INOIZ BAINO GEHIAGO,
ESKOLA ETA ETXEA BIDELAGUN

ESCUELA Y FAMILIAS, MÁS QUE NUNCA,
COMPAÑEROS/AS DE VIAJE

Kontuz Blai, Antoniano ikastetxeko aldizkariaren
19.alea duzu hau. Ohi ez bezala jasoko duzu, paperean beharrean digitalki egitea erabaki baitugu
bizi dugun ez ohiko egoera dela eta. “Betiko” formatuan ezpada ere, ikasturteak eman duenaren
berri izatea da urtero argitaratzen dugun gure
aldizkariaren helburua eta aurtengoan ere halaxe
da.

Tenéis ante vosotros/as el 19º ejemplar de “Kontuz Blai”, la revista de Antoniano Ikastetxea. Dada
la actual situación, hemos decidido sustituir el formato habitual en papel por la edición digital. Aunque el formato sea nuevo, el objetivo de la revista
es, como siempre, informaros de lo que ha dado
de sí este curso.

Irailean ikasturtea, ume batek zapata berriak estrainatzen dituenean izaten dituen sentimentu
berdinekin hasi genuen: HH 1eko gela eta jangela erabat berrituak genituen espazio zabal
eta argitsuekin, proiektu guztiz berritzaileak diseinatuta gure ikasleen konpetentziak garatzeko, bidaiak antolatu mundu zabalean barrena
bidaiatzeko. Eta bidaiaz gozatzen ari ginela, bat
batean, COVID-19aren pandemiak gure bizitzak
astindu zizkigun, baina, era berean, gure bizitzari buruz gogoeta egiteko aukera ere eman
digu; gure balioak, lehentasunak, orain artekoa
eta hemendik aurrerakoa aztertzeko, eta haiei
buruz hausnartzeko balio izan digu. Hezkuntzari dagokionez ere, gogoeta sakona egiteko balio
izan digu: hartutako neurriez, haien eraginkortasunaz, aurrera begirakoaz…

SCHOOLS

Elkarrekin hobetzen!
Ikastetxean bertan
Irakasle adituak
Banakako jarraipena
LH3

Ingelesa LH5etik aurrera
Ordutegiak berriak DBHn
eguerdian
HAURRAK ETA GAZTEAK

Orain ikasturte hau ondo-ondo itxi eta datorrena
ikusioz antolatzea dagokigu. Ezjakintasuna handia
da neurri horretan, baina bizitzen ari garen honetatik ondorioak aterako ditugu eta datorrenari
erantzuten saiatuko gara eta hori guztiok elkarrekin egin behar dugu; eskola eta familiak inoiz
baino batuago egon behar dugu elkar zainduaz,
elkar entzunaz eta elkarrekin erantzun egokienak
diseinatuz. Elkarzaintza horretan presente eduki
beharko dugu adimen emozionala (iaz atal berezi
bat eskaini genion); gure txikienak eta nerabeak
erdigunean jarri eta adi aritu beharko dugu beraien emozioak egoki kudeatuz.
Orain oporrak ditugu aurretik eta bizi garen txoko
polit honek eskaintzen dizkigun edertasunekin
goza dezazeula opa dizuegu, denok arnasberrituta eta indartsu bueltatu gaitezen.
Uda on-on bat denoi. Beste behin ere elkarrekin
lortu dugu!

En septiembre comenzamos el curso con el mismo sentimiento de ilusión de un/a niño/a con
zapatos nuevos: el aula de HH1 y el comedor totalmente renovados con espacios amplios y luminosos, con proyectos totalmente innovadores
diseñados para desarrollar las competencias de
nuestro alumnado en todas la etapas, dispuestos
a emprender un nuevo viaje a través del mundo
del aprendizaje. Pero en mitad de este viaje, inesperadamente, la pandemia del COVID 19 sacudió
nuestras vidas. Sin embargo, al mismo tiempo nos
dio la oportunidad de tomarnos un tiempo para
reflexionar, para analizar nuestros valores y prioridades, para pensar en lo que hemos hecho y en
lo que nos queda por hacer. En lo que se refiere
a la Educación, nos ha supuesto también una profunda reflexión: qué medidas adoptar, sus repercusiones, intentar anticipar lo que pudiera venir…
Ahora nos toca poner un buen final a este curso y
comenzar a preparar el siguiente con toda nuestra ilusión. Aunque nos movemos en un marco de
cierta incertidumbre, sacaremos conclusiones de
la experiencia vivida e intentaremos hacer frente
todos/as juntos/as a los retos que se nos planteen. Para ello, escuela y familias debemos estar
más cerca que nunca, apoyándonos, escuchándonos y diseñando juntos/as proyectos ilusionantes.
En este apoyo mutuo queremos seguir potenciando el trabajo sobre la inteligencia emocional.
Queremos que nuestros/as niños/as y adolescentes sean el objetivo central de este trabajo, para
ayudarles a gestionar adecuadamente sus emociones y vivencias.
Ahora llegan las vacaciones y desde aquí queremos desearos que las paséis lo mejor posible disfrutando de este entorno privilegiado en el que
vivimos y que nos reencontremos en septiembre
con las pilas bien cargadas y llenos/as de energía.
¡Buen verano para todos/as, una vez más juntos/
as lo hemos logrado!
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Gerente berria
GIZA KAPITALAREN INDARRA

N

ire laneko mahaiaren atzean
eserita nago, Zarauzko Antoniano Ikastetxean. Atzean daukadan
leihotik eguzkia agertzen
hasi da, eta bizkarra berotzen dit. Gustura nago.
Beno, egia esan ez nago
gustura bakarrik eguzkiak bizkarra berotzen
didalako, hemen aurkitu
ditudan gauza askorengatik nago gustura eta
pozik mahai honen atzean eserita.
Eta hemen nagoela pen‑
tsatzen hasi naiz ea nola
bukatu ahal izan duen
Zarauzko
Antoniano
Ikastetxeko mahai baten
ostean eserita Markina-Xemeinen bizi den eta
euskalki xelebrea daukan
gasteiztar batek.
Ba hasteko, ni Gasteizen
jaio nintzen, eta bertan
igaro nituen nire lehenengo 29 urteak. Gaur
egun Urkide den ikastetxean ikasi nuen 18 urte
egin arte, eta gero Sarrikon jarraitu nuen Ekonomi eta Enpresen Zientziak ikasten. Gasteizen
oso pozik bizi nintzen, hiria polita eta erosoa da,

6

Gerente berria

akaso apur bat hotza neguan, baina denborarekin ohitu egiten zara.
Nire euskalki xelebrea
etxean ikasi nuen amarengandik, bera bizkaitarra da, eta oso serio hartu zuen nire nebari eta
niri euskara erakustea,
nahiz eta gure inguruan
apenas egiten zen euskaraz. Beste gauza askoren
artean, eskerrak ematen
dizkiot amari guri euskara erakustearren hain
ekina izateagatik.
Markina-Xemeinen nola
bukatu nuen bizitzen klasiko bat da, maitasunak
eraman ninduen bertara..
Nire ibilbide profesionala goiz hasi zen. Oraindik
Sarrikon ikasten nengoela lanean hasteko aukera
izan nuen administrazioa eramaten enpresa
batean, eta pozik aprobetxatu nuen, Ikasten
ari nintzenari ikuspuntu
praktikoa ikusten hasi
nintzen.
Handik aurrera lantoki desberdinetan aritu
izan naiz lanean, batez

ere administrazio eta finantza sailetan, enpresa
industrialetan zein zerbitzukoetan, fundazioetan zein kooperatibetan, enpresa txikietan
zein handietan. Lehendik
ere hezkuntzan ibili banaiz lanean, beste sektoreetan lan egin izatea
oso aberasgarria izan da.
Eta horrela, urteetan
lanaren ibaian behera
jarraituz eta jarraituz,
korrontearen arabera
moldatzen, itsasertzeraino heldu naiz, Zarautzera.
Antoniano Ikastetxeko
lehenen ezagutu nuen
pertsona Miguel Fernandez izan zen, gerentea.

Handik aurrera pazientzia eta ardura handiz
erakutsi dizkit jakin beharreko guztiak, eta asko
eskertzen diot baita ere
coaching lanak egiten aritu izana. Etxe handia da
hau, milaka detailez osatutako egitasmo garrantzitsu baten gotorlekua,
eta pertsona askoren
artean osatutako Antoniano Komunitatearen
habia, hortaz, gauza asko
ikasi behar izan ditut
beregandik dagokidan
eginkizunak berak beste
ondo egiten jarraitzeko.
Nire lehenengo egunean
Ikastetxea hutsik zegoen,
Gabonak ziren, dena iluntasunean eta ixiltasunean
zegoen, umeen ahotsak,
barre algarak eta eskaileren beherako lasterketak falta ziren. Miguelek
Ikastetxea erakutsi zidan
ate irekien saio partikular baten gisa: eskailera
batetik igo, beste eskailera batetik jaitsi, hau patio
bat da, hau beste patio
bat da, hau eraikin zaharra da, hau eraikin berria
da, hau konbentua da,
hau dorrea, hau jangela, hemen musika gela,
han English Room, hau
haurtzaindegia, hau aretoa, hau sarrera bat eta
hau beste bat, hau polikiroldegia, hau baratza…
Ez zen ezer falta! Guztia
zainduta zegoen, berriztatua eta ondo hornituta,

azken urteetan Ikastetxearen egoera ona bermatzen esfortzuak eta
apustuak egin direnaren
seinalea.
Eta egun batean, ixiltasunean ezagutu nituen gela
batzuk espazioa bihurtu ziren, eta han agertu
ziren planetak, izarrak,
kometak, astronautak,
espaziontziak, komunikaziorako aparatu aurrerakoienekin hornitutako
mahaiak, eta izpi ultramoreak. Zenbat lan! Zenbat ilusio! Zer irudimen!
Zelako artistak! Benetan,
harrigarria! Eta momentu hartan jakin nuen Antoniano Ikastetxearen
onena Giza Kapitala zela,
indar gunerik handiena, guztiaren benetako
euskarria, are gehiago,
Antoniano Komunitatea
eraikitzen duena pausuz
pausu. Eta guzti hura ikusita indartu egin nintzen,
eta izugarri poztu nintzen momentu hartan
Antoniano Ikastetxeko
egitasmoan parte hartzeko zortea izatearekin.

zen, Komunitate osoa
zaintzen jarraitu behar
genuela bakoitzak gure
esparruetatik, eta horrela jarri ginen indartsu lanean lehenengo egunetik. Harrigarria izan zen
nola hain egun gutxietan
guztiz aldatu ziren ikasteko moduak, eta irakasteko bideak! Bakuna edo
medikamendu iraunkorren zain gauden bitartean etorkizuna latza dirudi, baina beste behin
Antoniano Ikastetxeko
pare gabeko Giza Kapitala hor dagoela erakutsi
du, egoera hau elkartasunean eta elkarrekiko
babesean gainditzeko
prest.
Etorkizuna hor dago,
gure zain, erronka berriak prest dituelarik guretzako. Beraz, ilusioak
eta proiektuak eraikitzen
laguntzeko prest eta gogotsu naukazue. Behin
idatzi nuen bezala, ezin
izan dut hasiera hobeagorik izan!

Orain Covid-19 pandemiak sortutako egoeran
murgilduta gaude, hau
bizitzea suertatu zaigu.
Inork ez genuen espero egun batetik bestera
etxeetan geratu beharko
ginela, birusarengandik
babesaren bila. Sinestezina! Argi zegoena zera
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Ate berriak irekitzen

I

HAUR HEZKUNTZA 1. ZIKLOA (HH1-HH2)

railean, eskolako txikienentzat hain
garrantzitsua den ibilbide berriari
hasiera eman genion. Haurra, familia eta eskola, guztiok elkarrekin, bidelagun, ilusioz beterik. Ilusioz beterik,
bai. Hainbeste amestu izan dugun txikienentzako espazio zabal eta goxoari
ateak ireki genizkion; haurraren behar
eta interesetara egokitutako espazio
zabalaz gozatzeko.
Espazio berri honek haurren garapen
osasuntsurako ezinbestekoak diren
baldintzak eskaintzen dizkigu eta haurren beharrei aurre egiteko eran antolatuta dago: gosea, atsedena eta higienea
asetzeko; haurren jolasa, mugimendua,
esperimentazioa edo esplorazioa sustatzeko; eta beste haurrekin, familiekin
eta irakasle bat baino gehiagorekin harremantzeko aukerak eskaintzen dizkigularik.

jolas librean eta abesten, dantzan eta
era guztietako materialekin esperimentatzeak sortarazten dizkien emozio eta
sentipenak nola kanporatzen dituzten
behatzea plazer hutsa izan da.
Ikasturte honetan haurrek bizitako,
sentitutako eta behatutako bizipenek
eta ingurukoekin harremanetan eraikitako lotura estuek, beraien ikaskuntza
prozesuan aurrera egiteko oinarriak
sendotzen lagunduko die eta ondorengo mailarako prest egongo dira..
Ikasturteak izan duen amaiera ez genuen inondik inora espero gutako
inork. Gure aurrez aurreko erlazioa
eten egin den arren, zuen etxeetan
sartu nahi izan dugu. Zuek gertuagotik
sentitu nahi izan zaituztegu, baita zuek
gu gertuagotik sentitzea ere. Eta ho-

rretan aritu gara buru belarri, gure txikien berri izateko eta familiak gutaz ez
ahazteko asmoarekin. Mugak gaindituz
elkarrekin!
Etxeetatik jaso dugun erantzuna zoragarria izan da! Zuen inplikazioa ikusgai
jarri nahi izan dugu, eskolako beste
kide guztiekin partekatuz. Horrelaxe
sortu zen #antonianoetxetikHH, denok
sortu ditugun materialez hornitutako
komunitate bat.
Beti esaten dugu Antoniano eta etxea
denak bat garela, baina oraingo
honetan, benetako esanahia eman
diogu FAMILIA hitzari. Denon elkarlanari esker, guraso, haur eta irakasle,
ezinezkoa zirudien hezkuntza aurrera
atera dugu.
Laster arte denoi!

Egunero-egunero, goizeko 7:30etan
gure ateak irekitzen direnean, elkarrekin biltzen hasten garenean, somatzen
da gurean bizia. Orduantxe hasten gara
sentitzen poliki- poliki, elkarrekin eraikitzea lortu dugun familia berriaren babesa eta goxotasuna.
Haur bakoitza, familia bakoitza, bakarra
da eta bakoitzarekin bizi izan duguna
ere, halaxe izan da: zenbat emozio, bizipen, begirada, irrifar, negar, muxu…
elkarbanatu ditugun! Gelako egitura
ezberdinetan gora-behera, txirrist eginez, saltoka… mugimendu askean, egurrezko piezekin, tutuekin, panpinekin…
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Argiarekin esperimentatzen!

G

aur egungo haurrek munduari
buruzko hipotesiak eraikitzen dituzte. Betiere, haurra inguratzen
duen testuingurua aberatsa bada eta
helduaren presentzia afektiboa bermatuta badago.
Ondotxo dakigu argiarekin jolastea behar naturala dela. Antzinako Erroman
efektu naturalen zergatia ulertzeko
mito eta istorioak asmatzen zituzten
moduan, gure txikiek ere hala egiten
dute eta horretara bultzatzeko prestatu
genuen “argiaren tailerra”.

Argitasunaren munduaren aurkikuntza
norberaren aurkikuntza-prozesuarekin loturik dago. Norberaren gorputza,

besteena, ingurua, materialak, horien
portaerak… oharkabean gertatzen dira,
asko pentsatu gabe. Haurraren arreta
bereganatzen duen itzal bat izan liteke
abiapuntua, eta, hortik aurrera, edozein
material, aurkezpen, lantegi edota proposamen izan liteke balekoa.
Hori horrela, gela iluna prestatu eta
bertan argia egiten zuten material ezberdinak eskaini genizkien gure txikiei:
bonbillak, mugikorrak, esku-argiak,
etab. Horietako bakoitzak aukera ugari
eskaintzen dizkigu, alderdi ludikoaren
ikuspuntutik. Guztiaren gakoa argiarekin (naturala zein artifiziala) jolastea da,
espazio eta jarduerei kolore eta izaera
askotarikoak eskainiz.

Modu inkontziente eta arbitrarioan,
haurrek argiaren ezaugarriekin jolas
egiten dute: ispiluan begiratzean, objektuen islapen-efektua aztertzen dute,
edota koilararekin jolastean, alde batekin alderantziz ikusten dutela ohartzen
dira. Jostailuzko animalia bat eta esku-argi bat elkartuz gero zer gertatzen
den ikertzen dute; edo zer gertatzen
den esku-argia gerturatzean, urruntzean, itzalak eraginez, tamainan distantziak duen eraginaz jabetuz, etab.
Edota cd bati argia eginez, paretan ostadarraren isla aurkitzen dute. Eta horrela etengabe!

Zentzu horixe du, hain zuzen, argiarekin jolas egiteak. Izan ere, argiarekin jolasean gabiltzanean, oharkabean
bada ere argiaren fisika aurkitzeaz ari
gara, argiaren optika, artea eta gainerako guztia aurkitzeaz.
Argiarekin jolasteko espazioek magikoak izan behar dute; eta gure txikiak
magia eta jakimin horretan murgildu.
Segi dezagun, beraz,
jakin-mina zirikatzen!
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Unibertsoaren atzetik beste proiektuak
genituen eskolan lantzeko: “Gure gorputza”, “Gure hortzak”, “Udaberria”, “Ura”,
“Ohianeko animaliak” eta “itsasoa”, besteak beste. Hauek gauzatu ditugu, bai
horixe, baina bestelako modu batean;
Covid-19a tarteko, etxeratze agindua
iritsi eta aurrez-aurrekorik gabe, HHn
ere, telematikoki jardun gara: goizero
eskolako bidea egiteko prestatzen ziren
haur eta irakasleak, orain etxetik aritu
gara, haurrek etxea izan baitute eskola.

Irakasleak saiatu gara gure ikasleengandik gertu egoten eta familiei entzuten. Denak oso gertu sentitu ditugu; horregatik, eskerrak eman nahi
dizkizuegu denoi, “Unibertsoa” proiektua osatzen lagundu zeniguten bezala,
orain ere gure ondoan aritu zareten
guraso guzti-guztioi eta Covidaren gainetik zuen etxeetan hartu gaituzuen
guztioi.
Mila esker denoi, bihotzez!

Unibertsoan barrena elkarrekin!

G

ezurra dirudien arren, 19/20
ikasturtea amaitu dugu. Egoera
oso berezi batean bukatu bada
ere, Covidak ezin du gure kurtsoan zehar egindako guztia itzalean utzi, iluntasun horren aurretik argi izpi politak
izan baititugu.
Irailean, ikasturte berriarekin batera,
ongietorria eman genien ikasleei eta
egokitzapen egun batzuen ondoren,
gure proiektuak martxan jarri genituen.
Hala, “Hegaztien migrazioa”, “Erraldoiak”, edota “Tió” Kataluiniako pertsonaia mitologikoari buruzko lanketekin
hasi ginen buru belarri gure txikiekin.
Gabon ostean, ordea, denok batera
lantzen dugun gure proiektu izarra
estreinatzeko ordua iritsi zen; aurten
“Unibertsoa”. Proiektu izarra, hau-
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Unibertsoa izan da aurtengo
gure proiektu izarra.
rrentzako sorpresa moduan antolatu
ohi dugun prestakuntza horretan, etapa guztietako irakasleok eta gurasook
parte hartu dugu aurtengoan ere.. Ederra izaten da helduoi sortzen zaigun
ilusioa begietan islatuta ikustea, eta are
ederragoa ikasleei sorrarazten diegun
jakin-min eta irrifarraren testigu izatea.
Irakase eta ikasleen ilusio horri esker,
haurrak ezagutu zituzten ilargiaren faseak, entzun dute izarrek taldetan lerrokaturik osatzen dituztela konstelazioak, kantu bidez planeten izenak ikasi
dituzte, ilargiko materiala sortu dute
beraien eskuekin eta, batik bat, ikasiz
gozatu egin dute.

Unibertsoa proiektua
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Sentitu, pentsatu, egin!

A

ntoniano ikastetxean aspaldi hasi
ginen emozioak
erdian jartzen, ikasle
zein irakasleon osasuna
zaintzeko tresnak eskuratzen… komunitate
osoari nolabaiteko baliabideak eskaini nahian
gure zoriontsu izateko
erabakia gauzatzeko
bidean.

bidea, baina Antonianon
beti uste izan dugu ikastetxeak baliabide anitzak
jarri behar dizkiela eskura ikasleei, bere garapen
pertsonalean aurrera
egiteko.

Eskolan BIODANTZA lantzeko dinamika desberdinak proposatu zizkiguten
Elen Kortaxarena eta Eider Zuriarrain biodantza
emaileek.

Garaiotan, inoiz baino
gehiago bizi gara kanpora begira. Hori dela eta,
oinarrizko hezkuntzan
norbere barrura begiratzeko lanketa egitea
beharrezkoa dela uste
dugu, oinarrizkoa. Gainera, etorkizuna zalantzagarria den aldi honetan,
are gehiago.

Ikastaroa, lehendabizi,
irakasleok egin genuen;
ondoren LH6. mailako
ikasleek. Hastapenak baino ez dira izan, luzea da

Bizipenetan oinarritutako ikasketa esanguratsua sustatzea, gorputz
esperientziatik
abiatzen diren ikaste-irakas-
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Hezkuntza prozesuak
esanguratsuak
izan
daitezen,
pertsona
osatzen duten hiru
oinarriak bateratzea
ezinbestekoa da:
Emozioak,
pentsamendua
eta gorputza.
te prozesuak berrestea,
balioen hezkuntzan oinarritutako esperientzia
praktikoa jasotzea eta
eguneroko jardunean
parte hartzaileen barne motibazioan eragitea
izan ditugu helburu nagusiak.
Esperientzia ederra izan
da, baliogarria… benetan
errepikatzeko modukoa!

Sentitu, pentsatu, egin!
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Baina jangelako aldaketak ez dira espaziora bakarrik mugatzen. Aibaken eskutik “Ekinfood” proiektuarekin jarraitzen dugu. Ikasturtean zehar hiru tailer
hezitzaile antolatzen dituzte ikasleekin
lantzeko. Horrez gain, bere menuetan
aldaketak egin dituzte, ahal den neurrian bertako eta ekologiko diren produktuen erabilera bultzatuz. Gainera,
hilean bi aldiz, bigarren platera jangelan bertan prestatzen dute eta ikasleek
oso gustura hartu dute ekintza hau.

Jantxulo jangela berritua!

A

zken urteotan ohiko bihurtu da,
irailean ikasturtea hasten denean, udan berritu diren espazioekin topo egitea. Horrela ari gara
pixkanaka gure ikastetxea eraldatzen,
gaur egungo eskaera estetikoa kontuan
izanik, espazio zabalak eta argitsuak
sortuz. Ikastetxeko azken berrikuntza
aipagarrien artean, jangela aurkitzen
da.
Gure historian atzera egiten badugu,
jangelarekiko datu bitxi batekin egingo
dugu topo. Ikastetxeko HH eta LHko lehenengo zikloa kokatzen den eraikina
berritu zenean, orain dela hogeita bost
urte gutxi gorabehera, jangela gaur
egun bi urteko gela bezala erabiltzen
den geletako batean kokatu zen. Oso
leku egokia garai hartako erabiltzaile
kopurua kontutan izanik, txikia, goxoa…
Baina berehala hasi zen txiki gelditzen.
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Jantxulo jangela berritua

Gizartearen bilakaerak familien funtzionamenduaren berrantolaketa ekarri
zuen eta pixkanaka jangelako erabiltzaileak gehitzen hasi ziren. Horren
ondorioz, jangela aldatu egin zen gaur
egun dagoen lekuan kokatuz, nahiz eta
orain baino askoz ere txikiagoa izan hasiera batean.

Bestalde, jangelaren eguneroko kudeaketaz, langile bat eta guraso talde
bat arduratzen da. Talde hau esfortzu
berezia egiten ari da haurrak jangelan
bazkaldu ondoren izaten duten zaintza
zerbitzua ahalik eta kalitate onenekoa
izan dadin. Horretarako haurrekin egin
ditzaketen ekintzak prestatzen aritu
dira, Aibak enpresaren laguntzaz.

Eskertu nahiko genuke bereziki bazkaldu ondorengo zaintzaren antolaketan
LH6ko ikasleek eskaini duten laguntza. Astelehen eta ostegunetan kirol
eta eskulan tailer desberdinak antolatu dituzte LH3, 4 eta 5eko ikasleentzat.
Emaitza oso polita izan da, ekintza hau
aurrera eraman ahal izateko, begiraleekin elkarlanean jardun direlarik. Txalo
tzekoa izan da beraiek borondatez egindako lan hau. Espero dugu orain LH5en
dauden ikasleek ere jarraituko dutela
zuek iriki duzuen ibilbide polit hau.
Eta bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiogu jangelan lana egiten duen guraso eta langile taldeari, egunero egiten
duten lana eta esfortzuagatik. Bertako
guraso izanik, beraien begirada desberdina baita, eta hori osagai garrantzitsua
da ikastetxeak jangelan eskaintzen
duen kalitatea bermatzeko.
ESKERRIK ASKO BIHOTZEZ!
Zerbitzuen lan taldea

Erabiltzaileak gehitu ahala, ikastetxeak
paretak bota eta espazioak egokitu ditu,
behin baina gehiagotan, eta horrela iritsi gara gaur egungo gure jangelara.
Hala ere, espazioa egokitzeko azken
pauso bat falta zen eta hori da joan den
udan iritsi zena, lurra, mahaiak eta paretak berrituz eta lehen HH1eko gela
zena, HHko jangela bihurtuz. Emaitza
ikusgarria izan da eta oso gustura geratu gara, argitasuna, espazio benetan
atsegina delakoan gaude.

Jantxulo jangela berritua
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COVID-19 sentimenduak

On egin,
Antoniano
Ikastetxea!

Gracias a Ekinfood, convertimos nuestro
comedor en un espacio de aprendizaje y disfrute.
En Antoniano Ikastetxea de Zarautz velamos por el bienestar
de nuestr@s alumn@s y por eso hemos confiado nuestro
comedor a Aibak y su proyecto Ekinfood.
Un innovador concepto que nos permite, no solo ofrecer
nuevos y variados menús a l@s alumn@s, basados en
productos frescos y de temporada, sino también aprovechar el
momento de la comida para formarles en hábitos alimentarios
saludables, estimulando su participación activa en el comedor.
Un proyecto que basa su éxito en experiencias culinarias,
talleres gastronómicos y en la formación continua de l@s
monitor@s de comedor.

Ekinfood, elikagai freskoak,
dibertigarriak eta oso elikagarriak!

aibak
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Jantxulo jangela berritua

COVID-19 sentimenduak
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Jardunaldi pedagogikoak

A

zken urteetan bezala, aurtengo
urtarrila eta otsaila bitartean ere
Jardunaldi Pedagogikoak antolatu ditugu Antoniano Ikastetxean. Jardunaldi hauetan familiak eta irakasleak
gertuko giro batean biltzen gara, haien
seme-alaba eta gure ikasleak diren
hazkuntzan eta hezkuntzan garrantzitsuak diren gaietan trebatzera, beti ere
zenbait adituren laguntzaz.
Soraya Estebánez psikologarekin “Jarrera arriskutsuak nerabezaroan:
mugak ezartzen” gaia landu genuen.
Bertan, nerabezaroan eta batez ere
txiki-txikitatik komunikazioak (elkar komunikatzeak) duen garrantzia azpimarratu zigun.
Haizea Sanz Nutrizionistak “Zer jan
hura izan: elikadura osasuntsua” izenburuarekin gure egunerokoan fruta eta
barazkiak oinarri izan behar ditugula gogorazteaz gain, azukrea neurrian
hartu beharreko osagaia dela berretsi
zigun. Eta onena, guri azaltzeaz gain,
eguerdian jangelan bazkaltzen duten
ikasleei ere azaldu zien oso modu praktikoan. Gazteen jateko ohituren artean
oso errotuak dauden produktuak hartu eta beraiekin batera, zenbat azukre
duten kalkulatzen aritu zen. Txundituak
geratu ziren bat baino gehiago, zenbat
azukre irensten dugun ikusi zutenean!
Gurasoek oso gustura hartu zuten
beste hitzaldi bat: “Lehen sorospenak
haurrentzat” saioa izan zen. Gurutze
Gorriko Alex Garatek azaldu zizkigun
zer neurri hartu behar genituen hemorragia baten aurrean, laringitia denean,
sukarrak eragindako konbultsioak dituen haurrarekin gaudenean e.a.
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Jardunaldi pedagogikoak

Gentzane García Gil optometristaren
eskutik “Ikusmenaren garrantzia ikasketetan” saioa jaso genuen. Ohartuta
geunden, bai orientazio departamenduan, bai irakasleok, ikasketa garaian
ikusmenak duen garrantzia handia
dela; horretaz jabetuta, gaiari bi mutur
garrantzitsuenetatik heldu nahi izan
genion: batetik, gurasoei informatu
gaiaren inguruan, eta, bestetik, HH5 urteko haurrei ikusmen azterketa egin.
Guraso eta irakasleoi zuzendutako hitzaldian Gentzanek azaldu zigun ikusmena, ondo ikusteaz gain, identifikatzeko, interpretatzeko eta ulertzeko
trebetasun multzoa ere badela. Hori
dela eta, ikusmen desegokiak errendimendu akademiko baxua ekar lezake,
eta, epe motzera edo luzera, eskola-porrota ere bai.
Hori horrela, eta ikusmen-arazoen detekzioa eta diagnostiko goiztiarra egitea
izanik garaiz zuzentzeko gakoa, gure
ikastetxean bertan, Haur Hezkuntza
5 urteko haurrei ikusmen frogak pasa
dizkiegu. Azterketa horretan haur bakoitzari neurtu zaizkio: ikusmenaren zolitasuna, begien mugimenduen kontrola,
enfokatzeko
trebezia,
begien koordinazioa
eta ikusitakoaren
pertzepzioaren
gaitasuna.
Beti
bezala,
gure ikasleak
eta
familiak
erdigunean jarriz, aurtengoak
ere Jardunaldi interesgarriak!

Guraso eskola
Jardunaldi Pedagogikoez
gain, “Guraso Eskola” ere
estreinatu dugu aurten.
Urtarrilan abiatu zen eta
oso esperientzia aberatsa eta emankorra izan
da.
Bertan, Miren Rosen laguntzarekin emozioen
kudeaketaz aritu gara,
baita mugen garrantziez
ere; eta saioetan suertatu diren beste hamaika
gaien inguruan ere bai,
giro seguru eta polita
sortuaz.
Zoritxarrez, Koronabirusa etorri eta aurrez aurreko saioei agur esan
genien, baina kontaktua
mantentzen jarraitzen
dugu eta datorren ikasturtean berriz ere elkar
ikusiko dugunaren esperantza badugu.

Eta zer da ba, Guraso Eskola?

» Zergatik Guraso Eskola?

Egunerokotasunean daramagun erritmo eta
zurrunbilotik atera eta
pausatzeko arnas-leku
bat da Guraso Eskola; gurasotasuna distantzia eta
patxadaz begiratu eta
hausnartzeko.

» Egoera batzuek gainezka
egiten digutelako eta nola
jokatu ez dakigulako.
» Gurasook dugun eredua
aldatu nahi dugulako kasu
jakin batzuetan. Adbz.:
Sexualitatea beste era batean landu nahi dugulako
gure seme/alabekin.
» Eredurik ez dugulako.
Adbz.: mugikorrak eta interneten erabilpena. Galduta sentitu gaitezke gai

Gurasook ditugun ideiak,
kezkak, sentipenak eta
esperientziak partekatzeko gunea da. Gai ezberdinen inguruan norberaren iritziak eta adituen
planteamenduak plazaratzen ditugu; beti ere
askatasun, konfiantza
eta errespetuz beteriko
giro batean. Proposamen
praktikoak ere eskaintzen ditugu, egunerokotasunean martxan jartzeko baliabide ezberdinak
emanez.

Zer diote orain arte parte hartu dutenek?

hau kudeatzeko orduan.
» Kasu batzuetan aditu ezberdinek iritzi kontrajarriak agertzen dituztelako
eta ez dakigulako nondik
jo.
» Gure kezkak, beldurrak,
kontraesanak…e.a. plazaratzeko leku seguru eta
epairik gabekoa behar dugulako.
» Hezteko prozesua beste
guraso batzuekin konpartitzea garrantzitsua dela
uste dugulako, komunitatean. Esaera afrikarrak
dioen harira: “Tribu osoa
behar da haur bat hezteko”.
» Ikastetxe eta familien arteko zubi bat izan daitekeelako, elkarren ideiak
entzun, konpartitu eta ekimenak aurrera eramateko.
» Ikastetxe-komunitatearen
parte aktiboa izateko.
» …

Guraso eskola
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Ikasturtea argazkitan

Martzianoak lagunduuu!
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Jolastuz ikasi, ikasi jolastuz!

Bote, bote Laida!!

Ta, ta, ta, tatxan!!!

Gu ere M8

Gurutzera iristeko prest

1, 2, 3, pa ta ta!!

Handitzen, handitzen

Denok festara!!!

Kalejiran kalejiran

Merezi duelako

Euskararen sarean harrapaturik

More, ez eman amore

Solidaritatea, hartu eta ematea

Ondo ez, primeran!

URTEA ARGAZKITAN

Bat, bi, hiru!!!

URTEA ARGAZKITAN
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Ay , ay, ay...

Txatxi piruli

DJ-ak

Zarauztik...mundura!

Jan egingo nuke
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Ametsa, zein gauza ederra!

Eredu izaten jakin

In english please!

Mundu berriak arakatzen

Konfinamendua

URTEA ARGAZKITAN

Bizitzen, gozatzen

Gabonak, gabonak!

Inhauteriak ospatzen

A ze artaldea

URTEA ARGAZKITAN
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Bi ikasle taldeen arteko harremana ezin hobea izan zen eta
aste horretan zehar, Zarauzko
kaleetan barrena, elkarrekin
gozatzen ikusi genituen gure
gazteak. Bisitariek momentu
ahaztezinak igaro zituzten Zarautzen eta gure familiek bertako janari eta une goxoez motxila bete eta “zuen zain izango
gara” esanaz agurtu gintuzten.

E

Erasmus +

ramus + proiektua ikastetxeak
eleaniztasuna bultzatzeko egindako apustu arrakastatsuenetako bat da. Herbeherehetako Leiden
herriko Visser’ t Hooft Lyceum eskolarekin elkarlanean hizkuntzen inguruko
ikerketa proiektuan jardun gara azken
bi urte hauetan eta 2019-2020 ikasturte
bukaera honetan lortutako emaitza eta
ondorioak aurkeztea zen ideia.
Horretarako, iaz bezala, aurten ere,
Herbeheretako gure kideekin bi aste
elkarrekin igarotzekotan ginen. Iazkoa
burutu genuen, eta aurten, Gabonak
aurretik, gure lagunen bisita jaso genuen eta hala, elkartrukeari zegokion
aurtengo lehen zatia ere egina geratu zen. Hemen izan genituen aste ho-
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Erasmus +

Bat Bi Three: Researching
European Linguistic
Heritage: Basque and Dutch
Bilingualism

rretan, besteak beste, BCBL zentrura
(Basque Center on Cognition, Brain and
Language) bisita egin genuen, EHUko
irakasle adituen eskutik eleaniztasunari buruzko masterclass bat jaso genuen
eta astean zehar euskal kultura eta hizkuntzarekin lotutako hainbat ekintza
burutu genituen. HHko ikasleek ere esperientziaren zati batean parte hartzeko aukera izan zuten eta abesti trukea
egin zuten giro ederrean.

Joan ziren, bai eta bitartean
gu, hegaldia hartu eta beraiekin noiz ikusiko unearen zain,
irrikaz, asteak kontatzen ari
ginen, baina alferrik! Ixil-ixilik
eta inork asko pentsatu gabe,
beste bisitari bat izan genuen.
Baina honek txanponaren
beste aldea erakutsi zigun:
besarkaden ordez, elkarren
arteko distantzia ekarri zigun. Beraiengana bidaiatzeko
aukerarik gabe geratu ginen
eta proiektuari sare sozial eta
plataforma digitalen bidez
eman behar izan diogu jarraipena. Hori bai, guztiok egoera
berean egonik, “etxealdian”
bizitako esperientziak elkarbanatu ditugu, urrun, baina
elkarturik jarraitu dugu.
Aurtengoan, bere osotasunean izan ez bada ere,
Erasmus+ proiektuaren
abenturan parte hartzeko aukera izan dugu eta
seguru proiektuari esker
jasotako nazioarteko bizipenak ez ditugula ahaztuko, ez eta gure lagun
herbeheretarrak ere.
Tot snel! (Ikusi arte)
Erasmus +
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Gurasoen txokoa
INOIZ BAINO URRUNAGO, INOIZ BAINO GERTUAGO.

Guraso, ikasle, irakasle
eta bestelako eskolako
langile guztiei agur,

Zarautz Baiona, Baiona Zarautz

A

urten ere, gure ikastetxeko
proiektu eleanitzaren barruan,
Baionako Largenté ikastetxearekin elkartruke txiki bat egiteko aukera
izan dugu. Kasu honetan gure ikasle
eta irakasleok Baionara joateko aukera izan genuen urrian eta Largenté eskolako familiek besoak zabalik hartu
gintuzten beraien etxeetan. Sekulako
eskola da Largenté, baina gure 22
ikasleak erraz moldatu ziren bertako
martxara. Lehendabiziko egunean “La
Kermesse Missionaire” deritzon ekintza solidarioan parte hartu genuen eta
prestatutako hainbat jardueretan gogotsu aritu ere bai. Hurrengo egunean,
Baiona ederra ezagutu genuen (alde
zaharra, Adur ibaiaren ertzean hamai-
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Zarautz Baiona Baiona Zarautz

ketakoa, katedrala…) eta arratsaldean,
familia giroan egoteko aukera izan genuen. Azken egunean Irisarry herrira
joan ginen egun pasa. Une zoragarriak
bizi genituen euskara-frantsesez komunikatzen; konturatzerako elkar ulertzen
ere hasi ginen!
Bertan egin genituen lagunak berriro
ikusteko irrikan geunden, haiek gurera etortzeko txandaren zain. Gabonak
ondoren elkarrekin harremanetan jarri ginen berriz gutunak elkar trukatuz.
Apirilean ziren etortzekoak baina haien
ordez, ditxosozko Covidak egin zuen
agerraldia eta hemengo elkartrukea
zapuztu zuen. Ea datorren urtean elkar
ikusteko aukera dugun; seguru baietz!

Aurten koronabirusak
hankaz gora jarri ditu
plan guztiak, baina Antonianoko komunitatea
oso azkar eta primeran
egokitu da egoera berrira. Hemendik eskerrak luzatu nahi dizkiegu
irakasleei erakutsi duten
konpromezu eta profesionaltasuna dela eta.
Plangintza zorrotza eta
aktibitate eta erronka
asko proposatu dizkigute eta on-line saioei esker, gertuago sentitu baikara denok, haurrek bere
errutinarekin jarraitzeko
erraztasunak izan dutelarik.

Gure seme-alabak burubelarri ibili dira lan eta
lan, eta autonomia eta
digital
konpetentziak
ederki garatu dituzte.
Txapeldun batzuk dira!
Eta gurasoei dagokigunez, norberaren lan
egoeraz aparte, irakasle
lanak ere egitea tokatu
zaigu, beraz guretzat ere,
animo eta txalo bat!
Garai honetan San Antonioko ospakizunak antolakuntzan laguntzen izaten ohi gara GEtik, gure
eginkizunerik gustokoenetakoa; aurten nahitanahiezko deskantsua
izango dugu, baina jakin
hurrengo urtean gogo
handiagoarekin hartuko
dugula denok jaialdia!

Bestelako gure lanak bete
ditugu urtean zehar: FEGUIAPAren babesarekin
gurasoentzat hitzaldiak,
matrikulazio kanpainean
lagundu, liburutruk sortak egin, Euskararen eguneko txokolatadan parte
hartzea, etab….
Baina bada aurten aurreikusita geneukan eta
egoerak hala behartuta, aurrera eraman izan
ez dugun beste erronka
bat ere: Guraso Elkarterako hauteskundeak
hain zuzen ere. Lau guraso aurkeztu ziren (eskerrik asko!) eta desiratzen
gaude gurera kide berriak sar daitezen, baina
egoera honen aurrean,
hurrengo
ikastutean,
normaltasuna bueltatzeraino itxaron beharko
dugu.
Guraso Elkartea denok
osatzen dugu, beraz
aukera hau aprobetxatu nahi dugu berriro ere
zuen ideia/proposamen/
kezkak entzuteko prest
gaituzuela gogorarazteko. Pixkanaka berriro denok kalean elkar ikusiko
garelakoan,
Agur bero bat,
Antonianoko Guraso Elkartea
Gurasoen txokoa
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Kirola

Euskara batzordea
MENDI IRTEERA

az GURASOEN EUSKARA BATZORDEA aurkeztu genizuen, parte
hartzeko gonbidapena
luzatu ere bai. Horrekintxe hasiko dugu aurtengo
aldizkariko gure ataltxoa:

I

ta paregabea izan zuen
GETARIAra egin genuen
irteerak.

Egun ikastetxean antolatzen diren ekintza
desberdinez gain, eta
eskola ordutan irakaslegoak prestatzen dituen
jarduerez gain, asmo,
proposamen eta ekintza
ugari ditugu mahai gainean… ZATOZ GUREKIN,
euskaraz ez jakiteak ez
zaitu kanpoan uzten!

Eguraldi aparta eta familia arteko giro ezin hobea izan genuen otsaileko igande osoan zehar.
Haurrak gustura, guraso
eta irakasleak zer esanik
ez, primerako txangoa
egin genuen eta guztion
nahia zen ikasturte honetan bertan esperientzia
errepikatzea.

Ikasturtea arraro samar
joan zaigu eta ezer gutxi antolatu ahal izan
dugu batzordetik, baina,
dudarik gabe, arrakas-

Aurtengoak eman du,
baina ziur gaude datorren ikasturteko proposamenak ere gustura
hartuko ditugula!

Argazkian
nabarmen
ikusten da zenbat familia
eta lagun bildu ginen!

Eta gogoan izan…
Gure etxeetan dugun euskara
nahiz euskara kalekoa
batzutan majo kostatzen dena
inoiz ez debaldekoa
txoko txikitan xuxurlatua
zein mundu zabalekoa…
egiten bada ez dago txarrik,
guztia da balekoa!
Guraso baten ahalegina
nekez da azalekoa
baina hondartza ederrena ere
denez alez-alekoa
ibilbideko lehen pausoa
izan da gaur artekoa
denok batera egin dezagun
hemendik aurrerakoa!

Bertsoa: Iñaki Gurrutxaga
Doinua: “Eguzkiak urtzen
du goian”

KAMALEOIAK BIHURTU GARA

M

artxoan bizitzen hasi genuen
errealitate gordinak denok ezustean harrapatu gintuen . Ezin genuen sinetsi gure begiekin ikusi eta belarriekin entzuten genuena; komuneko
paperak amaitu dira denda guztietan!
Ezin izango gara gure etxeetatik irten!
Sinetsi ezin genuen arren, denok bete
genituen ezarritako arauak eta gure
kabietan geratu ginen. Bat-batean komuneko papera futboleko baloi bihurtu zen eta etxez etxe erronkak hasi ziren. Hautsez beterik genituen musika
tresnak dantzan jarri genituen, eta gure
umorea edo eguraldia edozein zelarik,
egunero txalotzera irteten ginen gehien
merezi zutenen omenez.
Pelikuletako protagonistak bilakatu ginen; sare sozialetatik partekatzen genituen gure istorio pertsonaleko sketch
gogokoenak. Spoiler egiten genuen lagunekin izaten genituen bideodeietan
eta mugikorreko memoriak milaka making of-ekin bete genituen.
Gizarteko egoera berrira egokitu ginen,
kamaleoiak bezala; gure egunerokotasuna ezinbestean aldatu genuen eta
ondokoei lagundu genien bide luze eta
batzuetan aldapatsuan gora egiten.
Hau ere ez da erraza izan, baina beste
behin taldean jokatu eta jolastu dugu
eta berriz irabazten ari gara. Partida
oraindik ez da amaitu, baina markagailua alde dugu, baloreak argi ditugu eta
gaitasuna eta adorea soberan dugu;
GUZTION ARTEAN LORTUKO DUGU.
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Euskara Batzordea
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Mireia
Jauregi

Baina, amets asko
zapuztu dituen COVID-19-a gurera iritsi
zen eta… Nola sentitu
zinen?

MEREZI ETA EZIN?

Mireia Jauregi, zarauztarra, txiki-txikitatik Antoniano ikastetxean aritua
eta datorren ikasturtean
Oteitzara hegan egingo
duen ikaslea. Aurpegiak
ondo irudikatzen duen,
nerabe alai, indar eta ilusioz beterikoa.
Kaixo, neska, ez dakitenentzat, hitz gutxitan
esango zeniguke 3-4
nor den Mireia Jauregi?
Nolakoa zara? Zer atsegin duzu egitea?
Txikitatik, etxean “au
pair”-ak izan ditut. Honek, bidaiatzeko gogoa
piztu zidan eta betidanik
izan dut kanpora joateko gogo eta ilusio hori.
Honez gain, orientazioa
deitzen den kirol bat gustatzen zait egitea. Kirol
honek mendiaz gozatzea
ahalbideratu eta jende
berri pila batekin elkarbizitzeaz gain, alde batetik bestera bidaiatzeko
aukera ematen dit.

Antonianoko ikaslea
txiki-txikitatik,
zer
eman dizu eskolak? Eta
zuk zer eman diozula
uste duzu?
Lau urte nituenetik egon
naiz Antoniano Ikastetxean. Denbora honetan
zehar, ikasgela, irakasle
eta ikaskide asko ezagutu ditut. Eskolan egon
naizen denbora honetan,
esperientzia ahaztezinak
bizi izan ditut eta baita
Antonianotik kanpo mantenduko ditudan lagunak
ere. Nik zer eman diodan
eskolari? Ufff zein zaila
den horri erantzutea.

Mireia, entzun dugu
beka bat lortu duzula. Azalduko ahal dizkiguzu hitz gutxitan
beka horren nondik norakoak?
DBH2 hasi baino lehen,
nire amak beka honi
buruz hitz egin zidan.
Horrez geroztik, beka
hau lortzeko ilusioa izan
nuen. Lehenik eta behin, aukeratua izateko,
DBH3ko nota txukuna
beharrezkoa zen. Batez
besteko orokorrean eta
ingelesean ere zazpi bat
baino gehiago izan behar
nuen. Horregatik saiatu

nintzen ahalik eta nota altuena ateratzen kurtsoan
zehar, zenbat eta nota
altuagoa eduki, aukera
gehiago izango nuelako.
Behin aukeratua izan,
ingeleseko azterketa bat
egitea eskatzen zuten.
Aukeratutako guztiak,
beraiek esandako tokira
joan behar izan genuen.
Bakoitzaren udalerrian
izan zen eta noski, beraien gainbegiradapean.
Listening, writing eta
reading atalak agertzen
ziren. Fase hau gainditu
ondoren, ahozko elkarrizketa bat egitea tokatzen

zen. “Amancio Ortega”
fundazioko pertsona batzuekin bideodei bat zen.
Hasieran, 3 minutuz, ingelesez nahi nuen gai
bati buruz hitz egin behar
izan nuen. Gero, normalean gazteleraz, beraien
galderak erantzun behar
nituen.” Zergatik nahi
duzu beka? edota, “zer
egingo zenuke zure familia herritik 10 kilometrotara bizi bada?” bezalako
galderak egin zizkidaten.
Elkarrizketa hau pasa
eta, Ameriketara 10 hilabetez joateko aukeratua
izan nintzen. A ze poza!

Beka hau lortzea izan da
hiru urtetan nire ametsa,
baina koronabirusa iritsi
da eta bidaia eta plan guztiak bertan behera geratu
dira. Kuarentena guztia
pasa dut urduri, kezkaturik, hainbeste ahalegin,
buruhauste eta esfortzuren ondoren lorturikoa
galduko nuela pentsatuz,
eta azkenean hala izan
da. Orain, galdu dudanari
buruz pentsatu eta pena
sentitu beharrean, etorriko denari buruz pentsatzen saiatzen ari naiz.
Bukatzen joateko, eta
orain zer? Antonianoko
etapa bukatzen ari
zara, zer duzu buruan
etorkizunerako?
Antoniano bukatutakoan
Oteitzara joango naiz,
baina hortik aurrera ez
dakit oso ondo zer egingo dudan. Badakidana
da, kanpora joateko beste aukera bat aurkituko
dudala eta joatea lortuko
dudala.

EZ DEZAZULA ILUSIORIK GALDU. ZORTE ON ETORKIZUNEAN, MEREZI DUZU ETA!!!
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DBH 4 agurra

B

egiak ireki eta piraten etxean
aurkitzen ginen; lokuluxka bat
beranduago “5 days to dance-ean” 6.mailan, eta azkenik, begiak
kliskatu eta gure ibilbidearen bukaerako gogorapen artikulua idazten ari
gara. Zoritxarrez, ez dugu aukera izan
gainontzekoek amaitu duten bezalako
agurra egiteko, guk egoera berri eta berezi bat izan dugu koronabirusa dela
eta. Ikusi ere ezin dugun gaixotasun
batek, ikasturtea amaiera guztiz aldrebestu edota suntsitu digu. Hainbeste
urte borrokan ibilitako soldaduak guda
galduko balute eta ezer gabe geldituko
balira bezala, etxera bueltan.
Askok “eskola” hitza pentsatzean, infernuarekin lotzen dute, baina hori baino
gauza zabalago eta politagoa da. Zeinek pentsatuko luke ez genuela gogorik izango 14 urteko mundu gerra hau
bukatzeko? Historian zehar, inoiz gertatu izan den batailarik politena eta izugarriena iruditzen zaigu, baina hori bai,

ez agian, lasaiena! Eta bukatzeko momentua iritsi zaigu. Hori dela eta, bake
tratu hau idazten ari gara.
Momentu hau iritsita, heldu bihurtzen
lagundu ditugenei agurtu eta eskertu
nahi diegu. Bide luze hau bukatu egin
zaigu, eta orain guztiz berri bat hastera goaz. Baina agur hau gero arte bat
besterik ez da. Jendea behin ezagututa
inoiz ahazten ez delako, eta hemendik
20 urtera topatzen garenean ere, elkar
irrifartsu agurtuko garelakoan gaude,
gure bizitzako etapa eder hura gogoratzean.
Baina ez gara hasiera batean agurtzen
ginen bezala agurtuko, iada ez baititugu
egun haietako ume txiki haien pentsamendu inozenteak , ez baitago gerratik
izaera eta pentsamendu berdinarekin
itzultzen den pertsonarik.
Ozen esan nahi dugu: hau ez da amaiera, soldadu ohien harremanen arteko
hasiera eder bat baizik.

Bizkaia kalea, 21 – Zarautz – 943 01 38 27
Ubegun Ind. Pab 1-2 – Aia – 943 13 17 82
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