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Euskal Herriak bere kultura eta hizkuntza be-

rreskuratzeko lana ez da gaurkoa. Orain dela 

urte asko hasi zen lan egiten gure hizkuntza 

hau berreskuratzeko. Etorkizunean Euskal He-

rria euskalduna izateko esperantzak, gure au-

rrekoek egin zuten lan guztian dute oinarri. 

60ko hamarkadaren bukaeran eta 70eko hasie-

ran, euskal kulturak berpizkunde izugarria izan 

zuen arlo guztietan: kantagintzan, literaturan, ikastolak eta euskal-eskolak herri askotara 

hedatu ziren, euskara batua sortu zen... Izpiritu horri heldu nahi dio, hain zuzen ere, Ko-

rrika 13k eta argi utzi euskararen geroa gaur egun egiten dugun lanaren menpe dagoela. 

Euskara normalizatu behar dugu, eta horixe da Korrikak bultzatu nahi duena. Horregatik, 

garai hartan egin zenaren moduko beste jauzi bat egin nahi badugu, lana, ilusioa eta guz-

tion laguntza ezinbestekoak dira. 
 

 

 

Korrika 13 
 
Datorren apirilaren 4an Mauletik abiatuko da Korrika 13  eta 

 2.150 kilometro egin ondoren Iruñean bukatuko da, apirila-

ren 13an, euskararen aldeko lasterketa luze hau. 10 egunez, 

24 orduak gelditu gabe, euskararen alde kalera ateratzen da 

euskal gizartea. Euskararen aldeko herri mugimenduan, 

umeak, gurasoak, agureak, langileak.... den denak euskararen 

alde Korrika egiten dute. 

Urtero bezala, aurtengo korrikaren abestirako ere, luxuzko 

abeslariak izan dira abestian ahotsa ipini dutenak. Aurtengo 

korrikarako abestia, Mikel Laboa eta Ruper Ordorikaren es-

kutik dator. 

Korrika berri hau 13. izango da. Sinestezina bada ere, behin 

eta berriro, euskaldunok euskararen alde kalera atera behar 

dugu, mende berri honetan gure hizkuntza ez desagertzeko. 

Zuberoan hasi  eta Euskal Herri osoan zehar euskararen al-

deko oihuak eta kilometroak egin ostean Nafarroako hiribu-

rura helduko da hamar egun beranduago, Iruñera. Atzerakun-

tzarik ez badago, Trapagatik apirilaren 9an pasatuko da, ho-

rregatik guztioi animatzen zaituztegu kalera irteteko euskararen  

alde Korrika egitera. 
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Enrique orain dela 15 

urte egon zen institutuan 

ikasten. Orain, medi-

kuntzan lan egiten du, 

eta gainera Trapaga-

rango eskubaloi taldeko 

entrenatzailea da 

 

 

¿Cuáles eran tus pro-

fesores? Y de ellos 

¿cuál era tu favorito? 
    Entre los que recuerdo 

estaban Ameli, Marisol, la 

de Lengua, Nela, Kapi, Mari 

Carmen, de matemáticas, 

Horacio y algunos más.  

    Mi profesora favorita era 

Ameli. 

¿Cuál era tu asignatu-

ra preferida? ¿Y la 

que menos te gustaba? 
    La asignatura que más me 

gustaba era Biología, igual  

por eso mi profesora favori-

ta era Ameli. También me 

gustaba mucho Educación 

Física y la que menos me  

gustaba  era latín. 

¿Cuántas horas estu-

diabas al día? ¿Eras 

buen estudiante? 
    Depende del día, aunque 

normalmente no lo dejaba 

todo para el último día, no 

me gustaba meterme mu-

chos atracones. Yo era una 

persona multiocupada y para 

hacer de todo un poco, tenía 

que organizarme. Yo no me 

considero buen estudiante, 

pero sí que sacaba buenas 

notas. 

¿En qué modelo estu-

diabas? 
    En castellano, sólo había 

ese modelo. 

¿Por qué elegiste estu-

diar medicina? ¿Es 

muy dura la carrera? 
    A mí siempre me han 

gustado las ciencias, y 

además como no me gustaba 

empollar, prefería hacer 

ciencias porque me parecía 

más agradable. A mí no me 

pareció especialmente dura, 

si lo llevas poco a poco y al 

día se puede sacar bien. 

Cuéntanos alguna 

anécdota divertida y 

algo que te desagrada-

ra sobre el instituto. 
    Lo que más me gustaba 

era la época de navidades 

porque se hacía una fiesta en 

el polideportivo para sacar 

dinero para el viaje de estu-

dios. Se hacían concursos de 

play back en los que todo el  

mundo participaba y era 

muy divertido.  

     Lo que más me desagra-

daba era el sitio donde está, 

porque había que andar mu-

cho.   

             Jugatx  Ibáñez  4 E 

             Saioa  Cabezas 4 D 
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Abenduaren 18an arratsaldeko seietan udal igeri-
lekuan gelditu ginen batxilergoko hainbat ikasle. 

Txango bat geneukan prestatuta Luz de Ardide-

nera, bertan eskiatzen ikasteko. Txangoa Karlo-

sek, gorputz hezkuntza irakasleak, prestatu zuen 
eta gure arduradun bezala joan zen Maiterekin 

batera. Bidaian zehar kartetan egon ginen jolas-

ten, gure artean brometan eta film bat ikusi ge-
nuen bidaia aspergarria ez izateko. Errenterian bi 

monitore hartu genituen, beraien izenak Josu eta 

Alvaro ziren eta eskiatzen ez zekitenei irakastea 
zen bere helburua . Zortzietan geldialdi bat egin 

genuen Frantziako lehenengo atsedenaldi tokian, 

non ikasleok geure afaria jan genuen eta gure han-

kak luzatu genituen autobusean bi ordu pasa on-
doren.. Hamaiketan hotelera heldu ginen. Hotela 

ez zen beste munduko gauza bat, baina lo egiteko 

aproposa zen.  
 

Hurrengo goizean zazpietan altxatu ginen dutxa-

tzeko, zeren eta goiko pisuan bakarrik zegoen du-
txa bat eta pisuan gutxi gora behera 13 ikasle geunden, hau da, goiz altxatu ginen dutxatzeko au-

kera izateko. Gosaldu ostean pistetara abiatu ginen. Bidean forfait bana eman ziguten eta moni-

tore bakoitzak zein zen bere taldea esan zuen, ez naiz oso ondo gogoratzen, baina uste dut 2. D 

eta 1. E elkarrekin jarri zirela eta 1.A eta 1.D beste taldean. Talde bi horietatik aparte lau ikasle 
geunden, Endika, Saioa eta Lucia eta laurok. Gu  pista urdin batetik jaitsi ostean, Karlosekin gora 

igo ginen. Goian pista gorri bat hartu eta behera abiatu ginen, baina bidean beste teleaulki bat 

hartu eta gailur altuenera igo ginen. Hortik behera jaitsi ginen eta ni beste kideak zer egiten ari 
ziren ikustera joan nintzen Karlosekin. Beraiekin ordu erdi pasa ondoren gora igo nintzen ea bes-

teak ikusten nituen, baina ez nituen ikusi eta behera bueltatu nintzen, zeren eta orkatila txarto 

neukan. Beheko aldean Iratzek belaunean lesio bat eduki zuela eta berarekin Karlos joan zela 

esan zidaten . Denbora pasa ondoren Endikarekin elkartu eta eroarena egitera joan ginen gorantz. 
Behean Karlosekin elkartu eta Andreak belauna apurtu zuela jakin ondoren eguneko azken jaitsi-

era egitera igo ginen. Goialdean izugarrizko paisaia ikusten zen, inguruko mendi eta aran guztiek 

liluratuta utzi gintuzten . 
 

Hotelera bueltatu ondoren dutxa bat hartu genuen eta hoteleko jolas makinetan futbolin partidu 

batzuk jolastu genituen. Afaltzeko ordua heldu eta makarroiak eta haragia afaldu genituen. Afaria 
bukatu ondoren herritik bira bat eman genuen, non bertako futbol partidu bat ikusi genuen. Parti-

dua ikusten ari ginenok izugarrizko iskanbila sortu genuen talde biak animatzen. Hamaiketan ge-

lara joan eta hitz egiten egon ondoren lotara joan ginen. 

 
Ostiraleko zazpietan altxatu eta poltsa prestatu genuen. Gosaldu eta hoteletik joan ginen eskia-

tzera. Hamarretan heldu ginen pistetara, bi jaitsiera egin ondoren atsedenaldia hartu genuen,oso 

nekatuta baikenuen. Besteek ikastaroa bukatu orduko beraiekin gora igo nintzen.  
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 Jaitsieran zehar Karlosek, Endikak eta hirurok 
besteak lagundu genituen kolpe asko ez har-

tzeko. Bigarren egunean elurra ez zegoen lehen 

egunean bezain gogor ezta ona ere, beharbada 

gauean zehar euria egin zuen eta horregatik 
elurra urtu zuen, esan beharra dago bi egunetan 

zehar euria egin zuela beheko aldean eta elurra 

eta euria goialdean. Ordu bietan Josu monito-
rearekin elkartu eta berarekin bi jaitsiera egin 

genituen Karlosek, Endikak eta hirurok. Josuk 

hainbat akats zuzendu zidan, haien artean esan 
zidan hankak gehiago ireki behar nituela zeren 

eta abiadura eta estabilitate handiagoa lortuko 

nuen. Lehenengo jaitsieran pistatik at joan gi-

nen eta bertan elurra hobeto zegoen, baina es-
kiatzeko maila altuagoa eskatzen zuen.                      

Arratsaldeko lauretan elkartu eta etxerako bi-

daia egin genuen. 
 

Soulom-era bueltatu ginen alokatutako eskiak 

bueltatzeko. Bueltatu ostean etxerako bidaiari 
ekin genion. Bidaian zehar bi film ikusi geni-

tuen “60 segundu” eta “ Lo que la verdad es-

conde”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Frantziako muga pasatu ondoren monitoreak 

bere herrian uzteko eta gidariak bete behar 
zuen atsedenaldia egiteko gelditu ginen. 

 

Hamarretan Trapagaranera heldu ginen eta 
irakasleei ondo pasatzeko esan ondoren etxera 

joan ginen ikasle  guztiok    

 

                            

                                Unai Ayala 1.BE 
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“Berri Txarrak” taldea 1994an sortu zuten Lekunberrin (Nafarroa), gaur egungo 4 taldekideek. Berai-

etako bi, Gorka (abeslaria eta gitarra) eta Aitor G. (bateria), lehen beste talde batean aritu ziren, 

"Nahi ta nahi ez" taldean, hain zuzen ere. 

1995ean maketa argitaratu zuten. Maketa hau 6 abestiz osaturik dago. Horrela, denbora joan ahala, 

hainbat sari irabazi zituzten (horien artean Euskadi Gazteak urtero antolatzen duen maketa lehiaketan 

bigarren postuan geratu ziren) eta GOR diskoetxea beraiengan interesatzea lortu zuten. 

Horri esker, 1997an beraien lehen diskoa jarri zuten salgai. Disko honek taldearen izen berdina du, 

"Berri Txarrak", eta 11 abestiz osatua dago. Disko honetatik  5.000 kopia inguru saldu zituzten. 

Bi urte beranduago, 1999an bigarren diskoa atera zuten, 11 abestiz osatua, "Ikasten" izenekoa. Biga-

rren disko honek lehenak baino arrakasta handiagoa lortu zuen merkatuan, 9.000 ale salduz. 

                                                                                                                                                                      

“Betiko leloaren betiko leloa", "Ikasten"                                                                                                                                                  

diskoko abestiarekin bideo bat egin zuen                                                                                                                                                 

taldeak eta GOR-ek urtero ateratzen duen                                                                                                     

"Aurtengo Gorakada" diskoan jarri zuen. 

Zero Records diskoetxeak hainbat talde                                                                                                          

bildu zituen Judas Priest-en tributu disko                                                                                                    

bat argitaratzeko. Talde hauen artean                                                                                                      

“Berri Txarrak” ere aurkitzen da, "Breaking 

the law" abestiaren bertsio bat eginez. 

Hainbat talde nafar bateratu eta GOR diskoetxearentzat disko bat grabatu zuten bertso batzuk musi-

katuz. Berri Txarrak-ez gain, Barricada, Skalariak, Marea, Leihotikan, Hemendik At!... moduko tal-

deen abestiak ere aurki daitezke. Berri Txarrak-ek abesten duena "Bizitzaren iturria" deitzen da eta 

Aritz Saraguetaren bertso batetik moldatua izan zen. 

2001eko urriaren 1ean, hirugarren eta momentuz, azken disko dena jarri zuten salgai, "Eskuak/

Ukabilak" izenekoa, hain zuzen. Disko honek 13 abesti ditu, horien artean, 2002ko "Gaztea Sariak"-

en abestirik onenaren saria lortu zuen "Biziraun". 

2002ko urtarrilean, Gazte Topa-gunea 2002ko (Elorriko) kantua grabatu zuten, "Bisai berriak" izene-

koa. Abesti honetan, Gorka-z gain, Lehiotikan-eko Gorkak, Zea Mays-eko Aiorak eta El Corazon del 

Sapo-ko Fernando-k ere abesten dute pasarteren bat. 

2002ko ekainean, "Oihu", "Eskuak/Ukabilak" diskoko lehen abestiaren bideoa grabatu zuten. 

2002ko azken asteetan eman zituen Berri Txarrak-ek "Eskuak/

Ukabilak" b irako azken kontzer tuak. Azken                                        

kontzertuak abenduaren 19, 20 eta 21ean  izan ziren                                                                                                                                                                             

Iruñea, Cassà de Selva (Girona) eta Ezpeleta (Iparralde)-n, 

hain zuzen ere.                                                 Jon Soriano 4.D 
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E n r i q u e  A n d r é s e k i n 
(“Bizkaibus” taldearen entre-

natzailea) hitz egin dugu eta 

bere taldeari buruzko gauza 

batzuk kontatu dizkigu: 1. 
nazional mailan daude jolas-

ten, Trapagaranek beti izan 

du ospe handia eskubaloiaren 
munduan, institutuko taldeak 

duela urte batzuk Espainiako 

txapelketan bigarren postua 
lortu zuen, institutua kantera 

bat bezalakoa da eta he-

mengo ikasle ohi batzuek 

1.mailan jolastu dute, eta 
beste batzuk atzerrira joan 

dira. Geroago Jose Mari-

rekin hitz egin dugu: 
 

Goazen:Kaixo, Jose Mari. 

Jose Mari:Kaixo. 
G.:Pozik zaude Trapagara-

neko eskubaloi taldean? 

J.M.:Bai, oraindik gaztea 

naiz, eta minutu justuak jo-
lasten ditut. 

G.:Beste talde batzuen es-

kaintzak dituzu? 
J.M.:Ez. 

G.: Zenbat alditan jolastu 

duzu Euskal selekzioan? 

J.M.:Ba, orain arte infantile-
tan, alebinetan, jubeniletan 

eta kadetetan, eta orain juni-

orretan bi urte daramatza. 
G.:Talde honetan zer edo zer 

irabazi duzu? 

J.M.:Kadete liga bat, Kopa 
bat eta beste Kopa bitan bi-

garren postuan  gelditu gi-

nen. 

G.:Ez dago gaizki. Txikia 
zinenean maila honetara hel-

tzea espero zenuen? 

J.M.:Beno, nire ilusioa zen. 
Maila altuago batera heltzea 

espero nuen, baina orain ba-
dakit nola doan hau eta bada-

kit nahikoa dela. 

G.:Zein da zure helburua 

jokalari bezala? 
J.M.:Ba... ahal dudan guztia 

ematea. Nire ustez 1.maila 

maila ona da eta hortik gora 
heltzea oso zaila da. 

G.:Zein taldetan jolastu nahi 

zenuke? 
J.M.:Talde garrantzitsuak ez 

dira nire helburua, baina ber-

din dit.  

G.:Noiz arte jarraituko duzu 
profesional bezala? 

J.M.:Gorputzak jasaten duen 

arte edo ahal dudan arte. 
G.:Idoloren bat daukazu es-

kubaloiaren munduan? 

J.M.:Ba, bai, Massip beti 
izan da nire gustuko jokala-

ria. 

G.:Zein posiziotan jolasten 

duzu? 
J.M.: “primera linea” 

G.:Nolakoak dira taldearekin 

egiten dituzun entrenamen-
duak? 

J.M.:Taldean oso “rollo” 
ona dago, gure jaiak egiten 

ditugu, entrenatzen gara... 

G.:Zer esango zenieke zure 

pausuak jarraitu nahi dituz-
ten gazteei?  

J.M.:Ba... kirola onena dela, 

ahal badute kirola egin eta 
helbururik ez jartzea. Ondo 

egiten badute maila on batera 

hel daitezke, eta txarto egiten 
badute, berdin da kirola oso 

ona da guztientzat. 

G.: Ikasketak utzi eta lan 

egitera joan zara, ezta? 
J.M.:Egia da. Bi urte errepi-

katu nituen eta batxilergoko 

lehen ebaluazioan lanera 
joan nintzen. Orain berriro 

ikasten ari naiz. 

G.:Ba eskerrik asko hemen 
egoteagatik Jose Mari. 

J.M.:Ez da ezer, eskerrak  

zuei. 

 
 

Aingeru Sancho 4.D 
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Hola Josu: 

Bueno, voy a ser m
uy 

breve en esto
: so

y una 

de tu clase y quiero de-

cirte
 que me gusta

s m
u-

cho. 

 

Para Arkaitz Gamboa: 

Me gustas mucho desde el año pa-

sado. Ando detrás de ti pero tú ni 

te enteras. Ya se que tienes novia y 

eso me fastidia ¿Qué puedo hacer? 

Dímelo tú. Te quiero. 

 

Hola, Benjamín: 

No te voy a decir quién soy porque 

me da mucha vergüenza por lo que 

piense la gente, solo quería decirte 

que me has enamorado con tu for-

ma de andar, tu mirada... en fin, que 

no tengo palabras para describir lo 

que siento por  ti.
 

Hola, Aitor: Me supongo que sabrás quién soy, la 

de 2ºD a la que tanto vacilas. Me haces 

mucho daño cuando me vacilas; no me 

hablas y, cuando hablas con otra perso-

na, daría la vida porque fuera yo. 

Espero que después de esta declaración 

ya sepas quién soy y me vuelvas a 

hablar y si puedes algo más... mejor.  

¡ Adivínalo! Te quiero 

¡Hola! 

Te escribo simplemente para de-

cirte que te quiero y que eres lo 

mejor de mi vida. SxJ 09-04-01 

Para Ibai 1ºA 

Hola wapo! 

Soy muy tímida y me da vergüenza decírtelo 

a la cara pero me gustas ya desde hace dos 

años o por ahí, más o menos creo que me lle-

vas dos años pero para mí la edad no importa 

si te tengo a mi lado. Te dedico esto: 

Unos dicen que estoy loca, otros dicen que 

estoy chiflada, pero lo que no saben es que 

estoy enamorada. 

Endika Bilbao, si fueras 

bollicao te comería hasta 

el cromo 

Para    JON TXIKI: A pesar de todos los  años que han pasado desde que te 
conozco sigues estando igual 
de bueno 
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Para Eunate: 

Aunque tu tipazo no sea perfec-

to para mí es el mejor del mun-

do. Desde el DÍA en que llegué 

al institu
to me fije en ti, p

ero 

no digo nada por miedo al qué 

dirán, para mí esto es una opor-

tunidad de oro. Te quiero. 

Mikel Cantera para mí eres el chico 

más guapo del instituto, tienes unos oja-

zos de impresión y un culo impresionan-

te ¿qué más puedo decir? Qué pena que 

no te conozca bien, porque seguro que 

seríamos muy buenos amigos. No cam-

bies y sigue así de bueno¡Ah! Si fueras 

mi bollicao, te comería hasta el cromo. 

PARA TODOS LOS CHICOS 
DEL BURDINIBARRA: Chica invisible busca chico trans-

parente para hacer lo nunca visto 

Mikel Cantera eres muy guapo aun-

que también un poco creído, te lo digo 

porque, aunque tengas gente que dice 

que estás bueno, haciéndote el chulo lo 

único que vas a conseguir es que pien-

sen que eres un creído ¡ PiÉnsalo! 

 

Para Héctor: estás buenísimo y tie-

nes una sonrisa... qué pena que ape-

nas te conozca. Sólo sé que estás muy 

loco. No te hagas el creído al saber 

esto. Besos, guapo. 

Hain tristea da 

zu ezin ikustea 

betidanik ametsa 

izango baita. 

 

Irudimenian agertu 

ezin errealitate bihurtu 

ene maitia nun ziran pentsatu 

ametsetan saiatu. 

 

Zu ezin aurkitzea da 

ene nere beldurra 

betiko iluntasuna 

            bada maitasuna.  

                 
   Zurekin pozik 

zurekin alai 

zurekin amaitzen dot algaraz bai 

zu bezalakorik ez da iñun 

nire bihotza konkistau zendun 

biok batera 

goazen barriro astera 

     emon daigun pausu bat aurrera. 

           Janire Rodriguez 1. BE 

    

Olerkiak 
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      Institutuko 
 Berriak 

               Segurtasunerako autobusa. 

                

      

 

 

 

 

 

 

     Gure institutuak Se-

gurtasuna, Osasunaren 

eta Biziaren giltzarri 

kanpainan parte hartu 

du. Kanpaina hau 3. eta 

4. mailetako ikasleen-

t z a k o  z u z e n d u t a 

dago.Hau dela eta , 

abenduan autobus bat 

etorri zen institutuko pa-

tiora. 

     Autobusera igo eta 

gero, lehendabizi segur-

tasunari buruzko bideo 

bat jarri ziguten. Hau  

ikusi ondoren, autobus 

barruan zeuden ordena-

gailuak erabili genituen 

joko batzuk gauzatzeko. 

Jokoek  zati desberdinak 

zeuzkaten: hezkuntza eta 

zerbitzu publikoa, osta-

laritza eta merkataritza, 

nekazaritza eta arrantza, 

makinak eta erramien-

tak, garraioa eta eraikun-

tza. Gure ustez, nahiko 

interesgarria izan zen.  

     Hala ere, txarrena 

hauxe izan zen: 4. maila-

kook ezin genituen jo-

koak amaitu, 3. maila-

koak agertu baitziren; 

eta haiek ere hitzaldia 

entzun eta autobuseko 

ordenagailuak  erabili 

behar zituzten.  
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Otsailaren 4an, hi-

rugarren eta laugarren  

mailetako ikasleok Balma-

s e d a r a jo a n g i ne n  

‘’Enkarterrietako museoa” 

ikustera. 

 

Bederatziak eta 

laurdenetan autobusa 

hartu genuen eta hara 

abiatu ginen. Bidaia motz 

baten ondoren, 3. maila-

koak museoan geratu ziren  

eta  4. mailakook, ordea,  

Balmasedara buelta bat ematera joan  ginen;  eta gero alderantziz 

 

  Museoan bi taldetan banatu gintuzten  jarduerak egiteko. Talde batek  erromaniko 

eta gotikoari buruzko diapositiba batzuk ikusten zituen bitartean,  besteak, berriz,  Erdi 

Aroko idazkera aztertu zuen. Gero denok batu  ginen Erdi Aroko armadura bat ikusteko. 

Azkenik irakasleak eta ikasleok   Balmasedako udaletxerantz joan ginen jatera  

“Tipi-Tapa”     
irteera 

 
    Urtarrilaren 13an, DB-
DBH ko lehenengo mai-
lakoak goizeko 9:30etan 
Durango aldera joan zi-
ren, Iurretara, Elorriora 
eta Zornotzara, hain zu-
zen ere. Irteera “Tipi-
Tapa” deituriko progra-
man dago sartuta eta 
Bizkaiko Foru Aldundiak 
antolatzen du DBH ko 
ikasleentzat. 

 
    Iurretan, ehizarako he-
gaztien ustiapen bat ikusi 
zuten hango baserri ba-
tean, hor eperrak, galepe-
rrak, faisaiak eta paumak 

hazten dituzten, han haz-
kuntza prozesu  osoa 
azaldu zieten. 
 
   Gero, Elorrion  laberako 
txerriak eta behien ustia-
keta bat ikusi zuten, nola 
hazten dituzten txerriak 
eta behiei zer jana mota 
ematen dieten.Hango ba-
serrian ere nekazaturis-
morako gelan  alokatzen 

zituzten. 
 
   Azkenean  Iurretako pla-
zan bazkaldu eta gero, 
Zornotza aldera abiatu 
ziren sagardotegi bat ikus-
tera.Han sagardo bilketa 
txikitzen eta zukuaren fer-
mentazioa azaldu zieten. 
Ezer probatu gabe, alko-
hola du eta, etxera etorri 
ziren. 
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Bertatik 

bertara  

Otsailaren 10an eta 
11an Batxilergoko 

ikasleak eta lauga-

rren  mailako ikasle 

batzuk joan ziren  
“ Bertatik bertara “ 

telebistako programa 

ikustera. 
 

Egun horietan zor-

tzietan Trapagarane-
tik autobus bat atera 

zen Galdakaoraino. 

Haiekin irakasle ba-

tzuk joan ziren.  
 

Heldu bezain pronto, 

gela batera eraman 
zituzten  

 

Ordu erdi bat pasa 

ondoren, haien bila 
joan ziren. “ Lo que 

faltaba”platoa ikus-

tera eraman zituzten, 
eta gero “Bertatik 

bertara” programa 

nola grabatzen zen 
ikusi zuten..  

 

Ikasle batzuek pro-

graman parte hartu 
zuten. 

Lo que faltaba  

Otsailaren 20an Batxilergoko ikasleak eta laugarren 
mailako ikasle batzuk joan ginen “ Lo que faltaba “ 

telebistako programa ikustera. 

 

Ostegun horretan, ordu bi eta erdietan Trapagarane-
tik autobus bat atera zen Galdakaoraino. Gurekin  

irakasle batzuk etorri ziren, Marisol, Ameli eta So-

nia, hain zuzen ere. 
 

Heldu bezain laster, gela batera eraman gintuzten 

hor hamar minutu itxaron eta gero kafetegira jaitsi 
ginen eta zerbait edan genuen. 

 

Denbora pixka bat pasa ondoren sartu programa 

ikustera sartu ginen eta oso ondo pasatu genuen.  
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MARIA MENENDEZ PONTE 

 

Otsailaren 25ean Maria 

Menéndez Ponte idazlea gure 
institutora etorri zen hitzaldi 

bat ematera bere liburuei 

buruz “Nunca seré tu héroe” 
eta “Maldita adolescencia” 

 

1- ¿Los libros que escribes 
los haces para un público en 

concreto?. 

No, no pienso en eso, pienso 

más en meterme en el papel 

de los personajes, en los te-
mas que quiero tratar más 

que en el público. Cuando 

escribo un cuento para pe-

queños sí que tienes que te-
ner en cuenta mucho la edad 

de los lectores a los que vas a 

dirigirte. 
 

2- De todos los libros que 

has escrito, ¿cuál ha sido el  
que más ha gustado a la gen-

te?  

Mi primer libro, “Nunca seré 

tu héroe”, ha sido un éxito 
impresionante. El del “play 

boy” va por la segunda edi-

ción. Luego para los peque-
ñajos, tengo algunos libros 

que han tenido mucho éxito, 

por ejemplo “Un plato de 
blandiblu”. 

 

3- Y a ti, ¿cuál ha sido el que 

más te ha gustado? 

Uy! Eso sí que ya es imposi-
ble de decir. Cada uno es 

distinto. Cada uno tienes sus 

cosas, pero elegir es imposi-

ble. Para mí, “Nunca seré tu 
héroe” tiene algo especial 

por haber sido el primero, y 

por haberlo hecho con mi 
hijo, muy cerca de él. Le 

contaba cosas y anécdotas, y  

él le ponía sentimiento a las 
cosas que yo había escrito. 

 

4- ¿Te cuesta mucho escri-

bir? 
En general tengo bastante 

facilidad. Tengo una imagi-

nación desbordante. Al 
revés, casi me cuesta más, 

dominarla un poco, porque 

tengo demasiadas ideas. Yo 
creo que quizás lo que más 

me cuesta, es encontrar el 

hilo de la narración para con-

tar bien lo que quiero.  

                                           BARNETEGIA  

Otsailaren 3tik 7ra DBHko  mailako ikasleak Julio irakaslearekin batera goizeko bederatzie-

tan   Zornotzan dagoen barnetegi batera  joan ziren. Ez zuen eguraldi ona egin, euri asko eta 

hotz handia egin  zuen eta. Lehen egunean hortxe zeuden monitoreek astean zehar egingo 

zituzten ekintzak azaldu zizkieten. Ho-

nela,asteartean txango bat egin zuten, oinez 

joan ziren dorretxeak  eta Durangoko alde 

zaharra ikustera. Hurrengo  egunetan antzer-

kia, abarka txikiak, liburuak  eta argiza-

riak...egin zituzten. 

Ikasleei gehien gustatu zitzaizkien  ekintzak 

tailerrak izan ziren, batez ere argizari taile-

rra, oso dibertigarria izan baitzen, eta gutxie-

nez  egindako txangoa, asko ibili behar iza-

nagatik eta euri asko egin zuelako.  

Dena den, pozik eta nekaturik bueltatu ziren 

etxera. 
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    I
nstit

utuko 

Berria
k 

Apirilaren 9an,asteazkena, Ko-
rrika gure herritik pasatu zen, 

eta gu, Euskararen alde korrika 

egitera joan ginen.  

Korrika hamabi eta erdietan 
pasatuko zela pentsatzen genu-

enez, ordu horretarako, Arko-

txako parkean geunden guztiok 
korrika noiz helduko zen itxa-

roten.  

Baina azkenean, korrika, egu-
erdiko batetan pasatu zen. Ko-

rrika hasi ginen, eta gero eta 

jende gehiago sartzen joan zen 

korrikara.  
Herri osoa zeharkatu genuen 

eta Eskontrilla eskolaraino 

heldu ginen. Gehienok oso 
nekatuta heldu ginen. 

 

Saioa Cabezas 
Jugatx Ibáñez 

Korrika 
2003 
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ANGELA 

 

 

Hemen gurekin Angela dugu, aurten Burdini-

barrako jantokian dago bai tailerrak lantzeko, 
bai filmak ikusteko, bai futbolean jokatzeko 

eta gauza pilo bat erakusteko. 

 

Durangoko neska gazte eta jator hau pazien-
tzia handia duen pertsona da.  Gure ustez An-

gela oso pozik dago institutuko ikasleekin eta 

hau bere aurpegian isladatzen da. Angelarekin 
edozein gauzaz hitz egin dezakegu  eta bera 

beti prest dago berba egiteko. 

 

 

 

KAIXO ANGELA! 

 

-Zertarako etorri zara institutura?  

Ikasleei ekintza batzuk irakasteko. Hau da,  

bazkaldu ondoren ikasleek denbora libre iza-
ten  dute eta momentu horretan  ni ikasleekin 

egoten naiz  jarduera batzuk egiten edo irakas-

ten  
 

-Gustura egoten zara institutuan? eta ikas-

leekin?  

Nahiz eta adin askotako ikasleak izan, oso 

gustura nago, gainera ondo portatzen dira. 

 

-Nolako gauzak erakusten dizkiezu ikas-

leei?  

Gehienetan  haiek nahi dutena egiten dugu eta 
beste batzutan nik egindako tailerrak egiten 

ditugu. 

 

-Institututik kanpo beste lanen bat egiten 

duzu? Zein gustatzen  zaizu gehiago? 

 Bai, autista diren umeekin eta psikotikoekin 

lan  egiten dut.Bietan , ia-ia gauza berberak 
egiten ditut.  

 

-Gurekin egiten dituzun gauzak zuk presta-

tzen dituzu edo  norbaitek esaten dizu egin 

behar duzuna? 

Nik egindako ariketak egiten dira eta batzutan 
ikasleek eskatutako ekintzak. 

 

-Batez ere zer gustatuko litzaizuke  erakus-

tea ikasleei? 
Batez ere, gauzak garrantzitsuak, adibidez 

marketeria tailerra, paperekin eskulanak egi-

tea...,baina, batez ere ikasleak aisialdian as-
pertuta ez egotea.Dena den, beti erakusten 

dugunari garrantzia eman behar diogu. 

 

Zer izan nahi zenuen txikia zenean? 
Txikia nintzenean albaitaria izan nahi nuen. 

 

Ikasle bezala nola zinen? 
Ikasle txarra nintzenez gero, irakasleekin 

txarto portatzen nintzen, baina nor ez da bihu-

rria izan txikitan? 
 

 

 

 
 

 

 Aitxiber Orciani 4.E 
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Denborapasak  

Zoraida Portillo 4.D 

AURKITU 6 DIFERENTZIAK 
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 Eskerrik asko 

gure  

aldizkarian 

parte hartu 

duten guztiei. 


