bikoteka inprobisazioak egiten ditugu, oraingoan Koro eta
Aitor elkarrekin dantza egiten dute, gorputza astintzen eta askatzen artista paregabeak. (5) Joko librea daukagunean ere taldeak elkarlanaren bidez gozatzen du. Taldeari
esker, Antxon, Ane eta Unaik eroso bidaiatzen dute, Hurrengo txandan eurei tokatu
zaie besteontzat lan egitea. (6) Antxon, Jone, Oier, Gaizka, Elene, Ane eta Jonek
argazkiak sortzen dituzte koadroak balira, espazioaren konposaketa lantzen eta ikasten. (7) Batzuek antzerkia aurkezten dute eta besteok begiratzen ikasten saiatzen gara.
Zein ideia interesgarriak bururatzen zaizkien kideei! Maialen, Maren, Ane, Aitor,
Unai eta Elaia adi adi daude, Antxonek bere pertsonaia aurkezten duen bitartean. (8)
Eta nola ez mozorroek pertsonaiak erraztasun handiz eta xarma bereziarekin sortzen
laguntzen diete Iraitz, Unai, Urko, Oier, Mikel, Iñigo, Jon eta Olatzi.

7

8

HAU PIURA!
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OSKORRIK JENDETZA

bildu zuen

Jantokia leporaino bete zuen Oskorri & The pub Ibiltariaren
kontzertuak. Guraso eta adin guztietako umeek ederki abestu
zituzten Euskal Herriko aintzinako kantak Natxo de Felipek
gidatzen zuen taldearen doinuak jarraituz. Argazkiak horren
lekuko.
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KULTURA ANTZERKIA
KANPANOLUE; BERBENA BAT

baino gehiago

Haur eta familientzako antzerki musikala izan genuen abenduaren
19an. Dantza eta antzerkigintza bildu zituen Kanpanolue lanak. Erritmo
eta ohitura ezberdinen bitartez, munduko hainbat tokietara bidaiatzeko
proposamena luzatu ziguten. Baita lortu ere. Primeran pasatu genuen.
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MARGOGINTZA
Zer egiten dugu margogintzan? Gure
inguruari begiratzen diogu gainontzekoei
beste modu batean azaltzeko, hau da,
margozten. Margozterakoan, eguneroko
kezkak eta ardurak alde batera uzten
ditugu.

golarion eginkizuna esaten digutena
entzutea eta ulertzea da.

Oleo, akuarela eta marrazkiek mundua
bere hitzekin azaltzen digute, eta mar-

Urtez urte, gero eta margolari gehiago
gara. Helburua: ikastea eta gozatzea.

Margogintzan, azken finean, adierazpen
berriak sortzeko modu berriak bilatzen
ditugu.

Deustuko Ikastola 2009

.

73

Elkartasun keinuak

ELKARTASUN KEINUAK
Hamaika modu daude elkartasuna adierazteko. Guk, aurten ere, Nafarroa eta
Ipar Euskal Herriko Ikastolen alde egin
dugu, besteak beste, zainzuriak, piperrak, gazta eta gailetak erosten. 2008ko
Nafarroa Oinez Iruñeako Jaso Ikastolak
antolatu zuen eta Pedro Luis kontserbako produktuak erosteko gonbitea luzatu
ziguten, marka horrek euskararen aldeko
jaia babestu baitzuen.

Zuberoako Basabüru eta Sohüta herrietako Ikastolek ere, bertoko produktuen
kutxak eskaini zizkiguten. Kasu bietan,
erantzuna oso ona izan da eta gure
Ikastolatik eskaera ugari jaso dituzte.
Euskal Herriko produktu goxoak dastatzeaz gain, Iruñea eta Zuberoa euskalduntzen lagundu dugu horrela.

Datorren urtean, gehiago!

.
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BILBAO MUSIKA
Urtero bezala, Bilbao Musikan ikasten
dabiltzan Deustuko Ikastolako ikasleen
kontzertua izan genuen Ikastolan. 40
ikasle baino gehiagok haien musika tresnekin duten abilezia erakutsi ziguten.
Txistularien kalejirarekin gure kontzertu
areto berezian sartu ginen. Bertsolariek
agurra abestu eta gero hasi zen ekitaldia.
Denetarik entzuteko parada izan genuen
bertara hurbildu ginenok: bibolinak, trikia, akordeoia, pianoa, kitarra, tronpeta,
perkusioa, klarinetea...

DBH 4.mailako aurkezleek primeran
bete zuten beraien lana eta amaieran
parte hartzaileek saritxoa ere izan zuten.
Mila esker Bilbao Musikako irakasle eta
zuzendaritzari Ikastolara etortzeko
prest egoteagatik eta azpiegitura ekartzeagatik. Baita ere Rementeria dendakoei, ekartzen duzuen lora sorta eder
horrengatik.
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KONTZERTU PAREGABEA
Deustuko Ikastolako Musika komisioa

Aurten, musikako klaseetan 3 urte eta 16
urte bitarteko 223 ikasle egon dira herri
perkusioa, panderoa, txistua eta trikitixa
ikasten.
Ez dugu ahaztu behar Euskal Herrian
euskal musikak izan duen indarra eta
dagoen tradizioa.
Txistua, adibidez, dantzak laguntzen
dituen instrumentua izan ohi da, erromerietan eta gorazarrezko udal-ekitaldietan. Zenbait urtetatik hona instrumentuaren posibilitate itzelak erakusten
dituzten kontzertuak ere eman izan dira.
Trikitixa gehienetan pandero batekin
jotzen da, hau da, panderojole baten

laguntzaz. Berez, tresnarentzat baino
areago, bikote horrek sortzen duen
musika motari esateko erabili da trikitixa
izena. Erromeria guztietan dagoen instrumentua da.
Urtero bezala, kurtso amaieran, gurasook aukera dugu gure umeen aurrerapenekin gozatzeko, horretarako musika
jaialdi bat antolatzen delarik, umeen trebetasunak ikusteko eta entzuteko.
Musika jaialdi honetan Ikastolako adin
guztietako umeek hartzen dute parte eta
amaieran askari bat eskeintzen zaie.
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BERTSO MERIENDA
Neurriz eta errimaz / kantatzea hitza/
horra zer kirol mota / den bertsolaritza.
Horrela dio seigarren mailako ikasleen
bertsogintzako liburuan agertzen den
kopla batek. Eta bai, hori bada bertsolaritza, baina ez hori bakarrik. Hori eta
askoz gehiago da bertsolaritza, eta hain
zuzen ere bertsolaritzaren inguruan sortzen
dena transmititzea da Ikastolan bertsogintzako klaseak ematean daukagun helburua.
Lehen Hezkuntzako seigarren mailan eta
DBHn eman dira bertsolaritzako klaseak. Lehen Hezkuntzako kasuan seigarren
mailako ikasle guztiek hartu dute parte
Bertsogintza Bizkaiko Ikastetxeetan
proiektuan. Honen proiektuaren bidez
ikasle guztiek bertsolaritzaren berri izan
dute eta neurri batean edo bestean bertsozale bihurtzea izan da helburua.
Bertsolaritzaren bitartez hainbat arlo
landu litezke: euskara, kultura, musika,
ahozko adierazmena, jendaurrekotasuna... Ahalik eta era atseginenean jardunda eta astean ordu batek eman dezakeenaren barruan, lorpen txukunak lortu
dira. Hasieran, ikasleek ia ezinezkotzat
ikusten zuten bertso bat osatzea baina
ikasturte amaierarako ikasle guztiak dira
gai bertso txukunak idazteko. Gelako
lanaz gain saio osagarri batzuk ere burutu ditugu ikasturtean zehar: gelan
ikasitako kanta eta bertsoekin
kantaldia, ikasturte amaieran
pare bat bertsolarirekin bertso
saioa eta Bizkaia Irratiko Zortziko
Txikia irratsaioan ere hartu
genuen parte.
DBHko ikasleek ostera bat- bateko bertsogintzan barneratzeko
aukera izan dute eskola orduetatik kanpo. Zortzi ikasle izan dira

aurten talde bitan ostiral arratsaldeetan
bertso kantari aritu direnak. Akaso pentsatuko duzue DBHko ikasle guztietatik zortzi
soilik apuntatzea kopuru irrigarria dela.
Baina bertsoa ez da futbola edo esku
pilota, edo ingeleseko akademia. Mundu
txikia da gurea, ez horregatik garrantzi
gutxiagokoa. Ikasleek ahalegin handia
egin dute derrigortasun handi barik klasera etorri eta bat- batean bertsotan jarduteko. Aurten lehenengo aldiz gainera
Bizkaiko beste bertso eskoletako ikasleekin batera Gorozikako aterpetxean egin
diren bertso barnetegietan hartu dute
parte. Bertsoarerkiko grina barneratzen
bazaie, nork dio urte gutxi batzuren
buruan Deustun bertsolari koadrila jator
bat egongo ez denik?
Maiatzean burutuko den Deustuko
Ikastolako Bigarren Bertso Meriendan,
bertsolaritza landu duten ikasle guztiek
egingo dute bat. Bertan ikusi ahal izango
da batzuek zein besteek ikasturtean
zehar egindako lanaren erakusgarri txiki
bat.
Espero dezagun hurrengo urteetan ere
bertsoak presentzia izatea Deustuko
Ikastolan eta egindako lanaren ordaina
ere bertso bidez jasotzea.
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Dantzari Eguna
DANTZARI EGUNA BERMEON

Amaitu da, ia-ia, aurtengo dantzarien
lana. Ikasturtean zehar, dantza berriak
ikasi eta gero, gure kultura eta gure ohiturak apur bat hobeto ezagutzen dituzte
ikastolako dantza taldeko neska-mutilek.
Neska-mutilek, bai, dakizuen bezala,
dantza taldean neska eta mutilen taldeak
baitaude. Txikiagoak direnean, batera
ikasten dituzte erromeria dantzak, baina
nagusitzen diren heinean, taldeko dantzak
ikasten dituzte, eta honetarako, bereiztu
egiten dira. Aurten, 9 mutilek osatzen

zuten mutil taldea, eta…ez dira nahikoa
izan. Ikasturte osoan, plazan dantzatu
gabe geratu dira. Beti baten batek beste
konpromiso garrantzitsuago bat zuen
eta ez dira zortzi izatera heldu; eta ezin
dantzatu. Horregatik, aurtengo aldizkari
honetan, zera esan nahi dizuegu: oso
garrantzitsuak dira mutilak dantza talde
baten, beraz, mesedez, animatu zuen
semea parte hartzera eta konpromisoa
hartzera!!!!
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Herria
DEUSTUKO “EUSKAL HERRIAK
Bere Eskola” taldea sortu da
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<<Euskal Herria, euskara eta euskal kultura oinarri izango duen hezkuntza aldarrikatzen duen ekimen herritarra da
gurea>>. Horrela aurkeztu zuten euren
burua Deustuko EHBEko kideek Bidarte
auzo etxean bildu ziren lagunen aurrean.
<<Ikasle, irakasle, guraso zein herritarrez
osatutako herri eragilea gara, ikastetxetatik eta herritik sortutakoa>> azpimarratu

zuten. Era berean, Deustuko eskola
maparen egoera, eta ikastetxez ikastetxe
egiten ari diren azterketaren berri eman
zuten taldeko partaideek. Bereziki, eskola ezberdinek komunean dituzten arazoak eta gabeziak azpimarratu zituzten.
Euskararen egoeraz, testu liburuetaz, euskal curriculumaz eta haur eskoletaz mintzatu ziren, besteak beste.

OLEN
-TZERO
Enare, Haizea, Jon, Karmele, Aitzol,
Garazi, Ibane eta Itziar ikasleak ederki
aritu ziren euren txistuarekin kaleak alaitzen Olentzero egunaren bezperan.
Astero Bihotz Alai taldearen lokaletan
Alex Arregi, Hektor Ortega eta Joseba
Izagirrerekin batera egin dituzten entsaioak ez dira alferrikakoak izan.

INAUTERIAK
Inauterietan ez gara etxean geratzen eta
ikastolan ospatzeaz gain, igandeko desfilean ikastolako guraso eta ikasle askok
gure mozorroak erakutsi genituen.
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AGATEDEUNA
Musika Batzordekoen deiari jarraituz
lagun asko atera ginen Santageda egunean abestera. Ikastolako patiotik abiatu eta
Deustuko kaleetan zehar, Euskal Herriko
ohiturak Deustun ere mantentzen ditugula erakutsi genuen.

JAIAK
Aurtengoa bai egitarau erraldoia jaietakoa! Deustuko Aste Nagusia ematen
zuen... Lehenengo igandean Ikastolako
dantza taldekook Mikeldikoekin batera
dantzatu genuen Done Petri plazan.

DEUSTUKO TXIKIENEK ONGI
etorria eman zioten korrikari
Martxoaren 26an Deustuko Ikastolatik
abiatu zen Korrika txikia arratsaldeko
15:30etan. Ehunka ume bildu ziren Jon
Arrospide eta Iruña kalean, haiek egindako petoa soinean zutela, euskararen aldeko lasterketa txikian parte hartzeko.
Txikienek banderolekin agurtu zituzten
lekukoa hartu zuten bi haurrak eta atzetik
zetozen irakasle eta ume guztiak.
Ikastolakoek Deusto Herri Ikastetxearen
atean lekukoa eman zieten bertako ikasleei. Eta Korrika txikiak aurrera segitu
zuen. Blas de Otero kalea, Madariaga

etorbidea, Luis Power...
Botika Zahar parkera iritsi arte. Ibilbidean zehar
asko izan ziren euren
lehioetara atera zirenak
Korrikako kanta entzutean. Amaieran korrikalari
guztiek indarra berreskuratu ahal izan zuten
AEKko kide eta eskoletako gurasoek banatu
zituzten zukuei esker.
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Txantxiku
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TXANTXIKU, ZORTZI URTE

aisia euskalduntzen
Txantxiku Astialdi Taldeak 2008-2009ko
ikasturte honetan zortzi urte bete ditu.
Urtean zehar, zenbait ekintza desberdin
antolatu ditugu: serigrafia tailerra,
Sarrian asteburu-pasa, larru tailerra,
Arrazola-Elorrioko ibilbidea, surf-tirolina
Plentzian, mendi irteerak, Berrizeko ibilbidea, Lekeition asteburu-pasa,…
Gainera,... Kontseiluaren 10.urteurreneko ekitaldira joan gara eta Deustuko
Jaietan eta Inauterietan parte hartu
dugu. Hala ere, iaz bezala, aurten lokala-

ren arazoarekin ibili gara, Bidarteko auzo
etxean gelak erabiltzeko zenbait arazo
ipini dizkigutelarik.
Bukatzeko, uda honetarako antolatu
ditugun udalekuak!!! Aurtengoak ibiltariak izango dira, Bakion hasi eta
Zarautzen bukatuko dugu, beraz, kostaldeko herrietan.
Txantxikuren xarma uzten saiatuko
gara!!!!
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Mendi martxa

MENDI MARTXAREKIN,

datorren ikasturterarte!
Aurten ez dugu astirik izan mendi martxako argazkiak aldizkarian argitaratzeko, izan ere, europar hauteskundeak
direla eta, ekainaren 6tik 13ra atzeratu
behar izan dugu eta ordurako inprentatik
atera berria egongo da esku artean duzun
hau. Baina ez genuen aukera galdu nahi
urtero egin ohi dugun mendi ibilaldiaz
mintzatzeko. Gure inguruak ezagutzea
eta giro alaian paseatzea baino askoz
ere gehiago delako ikasturte amaieran
antolatzen dugun ekimena. Hamar hila-

betez, Ikastolan egunero ikusi ohi dugun
jendea agurtzeko unea da. Norbaiti
mendi martxa baten bitartez egitea
modu polita zela iruditu zitzaion eta
ordutik urtero ekin diogu egun hori
antolatzeari.
Goizetik Ikastolatik abiatuko gara bertsolari eta txalapartaren doinuarekin, Iruña
eta Lehendakari Agirre kaleak zeharkatu
eta gero, Buenavistatik Berrizeraino iritsiko gara. Hamaiketakoa ezin izango

dugu bertan hartu, garagardotegia obretan baitago, baina Arangoitiko eskoletan
egiteko itxaropena dugu. Bertan motxila
bana oparituko digute Udako txangoetara eraman dezagun. Handik Ikastolara
jaitsi, bazkaldu eta kontu-kantuketan
ibili eta gero, berbenan berotu eta ur
borrokarekin freskatzeko aukera izango
dugu. Agur eta datorren ikasturtera arte
esateko aukera ederra. Irailean indarberriturik eta lanerako gogo handiagoz
itzuliko gara!
Iazko mendi martxako argazkiak

.
L antaldea
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TALDE LANA
Miren, Amaia, Cristina, Maritxu, Esti, Mari Karmen, Gerardo,
Hibai, Esti, Pili, Itziar, Josune, Imanol, Nerea, Bego.....Asko izan
gara aldizkari hau posible egin dugunok. Guztiok ez gaude
argazkian. Hainbat testuen egile anonimoak, iragarleak, beste
urteetako esperientziarekin lagundu gaituzuenak, Prest! aldizkaria.....Lan talde polita osatu dugu. Batzuk komertzioz-komertzio publizitatea lortzen, beste batzuk argazkiak ateratzen, idazten, diseinatzen, proposatzen, koordinatzen....Guztiok Ikastola
hobeto ezagutzeko tresna izan nahi duen urtekari honen alde
ahal izan duguna ematen. Goza ezazu!

