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“Prentsa Tailerra” ikasgaiaren barruan GOAZEN aldizkaria sortu genuen 
2002an. Handik aurrera 6 zenbaki kaleratu ditugu, hiruhilabeteko bat, 
alegia. 
 
2004-2005 ikasturterako irakasleok zentroko egitasmoaren barnean honekin 
jarraitzea erabaki dugu. 
 
Gure asmoa da irakurleriaren interesa piztea eta horretarako guztion parte 
hartzea ezinbestekoa da, (gurasoak, ikasleak, irakasleok, ikasle ohiak...) 
 
Zeuk egindako lanak  bidali ditzakezu 015178aa@hezkuntza.net helbidera 
edo, bestela, zeuen tutoreei eta irakasleei eman. Gustatuko litzaiguke 
jasotzea horrenbeste gustatu zaizuen filmaren iritzia, irakurri duzuen 
azkenengo liburuarena, zein musika mota nahiago duzuen,e.a. 
 
Zuen parte hartzea espero dugu. 
 
Esperamos vuestras colaboraciones. 
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PROMETEO 

 
Prometeo titan bat zen. Guda bat 
egon zen ia Titan guztien eta 
Zeusen eta honen anaia-arreben 
artean. Zeusek irabazi zuen. Titan 
batek ez zuen parte hartu, 
Prometeok. Olinpora bizitzera joan 
zen.  
 
Zeusek Prometeori esan zion gizaki 
hilkor bat egiteko. Prometeok 
horrela egin zuen baina laguntzaz, 
Helioren eta Atenearen laguntzez. 

Denen artean bizitza eman zioten. Prometeo beti zebilen gizakiari laguntzen. 
Zeus konturatzen zenean zigorrak jartzen zizkion, baina Prometeori berdin 
zion.  
 
Prometeok ohartu zion Zeusi 
Tetisekin harremanak ez edukitzeko, 
tronua ez kentzeko.  
 
Zeusek Hefestori esan zion beste 
gizaki bat egiteko, baina hau neska: 
Pandora. Zeusek Pandorari kutxa bat 
eman zion esanez inoiz ez zabaltzeko. 
Epimeteo, Prometeoren anaia, 
Pandorarekin ezkondu zen. Pandorak, 
azkenean, kutxa zabaldu eta gaitz 
guztiak atera ziren; bakarrik itxaropena 
geratu zen. 

  
Endika León, D.B.H. ko 3. E.  

Prometeo kateatuta 

Pandora kutxa irekitzen 
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Inoiz galdetu izan didate poesiaren esa n ahia zein den, eta nik erantzun diet hitzaren 
bidezko adierazpen artistikoa dela, hitzen esanahi, soinu zein erritmoaren bidez efektu 
estetikoa eta irudiak, sentsazioak edo emozioak iradoki nahi dituzten forma k sortzean 
datzana. Zuk galdetuko bazenit poesía zer den, nik erantzungo nizuke zu bizitzea, bai, zu!  

Sarritan igartzen da gure hitzek ahalmenik ez dutela, bi hitz ez direla nahiko, gure 
pentsamendu sakona azaltzeko hutsalak direla. Aurrez aurre, elkarri begira egotean: zelan 
adierazi geure bihotzen mila sentimenduak? Zaila da benetan, baina nik zeuretzat urratu 
nituen errekak, presoen iluntasunean izarrak kokatu nituen, marinel zaharrentzako lehorra 
itsaso bilakatu nuen, umeari jolasa eta ilargiari egunez ez daukan xarma bueltatu nien. 
Orduan, ortzi berri bat ikusi nuen, maitasun kolore. Eta orain, bizitza bezain beroa dut ahoa; 
noizbait elkarrekin egongo garelako ustean heriotza bezain txikiak dituzu begiak, beltzak eta 
aldi berean argiak, gaueko brontzean, egunsentiko zilarrean eta iluntzeko kobrean islatzen 
baitira.  

Zugana, zugana joan nintzenean deabruak tentatu ninduela pentsatu nuen, zu ikusi bezain 
azkar amoratu eta amodioz beterik esperantza apur bat geratzen zitzaidala. Zergatik egin 
zinen bihotz honen jabe? Ezin izango zaitut ahaztu, zure amodioak burua galdearazi dit...eta 
Iparragirrek zioen bezala: "barkatu behar dituzu nire erokeriak, zuri begira daude nire bi begiak eta 
garbi esango dizut nire ustez egia, zoraturik nauka zure aurpegiaK”. Hauxe da egia bakarra. Maite 
zaitut, zugatik bizitza emango nuke, eta inork honen aurkako edozer esanez gero nire aurka 
egin beharko luke. Naizen hau naiz, sentitzen dudana naiz. Sentituko ez banu, ez nintzateke 
ni izango, eta sentitzeagatik, nahiago dut hilda eta zu sentitzea, zu gabe bizitzea baino, nire 
bizitzaz tiro batel amaitzea ez baita zu gabe bizitzea.  

Gauero zure begiak izarren antzera zeruan islatuta, eta ni lo egin ezinik zure aurpegiari 
begira. Han daude, zeruko argian, eta ni zurekin egon ezin naizenez argiak noiz gerturatu eta 
zu ukitu, laztandu eta musukatu da nire ametsik politena.  

Horregatik maitea, musuka nazazu, musuka nazazu zuk nahi duzun beste, ametsetan bezala, 
eta maitatu nazazu, maitatu nazazu zuk nahi duzun beste, geure bihotzek jasango duen 
beste, gure gorputzak elkarrekin egon daitezen berriro, maite zaitudalako.  

GOGORATU: Bihotzaren leloak ez du araurik, sentimenduek ez dute mugarik, denborak ez 
du garrantzirik, momentuek bakarrik diraute... 

 Janire Rodriguez (ikasle ohia) 
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Andolin 
Eguzkitza      

Urriaren 4an Ortuellan hil osteko omenaldi xumea egin zioten Andolin 
Eguzkitzari, idazle eta euskaltzain santurtziarrari. 
Berbabarri egitasmoaren aurkezpen ofiziala egin ondoren olerki saioa hasi 
zen. Andolini zuzendutako olerkiei jarraitu zien beste mutil batek 
Andolinen olerkien errezitaldia. Oso giro-ederra lortu zuten kitarrajoleari 
esker, hala nola ahotsei eta sentimenduei esker.                              
Garrantzitsuena olerkaria eta olerkia bera denez, hona hemen haiek 
aukeratutako bi. 
Espero dugu zeuek ere goza ditzazuen. 

Erraten ohi dute 
amodioa 
neguko beroa bezalakoa dela, 
eta udako hotzaren antzekoa, 
labur, eder eta lapurren modukoa, 
ustekabean 
huts-hutsik uzten gaituztenak 
etxean 
egiten digutenean 
bisita. 
 
Erraten ohi dute 
amodioa 
kantu eder bat bezalakoa dela, 
edo lats bateko ur gardenaren antzekoa, 
bizkor, xamur eta pikopasen modukoa, 
ahoa uzten digutenean 
azukrez eta minez betea. 
 
Erraten ohi dute 
haizkorri latzak 
amodioaren antzekoak direla 
lirain eta sotilak, 
baina gaindiezinak. 

 
 
 
ESPERANTZA-2 
 
 
Taberna zikin ilun batean 
aurkitu du, 
beltzaran, azal leun, lirain, goxoa, 
eta ekaitzaren ondoko 
lasaitasun etsian 
arima ernatu zaio 
gorputzarekin batera 
haragi ezti berriaz. 
 

Arimaren ondoko 
ezkien artetik ibilki 
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Herenegun “oroimen kutxa” 
irekitzerakoan, kriston sorpresa hartu 
nuen  muskulmanen elastikoa ikusi 
nuenean. Momentuan jantzi nuen, 
Uda osoa gimnasioan pasatu eta gero 
oso ondo geratzen zitzaidan baina 
arazo bat sortu zen: 
Ez zituen moda honetako kolore 
distiratsuak, pasaden modaren 
koloreak baizik. 
Orduan, ezta minutu bat ere itxaron 
gabe Max-center-eko dendetara 
abiatu nintzen. Jendez beteta zegoen, 
j e n d e a k  b u l t z a t z e n  p r a k a 
batzuengat ik ,  bes te batzuek 
gustukoak ez dituzten prakak erosten 
modakoak direlako. 
Ez nekienez ze elastiko erosi  modan 
jantzita zegoen neska bati galdetu 
nion eta ez zidan kasurik egin 
astelehenerako soinekoa erosi behar 
zuelako. 
Horrenbestez, zer erosi ez nekienez 
zazpi elastiko erosi nituen, zazpi 
ko lo re  ezberd inez ,  modako 
kontsumotik at ez egoteko. 
 
                            Egoitz  Barreras 
                                                   2.D 

K O N T S U M I T Z A I L E E N 
OTOITZA. 
 
Moda berria dendetan zagozana 
merkea izan bedi zure salneurria 
betor gugana zure saltzailea 
egin bedi zure nahia urtaro honetarako 
zelan Gucci-n halan Versacen. 
Emaiguzu gaur gure asteko katalogoa. 
Barkaiguzu gure hatz zikinak dendako 
arropen gainean, 
guk zapata berriak zapaltzen digutenak 
barkatzen ditugun legez. 
Ez utzi pobrezian jausten 
Eta iruzurrengandik gorde gaizuz.    Arren! 
 
 
 
                             Yaiza  Barrio 
                                                     2.D 
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Bazen garaia! Azkenik iritsi dira Gabonetako oporrak, zein ondo, 
berriro ere etxean ezer egin barik, sofan botata, lagunekin kalean 
barrezka,... inongo kezkarik gabe, alegia. Baino ba al dakigu 
zergatik ospatzen diren gabonak? 
 
Duela 2004 urte, gizon bat jaio omen zen, eta omen diot, ze 
azkenaldian aurkitutako aztarnengatik honako hau ere gezurtzat jo 
genezake, beno ba, gizon hau orduko agintarien aurka jarri zen eta 
babesteak ziren pobreak babestu zituen. Bere bizitzako azken hiru 
urteetan zehar, bere lurraldetik ibili zen, bere ustetan zuzenak ziren 
jarrerak eta ideiak azaltzen. Agintarien belarrietara heldu ziren 
bezain pronto, gurutzera bidali zuten, animalien parean bezala 
hiltzeko. Iraultzaile modura hartu genezake, baina beste hainbat 
pentsalari izan dira historian zehar, zergatik honako hau aukeratu?  
 
Erantzun erraza dauka. Eliza katolikoak irudi bezala hartu zuen, 
bere zuzentasunaren atzean, ezjakinak engainatuz, ahalik eta 
gehien aberasteko. Gabonak aberasteko garaia dira. Ez 
guretzako,noski, guk izugarrizko dirutza usten baitugu opari eta 
abarretan. 

 
Begiak apur bat irekitzeko gai bagara segituan konturatuko 
ginateke tonto hutsak garela, sasoi hau faltsukerian oinarrituriko 
kontsumismo garaia besterik ez dugu eta! Ondo dago gure herriko 
kulturaren ohiturak jarraitzea, baino jakin dezagun jatorria. Eliza 
katolikoaren atzean beti gezurra izan da nagusi, dena 
kontrolatzeko desira. Erlijioak asmatutako botereak defendatzen 
dituzte, haien erruz intifada, Gurutzadak,... guda Santuak sortu 
dira, utz ditzagun txorakeriak alde batera. Sinestezina dirudien  
arren, harreman sexualak hain gaizki ikusten duen sekta honek, 
Durex konpainiaren %45n akzioak ditu, zerba kontra esan hau? 
Festak gure ideien arabera ospa ditzagun, ez inposatutako gezurrei 
kasu eginez. 
 

Idoia Ibáñez 1B   E               
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BURDINIBARREKO DBHkoak 
MUSKIZERA TXIRRINDULAZ 

 
Ekainaren 14an, DBHko ikasle-irakasle batzuk gogotsu abiatu ginen Muskizeko 
hondartzara goiz-pasa ederra egiteko asmoz. Ekintza honek halako tradizioa 
baduela esan daiteke: bost urte dira, hain zuzen, aurrenekoz egin zenetik eta, 
aurtengo emaitza kontutan hartuta, jarraipena mereziko lukeela esateko moduan 
gaude. 
 
Geure tropela 30 ikasle eta 3 irakaslek osatzen zuten eta, edozertarako prest, 
hortxe genuen lagungarri irakasle bat kotxez. Txangoa, berez, ia edozeinek erraz 
egiteko modukoa da; eta are errazago, txirrindulariak Burdinibarreko prestakuntza 
fisikoak ematen duen sasoia badu! Bakarren bat baino ez zen itzuli kotxez, neka-
neka eginda baitzegoen. Umore, sasoi eta konpainia onik bagenuenez, eguraldi ona 
baino ez zen falta goiza borobiltzeko, eta baita halakoxea suertatu ere: egun ederra 
izan genuen. 

 
Hasi ginen, bada, txiri-txiri, geure 
txangoa, helmuga gogoan hartuta. 
Hasieran, nahiko agerian gelditu 
zen tropelean ganoraz ibiltzeko 
ohitura falta; izan ere, alde ederra 
dago nor bere kabuz ibili edo 
hainbat lagunek inguratuta ibili. 
Hala ere, denon ahaleginei esker, 
ez ginen sekula arriskuan egon. 
Gora-behera bakarrak, betikoak: 
zulatuak, garrantzirik gabeko 
erorikoren bat... txikikeriak. 
 

Tirriki-tarraka, hondartzara ailegatu ginen. Huraxe poza! Itsasoak begiak 
edertasunez bete eta gorputzak freskatu zizkigun. Gosea piztu ere egin zitzaigunez, 
tartetxo bat eskaini genion armozuari, eta, tripa lasaituta, moda-modako elastiko 
batzuk zozketatu genituen. A zelako algarak! Neska-mutil eder askoak ditugu, ba, 
ikastetxean... Eguerdirako herrian ginen ostera ere, eta, egunerokotasunaren katea 
apurtuz, elkarrekin ondo pasatu izanak ematen duen gozoa lagun genuela, bakoitza 
bere txoko eta zereginetara joan zen. 
 
Horra, bada, txangoaz esateko genuena, baina azken gogoeta bat egiteko aukera 
baliatu nahi dugu, aurrerantzean ere agian egingo direnetarako baliagarria izango 
delakoan. 
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Kirolak berez dakartzan onurez ez 
gara orain hizketan hasiko, 
edozeinek dakizki-eta; osasuna, 
sasoia, trebetasuna, higienea... 
behar-beharrezkoak ditugu bizitzaz 
gozatzeko, egin dezakegunaren 
mugak ikaragarri zabalagotzen 
baitituzte. Baina txangoa txirrindulaz 
egin genuenez, agian ez da 
alperrekoa izango tresna honen 
zenbait berezitasun gogoraraztea. 
 
Hasteko, mesede handia egiten die gorputzari nahiz auto-estimuari norberaren 
indarrez soilik baliatuz eta ezertxo ere kutsatu barik batetik bestera hain aske 
ibiltzea; gainera, garraio ekonomikoa ere bada: ez dugu dirurik gastatzen eta oinez 
ibilita baino azkarrago mugitzen gara energia gutxiago errez. Hala ere, txirrindula 
gainean ondo pasatuko badugu, ez genituzke sekula ahaztu behar honako hauek: 
 
■ Bide heziketa. Ez gara bideen erabiltzaile bakarrak eta arauak jakin eta zaindu 
behar ditugu. Horrek jarrera heldu bat eskatzen du, arduragabekeriak ezbehar asko 
baitakar. Gure helburua gozatzea da, ez bizitza alperrik jokatzea, eta, horretarako, 
oso-oso adi egon behar dugu beti. 
■ Prestakuntza mekanikoa. Azken finean, txirrindula gorputzaren indarrari esker 
dabilen makina baino ez da, eta mantenua behar du. Sasoian ez dagoen bizikleta 
batek edonoiz utziko gaitu zintzilik behar ez den tokian. Zulatu bat konpondu, 
balaztak puntuan eduki, abiadura-aldagailua doitu edo transmisioa garbitzeak 
segurtasuna ematen dute eta txirrindularen bizia dezente luzatu. Ez diezagula 
tontakeria batek eguna izorra! 

 
 
E ta ,  honenbestez, 
ostera ere honelako 
batean elkar ikusiko 
dugun esperantzan, 
agur esaten dizuegu, 
agian gehiegitxo luzatu 
gara-eta. 
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DBHko 4. maila eta Batxilergoko 1go eta 2. mailako ikasleok egin genuen bidaia, goizeko zortzi 
eta erdietan denok igo ginen autobusera eta Palentziarako bidaia hasi genuen, oso luzea izan 
zen bidaia, eguerdiko hamabietan gutxi gora-behera lehengo hirixka erromatarrera ailegatu 
ginen. 
 
Hirixka erromatar hau ez zen oso handia 
bigarrenarekin alderatuz, baina hainbat gauza 
ikasi eta ikusi genituen. Hirixka erromatarrak 
luxuzko zelaiko etxeak ziren, honetan bainuak 
nagusitzen ziren ur hotsezko bainuak, ur 
epeletakoak, ur berokoak... Bainu eta gela 
guztiak lotuta zeuden pasabidearekin. 
Lurzoruak mosaikoz apainduta zeuden eta 
kalefakzio baten bidez berotzen zen. 
Kalefakzioa lurpean ezarrita zegoen, labe 
batez berotzen zituen, teila itxurako zenbait 
zeramika eta horrela lortzen zen lurzoru 
guztiak eta ura berotzea. Bainugelak aparte 
zenbait egongela zeuden non etxekoek 
bakanalak eta jaiak ospatzen zituzten. 

 
Hirixka ikusi eta gero, Carrión de los Condes bisitatu genuen, 
lehengoz San Zoiloko Monasteriora joan ginen, X. mendean 
eraikitzen hasi zen eta 1076an Teresa mojak oparitu zion Cluny-ri. 
Eraikuntza mojak berak agindu zuen, bere hilobia eta bere 
semeena tenpluaren azpian ezarrita daude. Monasterioaren alde 
zaharrena elizaren atari erromanikoa da, 1993an egin ziren lan 
batzuetan ageri zen. Klaustro errenazentista 1537an hasi ziren 
eraikitzen eta da lan beneditar handienetariko bat. 
 

 
Monasterioa ikusi eta gero, jateko ordua ailegatu zen eta han denok banatu ginen, batzuek 
kalean jan zuten eta besteak jatetxetara joan ziren. Jan eta gero denok elkartu eta Santiagoko 
elizara joan ginen honen ataria ikustera. Eliza hau XII. mendean eraiki zen, eta hasiera batean 
herriko lehenengo harresiari lotuta zegoen. Gaur egun eraikuntza hainbat garairi dagokio. 
 
Gure bidaia jarraitzeko autobusera igo eta 
bigarren hirixka erromatarrera abiatu ginen. Hau 
oso handia zen eta hainbat gela eta mosaiko 
zituen. Hirixka honen mosaikoak oso deigarriak 
eta ederrak ziren, egongela batzuetakoa edota 
pasabideetakoak ez ziren oso harrigarriak baina 
egongela handian ikusi ahal izan genuen 
Espainiako mosaiko handienetako bat; mosaiko 
ehiza izugarri bat irudikatzen zuen oso oso 
handia zen eta laukitxoak milimetrokoak ziren, 
beirazkoak eta zenbait harriz osatuta zeuden 
baita urrezkoak ere. Hori izan zen bidaiaren 
ikustaldi politenetariko bat. 
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Amaitzeko Fromistara abiatu ginen, han San Martín eliza bisitatu 
genuen. Hau izan zen Gaztelako lehenengo lan erromanikoa eta 
Santiagoko bide frantsesaren esanguratsuena da. Doña Mayor-
rek fundatu zuen 1035ean, hau da penintsulako erromanikoaren 
handiena. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hau guztia ikusiz gero etxerako bidea hasi 
behar izan genuen eta horri ekin genion. 
Zenbait aldiz Carrión de los Condes pasatu 
eta gero, lortu genuen bide egokia hauta-
tzea eta segituan abiatu ginen. Berriz ere 
oso bidaia luzea izan zen, institutura gau-
eko bederatzian ailegatu ginen oso neka-
tuta, baina bidaia polita izan zen. 
 

Lorea BURZAKO, 1B D  

 

BITXIKERIAK 
Maiz erabilitako hitzen esanahia ez da guk pentsatzen duguna, esanahia 
bestelakoa izan daiteke. Hona hemen adibide pare bat: 
 
·Assasin (hiltzaile ingeleraz): Duela urte dexente, lurreko herrialde txiro batean, 
eliza katolikoaren ejertzitoak hainbat sarraski egin ondoren, herritarrek haien 
defentsa sortu zuten. Hassassin deituriko talde armatu honek, izugarrizko ospea 
lortu zuen eragindako hilketen ondorioz. Berez, hassasin “hachis-aren 
jarraitzaile” esan nahi du, soldadu hauek, borrokatu baino lehen hachis-a 
hartzen baitzuten. Inguruko herrialdeetan hassasin heriotzaren sinonimotzat 
hartu zuten berehala, eta hortik dator, zuzenean, ingelerako gaur egungo hitza. 
 
·Hermafrodita: “Hermes” eta “afrodita” jainko-jainkosa grekoetatik dator. 
  
·Satan: Shaitan (arabiarretik, “aurkaria”) eliza katolikoaren ustetan, Jainkoaren 
kontra zegoena zen, eta arrabiara hitza hautatu zuten, lengoaia zikina zelakoan. 
Horregatik errito satanikoak, hasieran, jainkoarekin zerikusirik ez zuten erritoak 
ziren, baino eliza katolikoak magia beltzarekin zebiltzala zabaldu zuen. Jendeak 
hau entzutean, gezurrak imitatzen saiatu zen, eta bertatik jaio zen satanismo 
modernoa. 

Idoia Ibáñez 1B  E   
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IZOTZ GAINEAN IRRIST  ETA 

IRRIZ 
 
robatu duenak baino ez daki zer den irristatzearen lilura! Ohizko 
mugei adarra joz, badirudi une batez arrainen edo hegaztien 
mugikortasun aske, jostagarria geureganatu dugula. Galde 
diezaieten, bestela, Gasteizko Izotz Jauregira joandako ikasleei...  
 

Irteera hau urriaren 15ean, ostiralean, egin zen –berez, beranduago burutzekoa bazen ere, 
frontoiko lanak direla-eta lehenago joatea erabaki genuen–, eta DBHko hirugarren eta 
laugarren mailako 45 neska-mutil izan ziren protagonistak. Laugarren mailakoak, iaz ere 
horretan ibilitakoak izanda, hirugarrenekoak baino trebeagoak ziren; batzuk, harro-harro, 
euren buruak erakusteari ekin zioten: kristoren ziztuan eta orekari ondo eutsiz, besteen 
muturrean atzera-aurrera zebiltzan airoso asko. Hirugarren mailako batzuk, ordea, ez dira 
erraz kikiltzen diren horietakoak eta gogotik ahalegindu ziren hasierako baldarkeria 
gainditzen, duda-mudatan ibili barik. Horretarako, lagun ona izan zuten pistako bazterrean 
dagoen hezia, hortxe ibiltzen baita ondoen konfiantza apur bat hartu arte, lasai-lasai biraka. 
Hauek ere, ikustekoak izango dira hurrengo batean! Baietz artistak bihurtu... Bitartean, oso 
ondo etorriko zaie ikaskide treberen baten esku atsegina estuasunetatik irteteko. 

 

Atsedenaldiko orduan, hamaikak aldera, pista erdi hutsik gelditu zen ikasleak alboetako 
bankuetara joan baitziren etxetik ekarritako armozua jatera. Batzuk, nonbait, nahikoa izan ez 
eta gehiago behar izan zuten autobusean sartu baino lehenago: bokatak, gozokiak... 

 
Dena ez da, noski, arrosa kolorekoa izaten honelakoetan: ipurdi eta belaunetako 
ubeldurek izotzaren gogortasuna salatzen dute. Guk kafetegiko  izotzak erabili 
genituen pistako “oroigarriak” gehiago handitu ez zitezen. Izotz pusketak, izotzaren 
kalteen sendagai, hara 
ironia ederra! Dena 
den, pistan ipurdiko 
b a t  e d o  b e s t e 
hartzeak ekintzari 
gatza eta piperra ere 
e m a t e n  d i z k i o , 
atzealdea laztanduz 
doanak momentuan 
kontrakoa uste arren. 
Egingo du barre 
gogotik, berak ere, 
f a m i l i a  e d o 
lagunartean pasadizoa 
gogoratzean. Labur 
esanda, alde txarrak 
garrantzia gutxikoak 
izan ziren. 

P  
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Dena den, sarritan esaten dugun zerbait gogorarazi behar dugu oraingoan ere: gorputza 
e k i n t z a r e n  b i d e z 
gozatzeko egina dago, 
b a i n a ,  ho r r e t a r ak o , 
sasoiari eutsi behar zaio. 
Hiru orduz irristaketan 
i b i l t z e a  e g u n e r o k o 
bizimoduan egiten ez 
dugun ahalegin gogor 
s a m a r r a  d a ,  e t a 
horretarako prestatu ez 
denak agujetak izango ditu 
s a r i  b i ha r am u nean . 
Antzeko egoeran izango 
da normalean kirol bakarra 
egiten duena ere, bere 
esparrutik irten bada: 
sasoian egon arren, gihar 
d es be r d i n ak  e r ab i l i 
b e h a r k o  d i t u ,  e t a 
gorputzak igarriko dio.  

 

Zer egin dezakezue? Kirolariak ez zaretenok, hainbat jarduera desberdin probatu, zuen 
gustu eta nortasunari ondoen egokitzen direnak topatu arte, eta gogotsu ekin. Jarduera 
fisikoaren mundua hain zabala 
izanik, ez zaizue sekula faltako 
edozein egoeratan egiteko 
moduko gauza onik: bakarka 
nahiz taldeka, udan ala neguan, 
lagunekin edo gurasoekin… 
Jadanik kirolariak zaretenak, 
bestalde, ez zaitezte mugatu arlo 
bakar batera: lekua egin gauza 
berriei, agian ustekabe ederrak 
hartuko dituzue-eta. Zuetako 
asko, agian, irristaketa probatu 
gabe zeundeten; hala bada, 
jarraitzera animatzen zaituztegu. 
Inguruan izotz-pistarik ez egonda 
ere, beti izango duzue herrian edo 
Bilbon bidegorririk edo gune 
berezir ik l ineako patinekin 
ibiltzeko. 

 

Azken gogoeta: Gorputz Heziketako klaseak asmorik onenaz egiten baditugu ere, gutxiegi 
dira eta zailtasun asko daude egunerokoa burutzeko: instalakuntza falta (obrak), ikasle-
kopuru handiegia edo txikiegia, biltzen diren pertsonen gustu desberdinak... Irteerak, 
bestalde, ohizko jardunaren osagarri polita dira, klasean egiten ez diren hainbat ekintza 
dibertigarri eta osasungarri ezagutzeko aukera ematen digutelako. Hau guztia, hala ere, ez 
da nahikoa, eta norberak gai izan behar du bere gustuko ekintzak prestatzeko, bai taldeka, 
bai bakarrik. Ez egon inoren begira zuen bideari ekiteko eta gogoratu  hau: astero-astero zer 
edo zer egiteak osasuna, autoestimua eta, ondorioz, bizi-kalitatea hobetzen ditu.  

A n i m o  e t a  o n d o  p a s a u ,  n e s k a - m u t i l o k !                            
Belén Hernández-Inaki García 
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Jon Alonso, Yurena Blánquez, Xabier Cuevas, Julen de la Torre, Ana Isabel del 
Olmo, Mikel Delgado, Jon Delgado, Joseba Dominguez, Ainhoa Domínguez, 
Koldo Esturo, Agurtzane Guerras, Talia Hernando, Arkaitz López, Ander Rodrigo, 
Iratxe Valle 

 
D 
B 
H 
 

1. 
D 

2004/5 
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Miren Arribas, Endika Carpintero, Leire Criado, Igor Cuesta, Nadia Jara, Selene 
López, Jagoba Lupiola, Asier Maestre, Nerea Manrique, Beatriz Mejuto, Nerea 
Mena, Jose Lennis Riveras, Eder Rodríguez, Sara Rubio, Leila Slama. 

 
D 
B 
H 
 

1. 
E 

Eneko Andrés, Jagoba Chasco, Kevin Delgado, Alejandro Domínguez, Josu 
Mirena Domínguez, Iván Gutiérrez, Mirian Gutiérrez, Natalia Moreno, Garazi 
Mosteiro, Aitor Puente, Imanol Rodríguez, Borja Serrano, Maitane Zapatero.  

 
D 
B 
H 
 

2. 
D 
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Rubén Belver, Denis Berrocal, Eneko Brunel,  María Delgado, 
Edorta Furiol, Benjamín Llamosas, Manuel Ruiz, Nahia Soler. 

 
D 
B 
H 
 

3. 
D 

Asier Blánquez, Oihane Delgado, David Dosil, Aingeru Etxebarria, Endika 
Gutiérrez, Rubén López, Jon Mikel Ortiz, Iker Rincón, Gorka Robles, Ainara San 
Mamés, Arrate Sevilla, Daniel Somavilla, Tamara Traba, Imanol Virto. 

 
D 
B 
H 
 

2. 
E 
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Borja Barbero, Zaloa Bernaola, Aritz Blanco, Ander Campollo, Janire Caravaca, 
Laura del Estal, María Dosil, Gorka González,  Arkaitz González, Endika Leóz, 
Aitziber Martínez, Elisabet Miralles, Egoitz Morales, Maider Pérez, Aida San 
Martín, Ingartze San Miguel, Diego Sánchez, Yaiza Velásquez. 

 
D 
B 
H 
 

3. 
E 

Oihane Ahumada, Joseba Ayuso, Maitane Bermudo, Yoel Cenera, Aroa Delgado, Aitor 
Delgado, Jon Echaniz, Andrea García, Ioritz Hernández, Raquel Jiménez, Mónica Lozano, 
Egoitz Maeso, Mikel Martínez, Juan Antonio Miralles, Jennifer Ortega, Aida Ríos, Josu 
San Miguel, Pilar San Román, Bergoi Santisteban, Jonatan Valle. 

 
D 
B 
H 
 

4. 
E 
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Alexis Aguirre, Eunate Asensio, Lorea Burzako, Nerea Cortés, Mikel del Cura, 
Aimar Díaz, Natalia González, Iker González, Sara Hernández, Aitor López, 
Zuriñe López, Jon Ander Lozano, Lionel Mahillo, Urko Méndez, Virginia Pando, 
Endika Peña, Ainoa Reguera, Jagoba Robles, Txaber Santurtún. 

 
D 
B 
H 
O 
 

1. 
D 

Naiara Alameda, Alejandro Alonso, Javier Blánquez, Sergio Castro, Nicolás 
Gutiérrez, Javier Jiménez, Tania Martínez, Nerea Medina, Javier Serna, 
Rubén Toresano, Álvaro Trigal, Janire Triguero, Olatz Urbieta. 

 
D 
B 
H 
O 
 

1. 
A 
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Iván Ajuria, Unai Almaraz, Iratxe Burgos, Joel Fernández, Jon Fernández, 
Jon Fernández, Mikel Fernández, Mikel García, Iker González, Irati Herranz, 
Idoia Ibáñez, Eder Ogando, Asier Ruiz de Gauna, Maite San Martín, Idoia 
Sanz, Raquel Vilches, Ondiz Zárraga. 

 
D 
B 
H 
O 
 

1. 
E 

Xandra Alonso, Eder Alonso, Rubén Atanes, José Ángel Bermejo, Alberto Burgoa, Endika Dobaran, 
Eneko García, Javier García, Noemí Gutiérrez, Iván Lozano, Joana Martín, Asier Martínez, Iván 
Martínez, Mª Carmen Martínez, Joseba Martínez, Christian Nanfuñay, Jorge Núñez, Unai Prieto, 
Naiara Ramillete, Andoni Rodríguez, Ángel Sancho, Nagore Sierra, Eneko Solaetxe, Aingeru Vallejo, 
Saioa Vallejo. 

 
D 
B 
H 
O 
 

2. 
A 
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Iñaki Álava, Xabier Asensio, Egoitz Barreras, Yaiza Barrio, Alba Mª Cámara, Mikel Cid, 
Jon Ander Delgado, Leixuri Fernández, Thais Fuentes, Amaia Fuentes, Saioa Gil, Jugatx 
Ibáñez, Andoni Linge, Janire Ortiz, Aritz Pérez, Saioa Pérez, Janire Puertas, Iria Reguera, 
Josune Ríos, Iratxe Rivas, Nerea Robles, Verónica Sánchez, Iraide Sarabia. 

 
D 
B 
H 
O 
 

2. 
D 

Lorena Brazaola, Saioa Cabezas, Laura Díaz, Saioa Fernández, Nekane Gil, 
Vanesa Losada, Maialen Martín, Ana Mª Martín, Aizea Martínez, María 
Ontoso, Zoraida Portillo, Ainara Prieto, Maitane Quintanilla, Carla 
Rodríguez, Endika Sáinz, Aingeru Zarkov. 

 
D 
B 
H 
O 
 

2. 
B 
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Urriaren15ean 1.DBH eta Biología-
Geologiaren LOGSEko ikasle eta 
Jesús Cortazar, Celia Ulla eta Amelia 
Gutiérrez irakasleok Barakaldoko 
BECera joan ginen Iberdrolak Mineral 
eta Fosilen erakusketa ikustera. 
 
Antzinatik ezagutzen dira mineralei 
buruzko  datuak  eta horretaz 
Mineralogia arduratzen da. Zientzi hori 
etekin handia atera zion industriak XIX. 
mendean ,  e ta  hor rek  e rag in 
nabarmena izan zuen Euskal Herriko 
historian, eta, zehazki, Bizkaikoan. 
 
Mende honetan sortu zuten lehen labe 
garaiak eta burdin mineralak ateratzen 
z i r e n  b e r e i z i k i  G a l d a m e s e n , 
Somorrostron, Gallartan, Ortuellan, 
Barakaldon eta Bilbon. 
 
 

Mineralak ikertu eta bildumak egiteko arrazoi ugari daude, nagusiki inguratzen 
gaituen munduari buruz geroz eta gehiago ezagutzeko jakin-mina, eta natura 
osatzen dituen indar eta fenomeno guztiak ikertzeak sortzen duen lilura. 

 
Aurten Iberdrolak antolatutako erakusketak oso harri bitxi zoragarriak aurkeztu 
dizkigu, mundu osoko ale apartekoak ekarri dituen arren bazirudien bitxien 
salmenta bihurtu zela.Ez diogu uko egiten interesa izateari baina ( nire iritziz ) 
hasierako helburuak ez dira oraingozkoak. Nolanahi ere hurbil ez ditugun lagin 
hauek ezagutzea beti interesgarria da.  
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Bullying 
 I was running fast, as 
fast as my legs let me run. My 
heart was beating as fast as 
my legs were moving, but I 
couldn’t hear it. The only 
noise I could hear apart from 
my own footsteps were my 
follower’s footsteps. 
  

I felt like a weak 
gazelle trying to escape from 
its doom in the jaws of a 
hungry pride of female lions. I 
had felt like that since I 
stepped in a new school, two 
years ago. My father got a 
new job in a different city, so 
my parents, my brother and I 
had to move. I didn’t mind at 
first. I was happy and 
comfortable in my new house, 
but I also found myself 
trapped in my own Hell: 
school. 

 

 I know that my 
physical appearance is not 
very good since that car 
accident. I cannot remember 
anything about it, but I know 
how real it was each time I 
look at myself in the mirror. 
My upper lip is divided by an 
ugly scar which goes from 
one side of my lip to nearly 
my eye. I had never cared 
about my appearance until 
some of my new school-
mates started annoying me. 

 
 At first they just called 

me disgusting things, and I 
soon got to be known under 
t h e  n i c k n a m e  o f 
“Frankenstein’s”. I didn’t really 
care about that and I didn’t 
want to worry my parents, so I 

didn’t tell them anything. But 
later the boys went further, 
and I started to find it difficult 
to hide the bruises and the 
razor cuts on my arms and 
legs. “Hahaha! You shouldn’t 
care if we cut your arm. You 
can always go to the 
cemetery and get a second-
hand one, Frank!” 

 
 That day my runaway 

was stopped when I stumbled 
and fell on the sand of the 
beach, next to the calm wide 
sea. Before I could even get 
up, three pairs of hands held 
me strongly from my clothes, 
rising me up. I was so afraid 
that I could only hear my heart 
beating and my captor’s loud 
laughs. The three of them 
were much taller and stronger 
than I was, so I didn’t even 
think about facing them.  

 
 Soon after I was 

being held in the clear waters, 
looking at my damned face in 
them. That face was the 
cause of all my problems, and 
I would never get rid of it. It 
was MY face and I would 
never change it. Suddenly I 
found the way to escape for 
ever. I wouldn’t fight anymore.  

 
 Three boys were in 

the coast holding a fourth one 
from his shoulders. They were 
submerging his head into the 
water and then taking it out 
once and again. They were 
just trying to have fun. They 
really enjoyed to annoy the 
boy with that huge scar on his 
face. The one with that funny 
nickname, “Frankenstein’s”. 

 “Guys- said one-, this 
is not fun anymore. He’s not 
trying to escape. Let him go 
crying home and, why don’t 
we play a soccer match?” 
When he released the boy 
this one remained face down, 
floating on the water. “What’s 
he doing?”-asked one of them 
with a light trembling voice. 
“Oh… He’s just joking, isn’t 
he..?” 

 
 The three boys stared 

at the body while it was 
moved to and fro by the little 
sea waves. The cry of one of 
them broke the silence: “I did 
not do it on purpose! I… I was 
just kidding… I did not do it on 
purpose!!” The boys ran afraid 
from the beach without 
looking behind. They still have 
nightmares nowadays. In their 
dreams a corpse rocks on a 
dark purple sea, moving away 
slowly to the open water. 

 
 The boy got out from 

the water just in time to see 
his captors running away 
faster than ever. The next day 
was Saturday. It would be a 
good lesson for them. A whole 
weekend was time enough to 
reflect about how terribly 
harmful bulling can be.  

 
 
Yaiza Barrio  2B D 
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THE DISCUSSION IN THE CLASSROOMS 
 
 Nowadays, bullying is one of the most important problems at 
schools. We talk about bullying when a person enjoys humiliating or 
intimidating another pupil at school. It’s a problem that has existed in 
the classrooms for many years and the adolescence is the most 
noticeable period where bullying can most affect students. This 
happens because at this age the physical and psychical changes 
which teenagers have make their personality weaker. 
 
 Bullying can appear in different ways (physical or psychical 
attacks), but normally violence and humiliations go together in most 
of the cases. The aggressive character is more related to boys and 
less to girls, though the occasions when girls use force in bullying are 
increasing. As for physical attacks to the bullied kids, women are 
more wicked or cruel in their humiliations than boys. But, in short, 
people who practise bullying, are generally groups of boys-girls that 
try to make life impossible for the lad or lass who is being bullied. 
 
 At the moment, bullying has taken intensity in Spain because of 
the suicide of the teenager that suffered bullying at a school in 
Hondarribia. This incident has provoked a reaction in society 
(parents, teachers, politicians …) to take measures in this serious 
problem. Some researches have detected that, the parents of pupils 
who practise bullying, have suffered at work the problem known as 
“mobbing” (bullying at work among adults). 
 
 In my point of view, several aspects or elements must be taken 
into account in the problem of bullying: first, teachers should look 
after these types of persecutions in the classrooms from the 
beginning when the teacher notices something; second, families 
should worry about the education and behaviour of their children; 
third, pupils should respect each other and also, they should put up 
with personalities of other pupils without making a joke; and finally, 
society and mass media (internet and especially television channels), 
which promote violent behaviour as a rule of conduct among people, 
should control the contents that they transmit. 

 
Xabier Asensio Roy   2B D             
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    El 5 de noviembre los alumnos de 2º 
A y B de bachillerato nos levantamos 
con más energía que nunca, ya que 
ese día nos íbamos al Guggenheim 
para ver la  interesante exposición 
“Mito y Modernidad” de Oteiza, una 
visita organizada por el Seminario de 
Arte y supervisada por la profesora 
Aida. Después de  la primera hora de 
clase, cogimos el tren con destino 
Bilbao. Una vez allí, tras una larga y 
sana caminata desde San Mamés 
hasta el Guggenheim, cada clase se 
dispuso, acompañada de una guía, a 
ver la exposición de Oteiza. 

   
 
 
   Oteiza fue un escultor guipuzcoano 
(1908-2002) que en vida no gozó de 
mucha fama, ya que no tenía una 
buena relación con los medios de 
comunicación. Sin embargo, la actual 
exposición en Bilbao está teniendo 
mucho éxito. 
 

 
 

Oteiza: 'Mito y Modernidad' 
8 de octubre,2004 - 23 de enero, 2005 

Oteiza intenta mostrar, de 
una manera vacía y a la vez 
invisible, la representación de             
un cubo, mediante el espacio  
que deja dentro de él. 

Obra que representa la Tierra 
y el Sol cuya forma esférica 
se intuye entre las dos 
figuras. 
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     Aunque esta exposición está 
basada en sus esculturas, Oteiza a lo 
largo de su vida dio diversas 
conferencias y escribió l ibros, 
destacando entre ellos los poemas. 
Estudió religión, antropología y 
marxismo, lo que se refleja en sus 
obras. Ganó su primer premio en el IX 
Concurso de Art istas noveles 
Guipuzcoanaos con la escultura Adán 
y Eva, tg  s = A/B, obra que vimos en 
la exposición y que manifiesta  una 
mezcla entre ciencia y antropología. 
Más tarde estudió el espacio de las 
esculturas, el volumen, el vacío, la 
iluminación  del vacío, todo  ello 
reflejado en la mayoría de las obras 
expuestas en el museo. 

    Además le adjudicaron por concurso 
crear toda la estatuaria de la Basílica 
de Aranzazu y, aunque al principio fue 
prohibida, más adelante se pudo 
concluir la obra. En la visita nos 
mostraron unas fotos de la Basílica y 
la representación de alguno  de los 
apóstoles. 
 
    Después de completar la exposición 
de Oteiza, disfrutamos con la del 
japonés Hiro Yamagata “Campo 
cuántico X3”, dos salas paralelas al 
Guggenhein, en forma de cubo, en las 
cuales el artista japonés utiliza una 
mezcla de luces. En la primera 

encontramos una decoración llena de 
espejos donde se reflejaban diversos 
colores vivos  y tonalidades muy 
diáfanas, en ocasiones con flashes y 
llenas de contrastes, mientras que en 
la segunda predominaban la oscuridad 
y las imágenes difuminadas en 
tonalidades muy suaves. 
 

   Finalizada nuestra visita  al 
Guggenhein, mientras el resto -pese a 
algún contratiempo con el horario de 
los trenes- regresábamos a casa 
comentando entre nosotros  las 
impresiones sobre lo visto, los 
alumnos de arte pusieron en práctica 
sus conocimientos de esta asignatura 
observando y comentando las 
fachadas de varios edificios bancarios 
de la Gran Vía de Bilbao. 

 
Nagore Sierra 2B A (texto) 
Eneko García 2B A (fotos) 
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Urriaren 27an  “Zu Zeu”  filma 
ikusiko dugu. 

Shore, BH-Hego Afrika, 1998, 
110’ 

Urtarrilaren 24an. “HECTOR”      
Gracia Querejeta, Espainia, 
2004, 101’ 

Ikasturtero bezala aurten ere, Irudi Biziak antolatzen dituzten 
ekintzetan parte hartuko dugu. Hain zuzen ere, geuk parte hartzen duguna, 
hauxe da: “DROGA-MENPEKOTASUNEN PREBENTZIOA - OSASUN-
HEZKUNTZA”  

 
Laugarren kurtsoko ikasleei zuzenduta dago. Ikasturte honetan lau filmak 

ikusiko ditugu; gainera iaz izandako arazoei irtenbide bat ematekotan aurten 
lekuz aldatu gara, beraz Nautaka Eskolan egiten dugu.  

 
Programa honek dituen honako helburu nagusiak: 

A) Gizaki autonomo, kultu, kritiko eta ekarkor bihurtzeko, ikasleen garapen osoan 
lagundu. 
B) Osagarri ludiko eta kulturala den fikziozko zinearen bitartez (filmak ahalik eta 
gaurkotasun handienekoak izateaz gain, ez dira ez bideo, dvd edota profesionala ez 
den beste formatu batean eskainiko), ikasleak geroago ikasgeletan egin beharreko 
lanerako motibatu eta prestatu. 

 
 
 
 
 
 
 
  16 urtetako Steveri gero eta gogorrago egiten zaio gurasoen aurrean, 

itxuraz, bizitza “normala” egitea. Argi daukan gauza bakarra bere homosexualitatea 
da, eta berak egindako aukera horrekin ahalik eta zintzoen jokatzen saiatzen da. 
Nerabeak bere nortasunaren garapenean dituen arazoak azaltzeko era dugu, 
benetako gertaera batean oinarritzen den film hau unibertsala egiten duena.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ama istripu batean galdu ondoren, 16 urtetako Hector nerabea bere osaba-

izebarekin joango da bizitzera. Egoera berrian dena doa ondo bere aita agertzen 
den arte. Hari buruzko berri bitxiak izan dituen arren, Hector-ek ez du sekula ikusi 
60 urte dituen gizon hau. 

  
 Gora behera guztiak nerabe honen inguruan diren arren, haien beldurretan 
harrapaturik, pixkanaka-pixkanaka erabakiak hartuz aurrera egiten duten beste 
pertsonaia batzuk osatzen dute istorioa. 
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Filme hau gazte gay bati buruzko 
kontakizuna da. Lagun gutxi ditu, 
minena neska potolo bat da... 
 
Mutiko honek Steven du izan. 
Unibertsitateko  mutilez baztertuta 
uzten zuten zeren eta futbolean ez 
zen jolasten. Stevenek bere lagunari 
gay zela esan zionean konturatu ziren 
biei mutil bera gustatzen zitzaiela. 

 
Egun batean bainugelara joan zenean paper bat aurkitu zuen mutil 
misteriotsu batekin geratzeko. Steven arratsalde osoa egon zen  horren zain 
eta, bat-batean,berari gustatzen zitzaion mutila, Jhon,  agertu zen. Handik 
aurrera oso  lagun onak izan ziren, sexu harremanak izan zituzten... baina 
Jhonen lagunek ez zekitenez gay zela ez zuen nahi unibertsitatean elkarrekin 
ikus zitzaten.  
 
Stevenek Jhon uzten du eta filmea amaitzen da bere lagun potoloarekin, 
Lindarekin, bere kotxe berrian. 




