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Gertu,

Gertu sentitu dugu goizeko euritan aterkipean etorri den 5 urteko haurra, aitonak eskutik helduta. Gertu
entzun ditugu ikasleen kantuak aurten ere. Alboan jarrita kantatu dugu guk ere. Gertu, alboan jarrita, ekarri
dugu eskolara amarengandik banandu nahi ez eta eskailerak negarrez ito dituen haurra. Gertutik egiten dute
lan irakasleek, ikasleak gertutik zaintzeko. Jangelan lan egiten duten gurasoak ere ikasleengandik gertu egon
dira zerbitzen. Gertu eta prest egon da mantenuko langilea ere, ordenadore guztiek behar bezala funtzionatu
dezaten. Gertu sentitu ditugu gurasoak ere: Gurasokide eta Behatokira datozenak, baratzeko bilerara etorri
zirenak, eskolara gerturatzen direnak. Gertu.

Hain gertu non gureak ere badiren zuen bizitza puskak. Hain gertu non, bat garen. Eta izaten segi nahi dugun.
Gertu, zuengandik...

oso gertu.

Cerca,

Cerca hemos sentido al niño de 5 años que ha venido de la mano de su abuelo esta lluviosa mañana. De
cerca, así hemos escuchado los cánticos de los alumnos también durante este curso. Los hemos cantado

juntos. Cerca, a su lado, hemos traído a la clase al niño que, sin querer separarse de su madre, ha ahogado en
lágrimas las escaleras de la entrada. Desde la cercanía trabajan los profesores para cuidar de cerca a los

alumnos. Cerca y preparado ha estado el trabajador de mantenimiento para que todos los ordenadores se
mantengan en funcionamiento. Las madres que trabajan en el comedor han atendido de cerca a los alumnos.

Cerca hemos sentido también a los padres y las madres: a los que nos acompañan en Gurasokide o
Behatokia, a los que han acudido a la reunión sobre la huerta, a los que se acercan a la escuela. Cerca.

Tan cerca que vuestras vidas también son las nuestras. Tan cerca que somos un todo. Y queremos seguir
siéndolo. Cerca, de todos vosotros...

muy cerca.

aurkibidea
ANTONIANO IKASTETXEKO ZUZENDARITZA



Zentzumen tailerra
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ZENTZUMEN TAILERRA
2 URTEKO GELA

Haurrak zentzumenen bidez izaten ditu bere lehen harre-
manak inguratzen duen munduarekin. Beraz, oso garran-
tzitsua da txiki-txikitatik zentzumenak lantzea. Guk, ho-
rretarako tailer batzuk antolatu ditugu.

Hasieran, neurri, forma eta ehundura desberdinetako ma-
terial zein elikagaiekin jolastu dugu; ukituz, laztanduz,
txikituz... Ondoren, manipulatutako material horiek guz-
tiak usaindu eta dastatu ditugu.

Gero, ikusmena lantzeko, material erakargarria bildu du-
gu, hala nola, betaurreko koloredunak, lupa eta prismati-
koak. Bukatzeko, musika tresnak (marakak, danborra, txi-
rula, txindatak...)  hartu eta izugarrizko festa antolatu du-
gu. 



Zentzumen tailerra

Zein ondo pasa dugun!
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Jolas heuristikoa

JOLAS HEURISTIKOA
Amaia Pinedo eta Maitane Aramendi

Azken urteotan asko entzun ohi da jolas heuris-
tikoaren izena, jolas berritzaile eta modernoa
dirudiena, baina zenbat aldiz erabili dugu

etxean ohartu gabe? Zenbat aldiz eman diegu haurrei
etxean dugun materiala pixka bat distraitzeko eta hel-
duok etxeko-lanak aurreratzeko? Eta zenbat aldiz
pentsatu dugu erositako jostailuari baino kasu gehia-
go egiten diotela emandako kartoizko tutu, egurrezko
koilara edo arrautza kaxari? Ez da diru asko gastatu
behar haurrak ikerkuntzan eta emozioetan murgiltze-
ko eta ikasteko.

Heuristiko hitza, “Eurisko” greziar hitzetik dator eta
honen esanahia aurkitu, deskubritu da. Jolas hau 1-2
ur te bitarteko haurrei zuzendutako ekintza da, eta
honen helburu nagusienetako bat haur ra estimula-
tzen duen objektuak eskaintzea da. Objektuak mani-
pulatzean, beraren pentsamendua, hizkuntza, ekintza
egituratzen eta erlazio pertsonalak lantzen laguntzen
dio.

Bi fase ditu. Lehenengoan haurrek mater iala azter -
tu, miatu, arakatu eta konbinatzen dute, askatasun
osoz, egoera desberdinak sortuz: sartu-atera, hustu-
bete, pilatu-banatu, tapatu, itxi-ireki, kolpatu, jaurti,

biratu arazi… Bigar ren fasean, hezitzaileak gidaturik
eta modu antolatuan, haur rek mater iala jasotzen
dute, objektu bakoitza dagokion poltsan sartzen dute-
larik.

Jolasak bi arau ditu, haurrei saioa hasi aurretik gogo-
rarazten zaizkienak. Alde batetik lagunak er respeta-
tu behar direla eta bestetik jolas mater iala ez dela
puskatu behar. 

Garrantzitsua da espazioa aldez aur retik presta-
tzea. Horretarako, haur bakoitzari material gune bat
eskainiko diogu, mota ezberdineko materialaz osa-
tua. Horrez gain, jolasaren iraupena 20-30 minutu
ingurukoa izango da, betiere malgutasunez jokatuz,
haurren jarreraren arabera.

Hiru mater ial mota daude: objektuak (naturatik
jasotakoak, etxean eta/edo dendetan bildutakoak…),
edukiontziak eta poltsak. Ko menigarria da objek-
tuak maiztasun batez aldatzea, haurrak aspertu ez
daitezen.

Hezitzailearen presentzia garrantzitsua da, baina ez
du par te har tuko jolasean, behaketa lanak egiten
jardungo da, taldeari giro lasaia eskainiz. 

Ze iruditzen? Erraza da jolas heuristikoan jolastea,
ezta? Animatzen al zarete zuen haurrekin jolastera?
Haurrek asko dute ikasteko eta erakusteko, imagina-
zioa eta nahia bezalakorik ez dago. Anima zaitezte!



7

Jolastu euskaraz

Ikastetxeko Euskara Normalkuntza
Batzordeak eta Haur Hezkuntzako
irakasleek, Gurasoekin euskaraz
jolasten tailerra antolatu zuten joan
zen martxoaren 19an.

Saioko giroa, atsegina eta dibertiga-
rria izan zen eta mota desberdinetako
jolasak landu ziren: esku jolasak,
korroan egitekoak, soka dantza...
Batzuk betidanik ezagunak, besteak
berriz berriak.

Denon aldetik balorazio positiboa
jaso genuen eta datorren ikasturtean
errepikatzeko nahia eta asmoa dugu.

Aitatxo! Zu ere animatu parte hartze-
ra! Aurtengo saioan %100 emaku-
mezkoak bildu ginen...ea datorren
ikasturtean gizonezkoak ere tentatzen
ditugun.

Eskerrik asko parte hartu zenuten
guraso eta irakasle guztioi, batez ere,
euskara menperatzen ez eta hala ere
animatu zinetenoi, egindako esfor-
tzuagatik!

Elkarrekin  egindako lanak eragina
izango du gure ikasleengan dudarik
gabe.

Jolastu dezagun 
euskaraz!
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Donostian egoitza duen Dantzaz Elkarteak antolaturiko
“Firi-Fara” kanpainaren helbueretako bat dantza ikas-
tetxeetara hurbiltzea da.

Gure ikastetxean L.H. ko 3. eta 4. mailako ikasleek hartzen du-
te parte, helburu nagusiak hauek izango direlarik:

1.- Dantza mundua orokorrean ezagutzea.

2.- Dantza lehenengo pertsonan ezagutzea, protagonista“
eta ikusle bezala.

3.- Dantzari profesionalekin harremanak sortzea.

4.- Gorputza komunikazio eta adierazpen tresna oso ga-
rrantzitsua dela ohartzea.

5.- Dantza ekoizpen bat ezagutzea. 

Helburu hauek lortzeko asmoz ikasleek ekintza desberdinak

burutzen dituzte. Hasieran Dantzaz Konpainiaren dantzariak
eskolara etortzen dira saio berezi bat egitera. Ariketa eta jola-
sen bidez dantzariak, enbaxadore modura, beraien lana aur-
kezten dute, kontutan edukiz dantza artea dela eta modu bere-
an jarduera fisikoa praktikatzen dutela.

Ondoren Itzik Galili eta Jacek Przybylowiczek egindako ko-
reografia ikustera eta gozatzera joaten dira Donostiako Egia
auzoan duten aretora. Ikuskizuna bukatzean, galderak eta za-
lantzak argitzeko, dantzariekin elkarrizketa bat izaten da.

Azkenik ikastetxean dinamikak, ariketak eta abar egiten dira
beraiek proposatutakoak edo egokiak deritzonak.

Beraz, dantza komunikatzeko modu bat da, giza harremaneta-
rako garrantzia duena, ondo pasatzeko eta disfrutatzeko balio
duena, gorputza ezagutu eta trebatzen duena, pertsonaren ga-
rapen integrala lortzeko bidean tresna abetratsa.

Dantzaz 
konpainia

Dantzaz 
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Bertsotan

AMETS BAT
Urtero ohi den bezala, maiatzean, LH5.mailakoak, bertso emanaldirako prestaketa lane-
tan murgilduta aritu gara. Egun horietan ere, Zubietara, Errealaren entrenamendua ikus-
tera joatea tokatu zitzaigun, beraz, aldizkarirako bi ekintzak uztartzea otu zaigu. Hemen

dituzue egun horretako lekuko diren argazki eta bertsoak.     

(Doinua: Ama begira zazu...)

1

Zubietan izan gara
ametsak betetzen,
apirilak hogeitamar
hilea bukatzen.
Trai lara lai, hilea bukatzen,
trai lara lai, hilea bukatzen.

2

Batzuren aurpegiak
bai zuten salatzen, 
poza eta zirrara 
genun antzematen.
Trai lara lai, genun antzematen,
trai lara lai, genun antzematen.

3

Xabi Prieto izan zen
lehena etortzen, 
Mikel Gonzalez berriz
atzetik jarraitzen.
Trai lara lai, atzetik jarraitzen,
trai lara lai, atzetik jarraitzen.

4

Galdera sorta andana
zitzaigun otutzen,
argazki ta holakoak
ez ziren amaitzen.
Trai lara lai, ez ziren amaitzen,
trai lara lai, ez ziren amaitzen.

5

Bazkaltzeko orduan
itzalaz gozatzen,
Donostiako portuan
sabelak asetzen.
Trai lara lai, sabelak asetzen,
trai lara lai, sabelak asetzen.

6

Neska bat , bi istorio
hasi zen kontatzen,
aquariumeko berri
ondo esplikatzen.
Trai lara lai, ondo esplikatzen,
trai lara lai, ondo esplikatzen.



pastak labera!
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Udaberriarekin batera,

Martxoko azkeneko egunean LH 2ko ikas-
leak Sayaleroko lantokian (obradorean) izan
ginen ogiaren eta pasten ekoizpen proze-

sua bertatik bertara ikusten.  

Oso harrera ona izan genuen bertako langileen par-
tetik: Ismaelek instalakuntzak erakutsi zizkigun;
Abibou senegaldarrak, ogia egiten irakatsi, eta Josek pas-
tei forma eman eta labean sartzen lagundu zigun. Victor
eta Ohiane ere gure ondoan aritu ziren lanean fin- fin.

Esperientzia aberasgarria izan zen benetako lantegi bate-
an goiza pastak egiten igarotzea eta horregatik bizipen ho-
ri zuekin partekatu nahi dugu. Honako hauek izan ziren
emandako urratsak:

1) Lehenengo pausoa, lehengaiak (irina, azukrea,
arrautzak eta gurina) analizatzea da. Gero osagaiak
nahastu eta orea egiten da. 

2) Ondoren, osatutako orea arrabolarekin zapaltzen da
xafla fin bat lortu arte eta lanketa mahaira erama-
ten da.Gure kasuan, jada orea lantzeko prest utzi
ziguten.

3) Lanketa mahaian oreari forma desberdinak eman
eta txokolatezko pepitak nahastu genizkien. Jarraian
pastak azpiletan kokatu eta Joseren laguntzarekin
labean sartu genituen.

4) Bukatzeko, pastak labetik atera eta hozten utzi on-
doren, pillatu eta poltsetan sartu genituen.

Primeran pasa genuen mantala eta txapela jantzita bene-
tako gozogileek bezala lan egiten. Gainera ilusio handiz
eraman genituen etxera, guk geuk, gure eskuekin eginda-
ko pastak. ZE GOXOAK!!

LH 2
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Kurtso honetan, Antoniano Ikastetxearen ba-
besean eta eskolaz kanpoko jarduera moduan,
euskal dantzen eskola jarri da martxan. Xabier
Etxabe dantza-maisua da proiektu horren ar-
duraduna.  

Iniziatiba honen helburua euskal dantza tradi-
zionalaren oinarriak lantzea da, haurrak kultu-
ra horretan murgilduz, dantzarekin disfrutatzeko
gai izan daitezen. 

Entseguak ostiraletan egiten dituzte, Anto-
niano Kiroldegiko lokaletan, 17:30etatik au-
r rera. Aurten LH3 eta LH4ko ikasleekin osa-
tu da taldea, eta datorren kurtsoan ere segida
izango du dantza-eskolak. Horrela, Antoniano
Ikastetxearen eskaintza zabala osatuko du ak-
tibitate honek, lehendik zeuden kirol jarduerez
gain hemendik aurrera dantzarena ere integra-
tuko baitu.

Izena eman nahi duenak, kur tso honen bu-
kaeran edo hur rengoaren hasieran izango
du aukera, Antoniano Ikastetxean bertan,
LH3tik aurrera. Aukera paregabea zazpi-jau-
ziak, makil-txikiak, dantza-sueltoa nahiz Agu-
rra ikasten hasi nahi duen guztiarentzat.

Euskal dantzen eskola
Euskal dantzak
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ESKOLAKO SUTONDOAN

Arratsalde on; zer, kafetxo bat hartzen? 

Kaixo; bai, umeak gelara doazenean, dena jaso eta gero,
gure tartetxoa dator; elkarrekin bazkaltzen dugu eta hemen
gelditzen gara berriketan; badakizue, ekaitza eta gero
badator sosegua (barreak)... 

Nola hasi zineten jangelan lanean? 

Duela bi urte Ikastetxeak gurasoei jangelan lan egiteko
aukera luzatu zigun; hasieratik ideia ona iruditu zitzaigun
eta parte hartzea erabaki genuen. Egia esan, ez gara damu-
tu, oso gustura gaude.

Zertan datza eta nola antolatzen duzue zuen lana?

12tan etortzen gara eskolara eta mahai guztiak prestatzen
ditugu. 12’30tan jaisten dira ikasleak, HH eta LHkoak
(DBHkoak beranduago etortzen dira). Bazkaria banatu ondo-
ren, umeei laguntzen diegu eta ondo bazkaltzen dutela kon-

trolatzen dugu, hau da gure lanaren alderik garrantzitsuena.
Ondoren, lana banatzen dugu. Batzuek jaso eta garbitu egiten
dute eta beste batzuk zaintzaz arduratzen dira patioan, musi-
ka gelan edo kiroldegian. 14:30tan gelara bueltatzen dira. 

Zuek erabakitzen al duzue eguneroko menua? Zuen
ustez, gure umeek dieta orekatua jarraitzen dute?

Ez, bazkaria kanpotik dator. AIBA enpresak prestatzen ditu
menuak, web orrian argitaratzen dira, gurasoek jakin dezake-
te haien seme-alabek zer jaten duten. Orokorrean nahiko
menu orekatuak izaten dira, denetarik jaten da. Gainera, afari
egokia egiteko aholkuak ematen dituzte.

Orokorrean, zer moduz bazkaltzen dute gure umeek?
Batzuetan ondo bazkal dezaten ez da erraza izango,
ezta? Nola jokatzen duzue horrelakoetan?

Ume asko dira eta denetatik dago, baina orokorrean
ondo bazkaltzen dutela esango genuke, guk espero
genuen baino hobeto, egia esan. Batzuetan bati edo bes-

Jangela

Arratsaldeko hiruak; umeak geletan daude. Jangelan dena txukun eta garbi. Baina ez dago
hutsik; mahai batean, tertulia animatuan, kontu kontari, jangelaren ama-arduradunak. Bata txu-
ria oraindik jantzita, kafe bana eskuetan, harrera irrifartsua egiten digute. Haiekin geldituta
gaude, euren lana hobeto ezagutu nahian gabiltza.
Taldekideak Veronica, Nagore, Izar, Iraida eta Jasone dira (denak gure ikasleen amak); kapitai-
na, Itziar Arruti langilea.



teari kosta egiten zaio; horrelakoetan pazientzia eta errefortzu
positiboa izaten dira gure baliabide nagusiak. Gutxitan bada
ere, batzuetan serio jarri behar dugu, ondo bazkaltzen dutela
bermatzea da gure helburu garrantzitsuena. 

Zer egiten duzue soberakinekin?

Erabili gabeko janaria enpresara bueltatzen da; plateretan
gelditzen dena konpostara joaten da; baratzean deposito
bat dugu eta DBHko ikasleak, Itziarrek antolatuta, horre-
taz arduratzen dira.

Zeuen seme-alabek ere jangelan bazkaltzen dute. Nola
moldatu dira egoera berr i honetara?

Beno, dagoeneko erabat ohituta daude, baina hasieran pixka
bat kostatu zitzaien. Izan ere, etxean amaren arreta osoa edu-
kitzen dute, baina hemen denak zaindu behar ditugula ulertu
behar dute. Eta ondo onartu dute egoera, umeek egokitzeko
gaitasun handia dute, ez dago arazorik.

Gustura al zaudete zuen lanarekin? 

Oso gustura gaude, benetan, oso esperientzia polita izaten ari
da; gu ere asko ikasten ari gara, gure ikuspegia asko zabaldu
da, umeak eskolan nola jokatzen duten ikusteko aukera dau-
kagu. Oso interesgarria da hori barrutik bizitzea; eta ondorio
batera iritsi gara: hezkuntza mundua oso polita da, oso
momentu onak ematen dizkigu, baina bokazioa ere ezinbes-
tekoa da. Egia esan, orain irakasleen lana hobeto ulertzen
dugu.

Gainera, zuen artean giro ederra daukazuela ematen
du...

Bai, oso ondo pasatzen dugu; tertulia hauek askorako ematen
dute... asteazkenetan Veronika puntua egiten irakasten ari
zaigu. Oso irakasle ona da eta hurrengo neguan ez dugu
hotzik pasako, hori ziur, bufandak, jertseak eta galtzerdiak
egiten adituak bihurtzen ari gara eta!
Ikastaro batzuk ere elkarrekin egin ditugu; begiraleen forma-
zioa jaso dugu, lehen sorospenak ikasi ditugu. Mantenumen -
duko ikastaro bat ere egin dugu... ikusten duzuenez, “neska
konpletoak” gara, jaja...

Orduan, hurrengo urteetan jarraitzeko asmoa al duzue?

Bai, Itziarrek aguantatzen baldin bagaitu behintzat (barre-
ak). Serio, bakoitzaren egoera ezberdina da, baina denoi,
ahal baldin badugu, jarraitzea gustatuko litzaiguke. Oso
lan aberasgarria da, une gozoak pasatzen ditugu, bai ikas-
leekin bai gure artean ere. Ikastetxearen zati bat sentitzen
gara, guretzat oso bizipen atsegina izaten ari da.

Ederki ba, hala bedi. Mila esker!!!
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Jangela
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Gurasoekin

zBehatokia

Ikasturte hasieran behatokian parte hartzeko
gonbidapena luzatu genizuen guraso eta ikas-
leei. Gure harridurarako izugarrizko arrakas-
ta izan zuen gonbiteak eta hainbat gurasok aur-
keztu zuten beren burua. Hauetatik  lau gura-
so aukeratu ziren guraso-talde osoaren ordez-
kari gisa. Hauekin batera LH 6tik DBH 4rako
ikasle ordezkariak ere gustora aritu dira hiru
irakaslerekin batera. Bilera oso aberatsak izan
dira, ekarpen handikoak, hiru estamentuak el-
karlanean jartzean ikuspegi desberdinak bate-
ratu baititugu.

Behatokian ikastetxeko gatazkei irtenbide ego-
kia bilatzen jardun dugu eta nola ez, aurrera
begira proiektu berriak bultzatu nahi ditugu
gure arteko elkarbizitza hobetzearren.
Aurrerantzean ere izango duzue gure berri!

BEHATOKIA TALDEA

Ba al dakizu aurten ikastetxeko behatokia martxan jarri dela?
Zer da behatokia? Zer egiten da bertan? 

Nork hartzen du parte?

zGurasokide

Gurasokide ez da hitzaldi edo guraso-eskola progra-
ma bat. Gure ikuspegia elkar banatzearena eta elkar
laguntzearena da. Adin konkretu bateko haurrak di-
tugunok, askotan kezka eta hizpide berdinak izaten
ditugu, eta horiek partekatuz elkarrengandik asko ikas
dezakegu.
Lan hori aurrera eramaten laguntzeko Antonianoko
HHko bi guraso izan ditugu saioak antolatu eta di-
namizatzen: Idoia Sarasua eta Alex Lopez; eta bes-
te 10 gurasok hartzen dute parte, 12ko talde bat osa-
tuz.
Aurten 3 saio antolatu dituzte, hiruhilabete bakoi-
tzeko bat, eta honako hauek izan dira landutako gaiak:
Heziketaren garrantzia, motibazioa eta kaske-
tak/haserrealdiak.
Oso balorazio ona egiten dute bertan parte hartzen
ari diren gurasoek, eta datorren urtean ere jarraitze-
ko asmoa azaldu digute. Animatu nahi?

Eskolan eta gure seme-alaben heziketan denon partaidetza
ezinbestekoa da. Ideia honekin ari da GURASOKIDE progra-

ma. Oraingoz Haur Hezkuntzako gurasoek hartzen dute
parte baina, beste etapetako gurasoekin kontatzea 

ez da baztertzen.
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Kaleak badaki...

Kaleak asko daki. Bertan ibiltzen gara, elkarren arri-
muan sarri, elkarrengandik ihesi noizbait. Eskuak
patrikan eta binaka. Zarautzen.

Eskoletan asko ikasten da. Asko irakasten. Eta hezten.
Hazten. Baina kaleak dakiena asko dela jakitun, alboan
bizi ditugunengana jo dugu aurten euren jakintzak eta es-

perientziak gure ikasleekin elkarbanatu zitzaten. Eta eus-
karaz.

Hitzaldi-tailerrak izan dira gehienak. Azalpena eman eta
ondoren praktikak egiten aritu baikara. Ederra izan da oso.
Mila esker kaleko jakintza Antoninora ekarri duzuen guz-
tioi!

Oreka TXeko txalaparta-
riak gurean izan ditugu.
Harkaitz eta Mikel. Mikel
eta Harkaitz. Euren bizi
esperientziak kontatu ziz-
kiguten, txalapartari
buruz aritu ziren hizketan
eta amaitzeko, emanaldi
txiki bat eskaini ziguten. 

Eibarren aurtengo denboraldia ikaragarria izan da. Zer esango
dugu gehiago! Bada, gurean izan ziren Gaizka Garitano entrena-
tzailea eta Txema Añibarro jokalaria. Ikasleekin aritu ziren hauek
ere hizketan euren esperientzia eta bizipenak kontatzen.

Xabier Zabala musikari sonatua, eta gure ikasle
ohia ere gure artean izan zen musika sorkun-
tzari buruz hizketan, bai eta bere lan ezagunei
buruz azalpenak ematen ere.

Aitor Francesena “Gallo”
eta Axi Muniain surflariak
ere gurean izan ziren
surfa bizitzarekin nola
uztartu duten kontatzen.
Nola ikasi zuten, zein ola-
turen gainean ibili diren...
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Gurasoak ikasle

Hemen denok daukagu ikasteko. Eta Antoniano Ikas-
tetxeak nahi du gurasoentzako ere gauza interes-
garriak egitea. Elkarrekin ikasteko. Horretarako,

hainbat hitzaldi antolatu dira ikasturte honetan zehar, Gu-
rasokiden biltzen diren gurasoen eskakizunari erantzu-
nez.

Ikasturte hasieran Haurraren jarrera egoki eta desegokien ulermena izeneko hitzaldia eman zuen Izar Arregi sikolo-
goak. Jende asko bertaratu zen eta arrakastatsua izan zen oso hitzaldia.

Ikasturte amaiera aldera berriz, Isabel Gonzalez sikologoarekin
antolatu genuen hitzaldi bat. Nerabezaroa izan zuen gai eta adin
horretako gazteekin helduek nola jokatu beharko luketen azaldu
zuen. Komunikazioa. Horretan jarri zituen indarrak. Gazteen alboan
egon behar dugula adierazi zuen elkarri gauzak kontatzen. 
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Hitzaldiak

Martxoaren 6an 2014ko Urola-
Kostako IV. Jardunaldien

barne lehen hitzaldia izan zen. 

Gaia ZIENTZIA izanik, gure eskolan
gai hau LHko lehen zikloan eta HHn
nola jorratu dugun azaltzera joan zi-
ren Ane Urdangarin eta Nerea Orba-
ñanos irakasleak.

Ikasturtean zehar ikastetxean egindako praktiken berri
eman zuten: hipotesiak nola formulatu, zein esperimentu
egin, aldiro-aldiro ikasle guztiak zientzilari nola sentiara-
zi, eta bide batez, denon artean ondorioak nola atera ditza-
kegun erakutsi zuten. Ikasle guzti-guztiek jarduera zienti-
fiko hauetan parte nola hartzen duten eta zer nola ikasten
duten ikustarazi zuten. Egiten dutena esan zuten !

Ezaguera zientifikoaren funtsezko osagaia esper imen-
tatzea dela sinesten dugu eta premisa hor retan aur re-
ra eginaz, udaber r i honetan laborategi ber r ia ere es-
treinatu dugu eskolako zientzialar iok.

Antoniano Ikastetxea zientziaren bidetik aurrera eginaz!

AITA-AMA
ZIENTZILARI IZAN NAHI DUT!

-Aita-ama, zientzilari izan nahi dut.

-Hara! Nondik atera duzu ideia hori?

-Eskolan esperimentuak egin ditugu eta atsegin dut.

-Esperimentuak?

-Bai. Airea pisatu, koadernoan apuntatu...

-Baina non, gelan?

-Bai, baina badakizu, laborategi berria ere badugula?

-Ederra albistea. Ondo pasa eta asko ikasi, maitea.

EUSKARAREN BERRI ONAK

Iaz ikasleekin saio batzuk egin genituen hizkuntza jarrerak eraldatzeko asmoz. Ikasleak goizeko 8etan etorri zitzaiz-
kigun 4 egunez jarraian eta 10 orduz hizkuntzaren eta gure arteko harremanaz aritu ginen. Saio horretatik eraberri-
tu zen EKIALDE izeneko ikasle taldea ere, ikastetxean euskara sustatzeko asmoz sortutako taldea. 

Ondo pasatuz hizkuntzaren kontzientzia hartzen ahalegindu ginen elkarren babesean. Ordutik EKIALDE ikasle taldea
astero elkartu da ikastetxeko torrean, euskarari buruz aritzera, baina batez ere euskaraz aritzera. Euskarak arnasgunea
izan dezan gurean. 

Esperientzia horren berri ematera joan ginen Zarauzko Berritzegunera, bailarako beste ikastetxeen aurrean gure espe-
rientzia kontatzera.

Eta bide batez, euskara bultzatzeko ahaleginean aritu garenon bizipenak ere kontatzeko aukera izan genuen.

ESKOLAKO IRAKASLEAK BERRITZEGUNEAN
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Kaixo lagunok!

Gehienok 4. DBHra iristeko gogoz egongo zarete ezta? Ikas-
bidai berezia egiten da Antonianoko azken ikasturtean.

Ez da inbidia emateagatik gazteok, baina aurten gu izan ga-
ra protagonistak, eta Salouera bidaia egin dugu! A ze bidaia
gainera! Hainbat aste, egun eta ordu pasa eta azken minutua
ere kontaturik, apirilaren 9 egunaren zain egon ginen ikas-
turte osoa. Ezin geldirik egon, ezin gelditu bidaiari buruz
hizketan… Batzuetan ez du ematen, baina denbora ez da gel-
ditzen. Erlojuko orratz kolpeak etengabeak dira. Eta azke-
nean! Eguna heldu zen. Maletak prestatu eta Salou aldera
mugitu ginen. Zarauztik urrun, betiko ohitura, eraikin eta ira-
kasleengandik ihes. Nahiz eta gurekin etorri ziren lau ira-
kasle gu bistatik galtzeko batere intentzio gabe!

Lehen eguneko bidaian, 2 aldiz gelditu ginen bidean... Go-
seak geunden eta tarteka komunera joateko beharra ere ba-
genuen. Azkenean, hainbat ordu autobusean pasa ondoren,
autobusa hotelera iritsi zen. Eta orduerdi baten ostean, paint-
ball egitera eraman gintuzten! 

Hasieran, nahiz eta beldur pixkatxo bat eman, inork espero
ez zuen garailea atera zen! Ez dugu izenik esango... Irakas-

le batek ere parte hartzea erabaki zuen arren, ikasleok, mi-
nutu gutxi batzuren barruan pintura tiroka zapaldu genuen.
Jolasaren ondoren, gure hotela izango zenera itzuli ginen. 

Hotelak igerileku bat zuen, baina ez genuen izan aukerarik
bertan bainu eder bat hartzeko gau horretan. Baina hurren-
go eguneko Bartzelonara egindako bisitak kendu zizkigun
bainatu ezinaren arantzak. Ederra oso! Denok aho bete hortz
geratu ginen hiria ikustean. Argazki batzuk atera, eta itzuli
egin ginen. 

Azkenengo egunean, ikasle guztiok zain geunden egunean,
Port Aventurara joan ginen!! Ondo baina hobeto pasa geni-
tuen bertako 6 orduak. Batean ibili, bestean…denean ibili
nahi genuen, baina ezin! Eta bidaiaren zati ederrena, zarau-
tzera itzulia izan zen! Ikasle guztiok lo. Seko. Goizeko or-
dubatean iritsi ginen. Eskerrak gure gurasoak zain zeuden!

Ederra izan da oso Antonianoko errematea. Badirudi DBH
ez dela berehalakoan bukatuko, pasatuko. Baina, azkenean,
oharkabean joaten da dena. 4. ikasturte guztia eta batez ere,
batez ere azken bidaia eder hau. 

Beti edukiko dugu gogoan!

Ikasbidaia
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Servicio 24h.
apertura de puertas

ateak irekitzea

tel: 943 13 27 02
móvil: 650 89 74 97

sarraila denda
cerrajería

afilado amaestramientos cilindros
duplicado de llaves y mandos
zorrozketak giltza orokortuak 
zilindroak giltzen eta aginteen
kopiak

olatarreta kalea, 1, bajo 20800
Zarautz Gipuzkoa
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