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8. Pipertuta
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●
●
●
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A. Zerk molestatzen gaitu?

A.1 Egoera deserosoetan erraz haserretzen zara?

Komentatu bikoteka esperientziaren bat eta zer esan
zenion gogoratu.

1) Hegazkinez zoazela, atzeko umeak zure eserlekuaren kontra jarri ditu hankak eta kolpeka ari da etengabe.
2) Zineman, ikusle bati mugikorretik deitu diote eta hizketan hasi da filmaren erdian.
3) Autobusean zaude eta aldameneko bidaiariak lo hartu du zure sorbaldan.
4) Hitzordua duzu lagun batekin eta ordulaurden daramazu zain.
5) ...

➔

➔

Niri 2. egoera aspaldi gertatu zitzaidan. Isiltzeko eskatu nion eta berehala moztu zuen elkarrizketa.
Bada, nik behin 3. egoera ikusi nuen autobusean. Azkenean, esnatu egin zen bidaiaria eta asko
lotsatu zen konturatu zenean, eta barkatzeko eskatu zion.

B. Argazki eskasak
B. 1. Bideoaren lehen zatia ikusi.
Zein da pertsonaia bakoitzaren
jarrera? Markatu

Asier

Izaro

Amaia

Haserre
Urduri
Lagunkoi
https://labur.eus/KBZ6t
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B.2. Bigarren zatia ikusi aurretik, aurreikuspenak egin: Zer esango dio zuzendariak Izarori? Idatzi
hemen zure ustea:

B.3. Ikusi orain bigarren zatia. Zer gertatu da benetan? Bete
da zure aurreikuspena? Komentatu ikaskide batekin.

- Nik uste nuen zuzendaria asko haserretuko zela.
- Nik ere bai!

C. Nola erantzun dute?
C.1 Entzun bi audioak eta talde txikitan erantzun galderei.

https://labur.eus/bnasQ

https://labur.eus/FG0Ff

1) Zein da egoera edo arazoa?
2) Nolako jarrera dute gizonak (Jon) eta
emakumeak (Jone)?
3) Erreakzio naturala edo egokia
iruditzen zaizu?

4) Gure artean normala da horrela
erreakzionatzea?
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D. Pipertuta
D.1 Batzuk erraz haserretzen dira egoera batzuetan. Aztertu egoera baten erreakzio posible batzuk.

Barkatu, tipula hauek besterik
Baina zer uste

ez, ahaztu egin zaizkit.

Ze azala daukaten
batzuek! Ezin da
sinistu. Horrelako
jendea ez zait

duzu? Denbora-

batere gustatzen.

pasa gaudela

hemen ala? Jarri
ilaran mundu guztia

2. Pertsona horrek

bezala! Nolako

egindakoa ez zaio

kopeta!

1.

batere gustatu, baina

lotsa ematen dio denon

Egoera ez da

aurrean protestan

muturrekoa, baina

hastea, eta ez dio ezer

lehertu egin da.

kaiku hutsa dela

esan. Etxera itzultzean

egun txarra du eta

pentsatu du.

Tira, pasa aurrera.
Dena den, besteok
ere ez ditugu

hainbeste gauza ...

3.

Hasieran ez dio

batere graziarik egin,
baina ez da haserretu.

Segi, segi aurrera… ez du axola, nik ez
dut presarik.

Berarekin hitz egin du

4. Irribarre bat eginez aurretik pasatzen utzi dio.

egin dio aurreratzen.

horrelakoak gertatzea ez zaio axola. Gorroto du

eta, gogo txarrez, utzi
Handik irtetean ahaztu

Bizitza lasai hartu behar dela uste du, eta
eztabaida.

du kontua.

D.2 Erantzunaren arabera, nolakoa da pertsona hori? Lotu erreakzioak eta ezaugarri hauek.
Adostu ikaskidearekin.

⃞ Bere eskubidea defendatzen daki .

⃞ Ez du edukaziorik eta agresibo samarra da.

⃞ Pentsatzen duena esaten du beti.

⃞ Edozein konturekin haserretzen da.

⃞ Pertsona diskretua da.

⃞ Pertsona zuria da eta koldarra.

⃞ Ondo hezitako pertsona da.

⃞ Ez daki bere eskubideak defendatzen, eta bere

⃞ Oso orekatua da eta ez da.

helburuak ez ditu lortzen.

tontakeriekin urduri jartzen.

⃞ Karakter onegia du eta menperatzen uzten da.
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E. Egoera gatazkatsuak
E.1 Binaka, edo gehienez hirunaka,

pentsatu egoera gatazkatsu bat eta
antzeztu. Jarraitu urratsok:

E

K
I

N
T
Z

A

1) Aukeratu A jarduerako
egoera bat edo zure
gustuko beste bat.
2) Partaideen jarrera zein
izango den erabaki
3) Gidoia idatzi
4) Entseatu
5) Gelakideen aurrean
antzeztu

PROTAGONISTAK:
EGOERA:
BAKOITZAREN JARRERA

GIDOIA

N
A

G
U
S
I

A
1/2
E.2 Guztion artean

baloratu partaideen

jarrera: agresiboak izan
diren, edukazioz
erantzun duten,

konponbidea bilatu

duten, erantzun koldarra
eman duten ... eta abar.
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F. Kerman golfean
F.1 Bideoa ikusi ondoren, saia zaitez transkripzioko hutsuneak betetzen.

G
E
L
A
Z

https://labur.eus/0SBRS
KERMAN: Ai, Jon, nire lehen golf ikastaroa da. Bueno, (Mikel
Pablo eta Kerman) ___________________________ kirol asko egiten
dugu, e? Baina, ez dut inoiz golfean jokatu.
JON: Lasai, oso kirol polita da eta.
KERMAN:Bai?
JON: Bai.
KERMAN: Bueno, aizu , gu bion artean, ondo jantzita etorri naiz?
Zeren, nik beti ikusi ditut golf jokalariak oso dotore jantzita.
JON: Zu ere oso dotore zoaz. Zapata horiekin eta gauza

K
A
N
P
O

horiekin, oso dotore.
KERMAN: A! Ba, mila esker, aizu, mila esker. Zeren, (Mikel Pablo

eta Kerman) ___________________________ asko gustatzen zaigu
dotore jantzita joatea. Aizu, eta non dago gure taldea? Zeren

lehen ikusi zaitut irakasle batekin hitz egiten eta, (irakasle hori,
Mikel Pablo eta Kerman) ___________________________ jokatuko
dugu?
JON: Ez. Zu eta ni nahikoak gara, (zu eta ni)
___________________________ bakarrik ibiliko gara.
KERMAN: A! Bale, bale, orduan, (zuk eta nik)

___________________________ jokatuko dugu orduan. Oso ondo.

KONTUAN HARTU
Kontuan izan esapideak ere deklinatu egiten direla. Esate baterako:
●

Zuk eta BIOK egingo DUGU hori.

●

Amaren eta BION artean egingo DUGU.

●

Idoiari eta BIOI egingo DIGUTE soinekoa.

F.2. Nahi baduzu, euskarazko “eta biok” “eta hirurok”... esapideak zer
diren azaltzen duen “Itsaso eta biok” audioa entzun.

https://labur.eus/ym2BP
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G. Nor da?
G.1. Irakurri beheko deskribapenak. Asmatu nori dagokion bakoitza eta bidali forora.
A) Gipuzkoako kostaldekoa eta kirolaria da. Talde-kirol batean entrenatzaile aritzen da eta sari asko

irabazi ditu. Komunikabideetan askotan azaldu da. Erraz petraltzen da eta oso azkar hitz egiten du.
Etb2ko lehiaketa ezagun batean parte hartu zuen duela urte gutxi.

B) Emakume hau oso eskuzabala izan zen. Erlijiosoa zen eta, 45 urtez Indian ibili zen gaixoei,
behartsuei eta umezurtzei laguntzen.
G

C) Agintari honek ospe handia du harroa eta ahoberoa delako. Agintea hartu zuenetik, polemika handia
eragin du bere herrialdean eta mundu zabalean.

E

G.2. Deskribatu pertsona ezagun bat eta bidali testua forora. Ikaskideen deskribapenak irakurri eta

L

KONTUAN HARTU

A
Z

saiatu asmatzen nor diren.

Ezaugarri bat intentsitate-maila handian adierazteko, honako egitura erabil dezakegu:
Alferra baino alferragoa da = Oso alferra da
adj. + baino + adj. + -agoa/ak
Pentsatu nor den zure inguruan

zakarra baino zakarragoa? ..........................
leiala baino leialagoa? ................................
estua baino estuagoa? ...............................
motela baino motelagoa?............................

K
A
N
P
O

H. Nolakoa da?
H.1. Irakurri definizio hauek, eta egin loturak.
Ezer ordaindu baino lehen beti alde egiten du. ________________
Edozer gauza egiten du lanik ez egiteko. ________________
Gustukoa du bere burua nabarmentzea, besteen gainetik jartzeko joera du. ________________
Gorri gorri jartzen da jendaurrean hitz egin behar duenean. ________________
Ez du atsedenik hartzen berak esaten duena egin arte. ________________
Ez du gustuko bere burua nabarmentzea. Harrokeriarik gabeko pertsona da. ________________
Hitzontzi hutsa da, ez da isiltzen. ________________
Ez du besteengan pentsatzen. Bere zilborrari begira bizi da. ________________

berekoia
apala
zuhurra
berritsua
eskuzabala
petrala
zekena
tematia

Erabaki bat hartu baino lehen egoera ondo aztertzen du. ________________

harroa

Erraz haserretzen da, purrustaka ibiltzen da edozer gauzagatik. ________________

lotsatia

Berehala hasten da norbaiti buruz gaizki esaka. Erraz iraintzen du jendea. ________________

alferra

Gauzak banatzeko joera du. Laguntzeko eta emateko prest egoten da beti.________________

ahoberoa

H.2. Ezaugarri horietatik zein da txarrena, zure ustez? Aukeratu bat.
7
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I. Testa: Ameslaria al zara?
J.1 Irakurri eta egin test hau ameslaria zaren
jakiteko. Ondoren, jJaso zure emaitza.

6. Igandean, zure herriko talde bat inguruko mendi bat
garbitzera doa. Kaleko iragarkietan ikusi duzu deia.

a) Ondo dago horrelako lanak egitea, baina ni ez naiz
joango.

1. Amets asko egiten al duzu gauez?
a) Ez dakit. Ez diet kasurik egiten.

b) Alferrik da mendia garbitzea. Jendea zikina baino

c) Bat edo beste gogoratzen dut tarteka.

Ekartzen dugun zikinkeria ikusten duenean, jendea lotsatu

b) Asteburuetan, lasai jaikitzen naizenean, askotan amets zikinagoa da.
c) Joango naiz. Bai, lagun bat eta biok apuntatuko gara.
bat baino gehiago gogoratzen dut.

G
E
L
A
Z

2. Aspaldiko lagun batek deitu dizu kanpoan urte asko

egingo da, eta ez du gehiago botako.

a) Baietz esan diot. Irrikan nago harekin berriz egoteko.

azoka erakusteko asmotan.

pasa ondoren. Zurekin afari bat egin nahi du.
Gauza asko izango ditugu kontatzeko.

b) Afaria atzeratzen saiatuko naiz. Hainbeste urteren
ondoren, zer kontatuko diogu, bada, elkarri?

c) Gure harremana ez da garai batekoa izango, baina afari
atsegina izango dugula uste dut.

3. Mendira joateko asmoa duzue. Baina zirimiria ari du.
a) Euritakoa eta zira eramango ditut.

O

dit dirurik eskatu. Nere helbidea eman diot, nahi duenean
etxera etor dadin.

c) Dendaz denda eraman nau. Ez dugu besterik ikusi.

c) Aldatuko du. Askotan gertatzen da, gora abiatu eta

a) Bake-prozesu askok aurrera egingo dute.

ordea, eta berandu samar da.

P

b) Bai mutil atsegina! Denda-mordoa erakutsi dizkit, eta ez

8. XXI. mendean...

dela.

asmoa duzu. Zine-areto horretan ikusleen eguna da,

N

datorrela.

Seguru dendariek eskupekoa ematen diotela.

4. Oscar asko irabazi dituen pelikula batera joateko

A

a) Hanka egiteko esan diot, badakidalako diru-bila

b) Eguraldi horrekin ez noala esan diet lagunei, lelokeria

berehala atertzen duela.

K

7. Marokora joan zara oporretara. Mutil bat inguratu zaizu

b) Beti bezala jarraituko dugu.
c) Jendea arazoak konpontzen saiatuko da.
9. Zure lagun bat urtebeterako doa Afrikara Gobernuz

a) Badaezpada ere joan egingo naiz. Beharbada egongo

Kanpoko Erakunde batean lan egitera.

da sarreraren bat.

a) Eta ni inbidiatan.

b) Banoa. Baietz sarrerak aurkitu!

b) Nik hemendik lagunduko diet ahal dudan guztia.

c) Alferrik joateko, hobe da ez joatea.

5. Bi lan-mota dituzu aukeran: bata, gustuko ez duzuna,

baina soldata onekoa; bestea, askoz politagoa, baina
soldata txikiagokoa. Zein hartuko duzu?
a) Soldata onekoa, jakina!

c) Zer uste du horrek? Hara joanda arazo guztiak
konponduko dituela?

10. Lagunek bidaia polit bat egin nahi dute datorren

urteko oporretan, baina garestia da. Beraz, hilero-hilero

b) Bigarrenean ondo bizitzeko adina irabazten badut,

diru pixka bat aurreztuko duzue denok hara joateko.

bigarrena.

a) Nik ez. Ba al dakigu joaterik izango dugun ere.

bizitzan.

ezin esango diet ezetz.

c) Bigarrena. Dirua baino gauza gehiago ere bada

b) Urruti daude oraindik datorren urteko oporrak. Baina
e) Izugarri pozik aurreztuko dut diru hori. Prestakuntza
bera ere bidaiaren zati bat da.

Emaitzak
l. a) 1 b) 3 c) 2
2. a) 3 b) 1 c) 2
3. a) 2 b) 1 c) 3

7. a) 1 b) 3 c) 2
4. a) 2 b) 3 c) 1
5. a) 1 b) 2 c) 3
6. a) 2 b) 1 c) 3

8. a) 3 b) 1 c) 2
9. a) 2 b) 3 c) 1
10. a) 1 b) 2 c) 3

Nire puntuazioa:
________
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H. Nolakoa da?
H.3 Aztertu emandako erantzunak eta, taldean komentatu zein diren ezaugarririk txarrenak.
Ondoren, adierazi bat etorri zareten ala ez.
➔

Nire ustez, ezaugarririk txarrena zekena izatea da. Ez ditut pertsona zekenak jasaten.

➔

Ba niretzat okerragoa da alferra izatea.

➔

Bai? Marta eta biontzat txarrena berekoia izatea da.

➔

Leireri eta bioi, ordea, iruditu zaigu txarrena ahoberoa izatea dela.

H.4 Nolakoa zara zu egoera hauetan? Irudikatu egoera hauek eta idatzi zer egiten saiatzen
zaren. Ondoren azaldu zure ikaskideari:

Mezu elektroniko bat okerreko pertsonari bidaltzen badiot...
Norbait agurtu eta ezezaguna dela konturatzen banaiz...
Txiste bat taldean kontatzen badut, eta inori graziarik egiten ez
badio...
Hanka-sartze nabarmena egiten badut jende askoren aurrean...

KONTUAN HARTU
Erreparatu egitura honi: -

t(z)en + saiatu (zerbait egiten
saiatu).

Kalean erortzen banaiz, berehala altxatzen saiatzen naiz

Berandu iritsi naiz, eta lagunen
haserrea baretzen saiatu naiz.

H.5 Entzun ikaskideen erreakzioak. Bat zatozte denok? Komentatu talde handian.
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I. Testa: Ameslaria al zara?
I.2. Esan testean lortu duzun puntuazioa zein den, eta irakurri baremazioa. Bat zatoz
emaitzarekin? Komentatu taldean.

BAREMAZIOA
24 PUNTUTIK GORA
Eskerrak zuei, ameslaririk gabe ez baitago inongo aldaketarik.
Zoritxarrez, gizarteak ez dizkizue zuen eginahalak eskertzen eta gehienetan oztopoak jartzen
dizkizue. Lanaren ordaina ametsa bera izaten da. Izan ere, ze polita den amets egitea! Eta betetzen
badira, hobeto.

16 PUNTUTIK 24 PUNTURA
Ametsak gogoan, baina hankak lurrari sendo finkatuta izaten dituzu badaezpada ere. Garai batean
errazago egiten zenuen salto. Zahartzen ari zaren seinale.
16 PUNTUTIK BEHERA

E
K

Ezkor samarra zaitugu eta oso praktikoa. Seguru ez duzula olerki askorik irakurri: era irakurri
dituzunak eskolako azterketarako izango ziren, ez bestela. Zure ustez, ameslariak gaItzaileak izaten
dira ia beti, eta zuk ez duzu galtzaile izan nahi.

I

- Niri atera zait oso ameslaria naizela, baina ez dut uste egia denik.
- Ni ados nago emaitzarekin.

N
T
Z

A
N
A

G
U
S
I

A

I.3. Psikologoaren rola hartu eta diseinatu test bat binaka. Jarraitu urratsok:
a) Aukeratu gai bat:
●

Karakter ona duzu?

●

Pertsona malgua zara?

●

Zeurekoia zara?

●

Beste gai bat (nortasunarekin edo
sentimenduekin lotutakoa)

b) Formulatu gutxienez bost galdera,
eta bakoitzari hiru aukera eman.
c) Erantzun bakoitzari balio bat eman,
eta horiek interpretatzeko baremo bat adostu.
d) Egin testa beste bikote bati.

2/2
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J. Gabonetarako planak
J.1 Bideoa ikusi bitartean, erantzun egokiak aukeratu.

1.- Non ospatzen dituzte Gabonak Izarok eta Anttonek?
a.- Gurasoen etxean
b.- Elkarte batean
c.- Izaro eta Anttonen etxean
G

2.- Noiz egin dituzte erosketak?
a.- Azkeneko orduan, beti bezala.

E

b.- Garaiz, Gabonak baino lehen.

L

3.- Gustura al dago Antton erosketak egin behar izatearekin?

A
Z

https://labur.eus/gZ4fI

c.- Eguberri-egunean
a.- Bai, gustu handiz lagundu dio arrebari
b.- Ez, nekatuta dagoelako, baina…
c.- Bai, Josu lanean jarri eta lasai-lasai joan da arrebarekin
4.- Zein izango da Gabon-gaueko menua?
a.- Hasteko, itsaskia, gero baratxuri-zopa eta arkumea, eta postrerako, turroia
b.- Urdaiazpikoa eta txorizo iberikoa, txangurroa eta turroia
c.- Gonbidatuek ekartzen dutena

K
A
N
P
O

5.- Zer komentatu dute oporrei buruz?
a.- Izarok opor luzeak izango dituela
b.- Anttonek lan asko izaten duenez, ezin duela jai egin
c.- Egun batzuk hartu nahi dituela Anttonek, Amaiarekin joateko
6.- Zertan da Antton eta Amaiaren arteko harremana?
a.- Beti ibiltzen dira elkarrekin
b.- Harreman sendoa dute
c.- Poliki-poliki, elkar ezagutzen ari dira
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Transkripzioak
15. bideoa ARGAZKI ESKASAK (02:56)
ASIER.— Egongo al zara geldi? Goiz osoa dantzan daramazu. Horrela
ezinezkoa da kontzentratzea!
IZARO.— Barkatu!
AMAIA.— Ai, Asier, ezin gara beti denok ondo egon.
ASIER.— Ba orduan etxera joatea du onena. Besteok lan egin behar dugu.
AMAIA.— Izaro, arrazoi zenuen, e? Zakarra baino zakarragoa da. Eta zuk,
zer duzu?
IZARO.— Bufff... Gaurko eguna…!
AMAIA.— Lagunduko dizut?
IZARO.— Ez, ezin duzu; baina mila esker.
AMAIA.— Zer gertatu zaizu, ba?
IZARO.— Dena atera zait gaizki, den-dena! A zer egun petrala!
AMAIA.— Kontatuko didazu?
IZARO.— Bai, barka ezazu, Amaia. Gaur goizean elkarrizketa bat geneukan
Cristinak eta biok, baina argazki-kamerak ez zuen ondo funtzionatzen. Saiatu
naiz konpontzen, baina ezin izan dut. Eta elkarrizketatuak beste
komunikabide batzuk zituen zain.
AMAIA.— Aitzakiak!
AMAIA.— Asier! A zer aldrebeskeria! Eta orduan?
IZARO.— Ba, telefonoarekin egin dizkiot argazkiak, baina aldizkariaren
barruko orrietarako bakarrik balio dute.
AMAIA.— Orduan, zein da arazoa?
IZARO.— Elkarrizketatua idazle handi bat zen, eta, sari handia eman behar
ziotenez, ba aldizkariaren aurreko azalean ere bazihoan, koloretan.
AMAIA.— Eta ezin zarete berriro beregana joan?
IZARO.— Ez, presa handia zeukan. Bartzelonan jasoko du saria.
AMAIA.— Eta ezin dizkiozue argazki gehiago egin.
IZARO.— Ba ez.
AMAIA.— Eta orain…
IZARO.— Orain zuzendaria…
ZUZENDARIA.— Izaro, zatoz nire bulegora, mesedez.
AMAIA.— Eutsi, Izaro, eutsi!
ETENA
ZUZENDARIA.— Begira, Izaro…
IZARO.— Sentitzen dut, baina Cristinarekin joan naiz idazle bati elkarrizketa
egitera…
ZUZENDARIA.— Idazle bat ez, Ramon Saizarbitoria. Idazle handia da, Izaro.
IZARO.— Ba hori, ez da gure errua izan, baina ezin izan diogu argazki onik
egin; argazki-kamera ez zebilen, eta gure atzetik beste komunikabide batzuk
zeuden haren zain; kontua da telefonoarekin egin dizkiodala argazkiak, eta
ez dutela azalerako balio.
ZUZENDARIA.— Eta orain ezin diozue argazkirik egin, Bartzelonara joan
delako saria jasotzera.
IZARO.— Ui! Bazenekien?
ZUZENDARIA.— Horixe, goizean entzun dut irratian. Egon lasai, Izaro.
Bartzelonako adiskide bati deituko diot. Ara egunkarian lanean ari da, eta
hark egingo dio argazkia.
IZARO.— Eta kito?
ZUZENDARIA.— Bai, neska, lasai! Garaiz helduko dira. Baina nik ez dizut
horretarako deitu.
IZARO.— A, ez?
ZUZENDARIA.— Ez. Nik aparteko orduei buruz hitz egiteko deitu dizut.
Zenbat izan dira joan den hilean?
IZARO.— Ba… ez dakit, baina oraintxe begiratuko dut.

16. bideoa GABONETARAKO PLANAK
(02:56)
IZARO.— Ez dakit nola moldatzen garen, baina Gabonetan beti izaten
dugu saltsa gure etxean!
ANTTON.— Bai, gogoratzen zara? Gurasoek lanik ez egiteko, behin
gonbidatu egin genituen; eta, harrezkero, jendez betetzen zaigu etxea.
IZARO.— Ba, tira, aurten ere egingo dugu. Gainera, ama pattal
egonda, hobe da guk egitea, baina datorren urterako beste zerbait
pentsatzea da onena: jatetxe bat, elkarte bat…
ANTTON.— Eta eskerrak garaiz gabiltzan! Bestela, askoz
garestiagoak izango ziren erosketa hauek.
IZARO.— Edo, konponbide bat, etxean egitea, baina erosketak denon
artean ordaintzea izan daiteke.
ANTTON.— Ba, egia esan, ez da ideia txarra!
IZARO.— Ufff! Hau pisua! Zu ez zara nekatu?
ANTTON.— Nekatuta etorri naiz erosketak egitera! Egun osoan
lanean, eta, gero, nire arrebaren morroi.
IZARO.— Aaaa aizu!
ANTTON.— Nekatuta ez, lehertuta!
IZARO.— Erosketa hauek egitea nire lana da, ala?
ANTTON.— Ez, baina egun osoan argazki-kamerarekin lau klik eginda,
ezin zara nekatuta egon!
IZARO.— Ez jarraitu, Antton. Bestela, ez dakit zer esango dizudan!
Gainera, seguru nago Josu lanean jarri eta zu bulegoan egoten zarela,
lasai-lasai…
ANTTON.— Bueno, bueno, bueno… Entzun behar direnak gorra ez
izateagatik!
ETENA
IZARO.— Aii! Hau ere ba al dugu?
ANTTON.—Jainkoaren zigorra!
IZARO.— Biontzat! Ekarri. Arkumea oso merke ikusi dut; izoztu eta
Gabon-gaueko afarirako jarriko dugu.
ANTTON.— Eta aurretik, nik egingo dut baratxuri-zopa; postretarako
turroi pixka bat eta nahikoa, ezta?
IZARO.— Nik beste gauza batzuk erosi ditut, hasieran jartzeko:
otarrainskak, txangurroa eta txirla batzuk. Horiek denak ere izoztu
egingo ditugu, eta sekulako afaria izango da.
ANTTON.— Gure etxera etorriko den putre-kuadrilla ederki aseko
dugu!
IZARO.— Antton, ez hasi urtero bezala….
ANTTON.— Ondo da… Ea gonbidatuek ardo pixka bat sikiera ekartzen
duten!
IZARO.— Urdaiazpikoa eta txorizo iberikoa ere jarriko ditugu?
ANTTON.— Ez! Gehiegi da, Izaro. Hori dena jarriz gero, ez dira sekula
joango!
IZARO.— Eta, opor-egun batzuk hartuko al dituzu?
ANTTON.— Ez dakit! Gabonetan ez da lan asko izaten, eta nahi nuke.
Hala bada, Amaiari ihesaldi labur bat egitea proposatu nahi diot.
IZARO.— Hara gure Casanova! Elkar ikusten ari zarete, orduan?
ANTTON.— Bai. Ez nik nahi adina, baina bai. Elkar ezagutzen ari gara.
Poliki-poliki.
IZARO.— Pozten naiz. Oso neska jatorra da: alaia, atsegina,
langilea… aldizkarian oso azkar integratu da.
ANTTON.— Bueno, ikusiko dugu; badakizu: gauza hauetan ez zait
gustatzen presaka ibiltzea. Goazen!
IZARO.— Bai.
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Transkripzioak
“Itsaso eta biok”
K.- Demagun euskaraz talde bateko kideak zein diren esan nahi dugula. Nola esan "Itsaso eta ni" ala "Itsaso eta biok"?
N.- Euskaraz talde bateko kideak zein diren esateko, plural hurbilean deklinatutako zenbatzaile bat erabiliko dugu, taldea osatzen dutenen kopurua
adierazteko. Adibidez, eta aurreko galderari erantzunez, "Itsaso eta biok joango gara" esango dugu. Eta hori bezalaxe: "Nekane, Kontxi eta hirurok
geratuko gara hemen", edo "Julen, Beñat, Ana eta laurok etxe berean bizi gara".
K.- Beraz, begien bistan dagoenez, hiru lagunek osatutako taldea denean, "halako, halako eta hirurok" formula erabiltzen da; eta lau badira, berriz, "...eta
laurok", etab. Zer esan, ordea, esapide hauen deklinabideari buruz?
N.- Bada, behar izanez gero, esapide hauek deklinatu egiten dira; beti plural hurbilean, jakina. Esate baterako: "zuk eta biok egingo dugu hori", "amaren eta
bion artean egingo dugu", edo "Idoiari eta bioi egingo digute soinekoa".
K.- Beraz, esandakoaren arabera: "halako eta ni" edo "halako, halako eta ni" esatea dagoen bezala, "Andoni eta biok", edo "halako, halako eta hirurok"
esan genezake, euskara ederrean.

JON ETA JONE - Estu eta larri (00:45)
Telefonoa joka…
Jon.- Bai?
Jone.- Jon, Jon, ez duzu sinistuko.
Jon.- Jone! Non zaude?
Jone.- Jo, bada… oso...
Jon.- Ez dizut ... ez ... batere ondo aditzen, e!
Jon.- Bada, kobertura txarra daukazu, e?
Jone.- Joder, ba, entzun duzuna, Jon!
Jon.- Zer?
Jone.- Bada, entzun duzu, aszensorean geratu naiz eta benetan agobiatzen
hasita nago.
Jone.- Hirugarren pisu inguruan geratu da. Argia joan da eta ilunpetan nago,
Jon.
Jon.- Bueno, zu lasai, lasai. Hots egin al duzu nonbaitera?
Jone.- Baina, baina… zuk zer uste duzu? Zuri deitu dizut! Joder, Jon! Eske
batzuetan tontoa zarela dirudi, e?
Jon.- E, e! Lasai, e?, joder, lasai! larrialdietara edo hots egin al duzun
galdetzen nizun, neska.
Jone.- Zuri deitu dizut zer egin behar nuen galdetzeko, Jon. Agobiatzen
hasita nago, benetan, ez dut ezer ikusten.
Jon.- Begira, telefonoa kolgatuko dut eta larrialdietara deituko dut. Zu lasai,
e? Jone.

JON ETA JONE - Nor izan da? (00:35)
Jon.- Nik ez, keba, ez, igual zu izan zara.
Jone.- Ea, Jon, ni ez naiz izan eta hemen ez dago beste inor.
Jon.- Bueno, baina ni izan ez banaiz...
Jone.- Ja, baina zu izan zara.
Jon.- Zergatik, zuk esaten duzulako?
Jone.- Beitu (begiratu), honek ez dauka zentzurik, ni ohera noa.
Jone.- E, Jon, ohea behintzat errespetatu, e? Ez bota hemen puzkerrik.
Jon.- Goxoenak ohe barrukoak izaten dira. Bota eta burua manta barruan sartu usaintzera.
Jone.- Baina ez izan txerria, Jon!
Jon.- Broma zen, neska! Benga, emadazu pikito bat.
Jone.- Ez duzu merezi, baina bueno...
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ERANTZUNAK
B. Argazki eskasak

Izaro – URDURI

Asier – HASERRE

Amaia - LAGUNKOI

G. Kerman golfean (01:31)
KERMAN: Ai, Jon, nire lehen golf ikastaroa da. Bueno, (Mikel Pablo eta Kerman) Mikel Pablok eta biok kirol asko egiten dugu, e? Baina,
ez dut inoiz golfean jokatu.
JON: Lasai, oso kirol polita da eta.
KERMAN:Bai?
JON: Bai.
KERMAN: Bueno, aizu , gu bion artean, ondo jantzita etorri naiz? Zeren, nik beti ikusi ditut golf jokalariak oso dotore jantzita.
JON: Zu ere oso dotore zoaz. Zapata horiekin eta gauza horiekin, oso dotore.
KERMAN: A! Ba, mila esker, aizu, mila esker. Zeren, (Mikel Pablo eta Kerman) Mikel Pablori eta bioi asko gustatzen zaigu dotore
jantzita joatea. Aizu, eta non dago gure taldea? Zeren lehen ikusi zaitut irakasle batekin hitz egiten eta, (irakasle hori, Mikel Pablo eta
Kerman) irakasle horrek eta hirurok jokatuko dugu?
JON: Ez. Zu eta ni nahikoak gara, (zu eta ni) biok bakarrik ibiliko gara.
KERMAN: A! Bale, bale, orduan, (zuk eta nik) guk biok jokatuko dugu orduan. Oso ondo.

H. Nor da?

a) Korta

b) Kalkutako Teresa

c)Trump

I. Nolakoa da?
1. Zekena; 2. Alferra; 3. Harroa; 4. Lotsatia; 5. Tematia; 6. Apala; 7. Berritsua; 8. Berekoia; 9. Zuhurra; 10.
Petrala; 11. Ahoberoa; 12. Eskuzabala.

K. Gabonetarako planak
c.- Izaro eta Anttonen etxean
b.- Garaiz, Gabonak baino lehen.
b.- Ez, nekatuta dagoelako, baina…
a.- Hasteko, itsaskia, gero baratxuri-zopa eta arkumea, eta postrerako, turroia
c.- Egun batzuk hartu nahi dituela Anttonek, Amaiarekin joateko
c.- Poliki-poliki, elkar ezagutzen ari dira
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