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4. Elkarrekin goaz
A. Herri guztetan dago frontoi bat

A.1 Euskal pilota gure herri kulturan kirol garrantzitsua izan da eta oraindik ere bada. Euskal Herriko
herri guztietan dago frontoi bat. Eta hemendik kanpo?

Europatik kanpo, zein herrialdetan eraiki dira pilotalekuak? Ba al dakizu? Markatu:
Txinan ▢

Filipinetan

Indonesian

▢

AEBetan

▢

Mexikon

▢

Perun

1. Shanghaiko frontoia (Txina)
1929ko

otsailaren

7an

inauguratu

zuten

Shanghaiko pilotalekua, zesta-punta partida

baten bidez. Apurka-apurka pilotari-talde
kozkorra osatu zuten Shanghain, batez ere

euskaldunez osatua. 1934an, berritu egin
zuten

pilotalekua.

Frontoi

berritua

ere

ikusgarria zen, aire egokitua zeukan, garai

hartan, eta 3.000 lagun sartzen ziren bertan.
Baina kirol hau indarra galtzen hasi zen
japoniarrek

Shangai

bonbaz

erasotu

zutenean. Gerra gogortu egin zen eta 1944an
itxi

egin

zuten

pilotalekua.

▢

Kuban

▢

▢

2. Txinatik kanpoko frontoiak Asian
Txinan

pilota zaletasunak

ziren.

Bi

behera egin

zuenean, pilotari asko Filipinetara joan
herrialde

hauek

negozio-

harremanak zituzten, eta gertu zeuden
elkarrengandik.

1917az geroztik Manilan bazen pilotalekua
eta, 1939an apustuak legeztatu ondoren,
hirian bertan beste frontoi bat eraiki zen,

eta Cebu hirian beste bat 1967an; baita
Indonesian ere, Yakartan, 1971n.

Orduan

“Zhonghua” izena jarri zioten, eta 1975ean
gimnasio bihurtu zen.
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3. Amerikako frontoiak
1901ean eraiki zen lehen frontoia La Habanan
(Kuban), “Oihuen Jauregia-El Palacio de los gritos”
izenarekin. 1920an, beste pilotaleku bat eraiki zen
Cienfuegos hiri kubatarrean.

1906an, Perun, Limako lehen frontoia eraiki zen eta

4. Tianjingo frontoia
1934an eman zituen bere lehen pausuak
Txinako Tianjin herriko pilotalekuak. Gian
Galeazzo

Cianok,

diktadorearen

suhiak,

Benito

Musolini

lagundu

zion

Fumagalli izeneko enpresariari pilotaleku

1930ean berritu egin zen, pilotaleku modernoago bat

hau sortzen, Italiako Bonetti eta Suitzako

1926an,

Estatu

Faro itxurako dorre ikusgarri bat egin

Batuetako lehen frontoia. Handik aurrera, asko izan

zioten frontoiari, gaur egun ere ikusgai

ziren AEBetan eraiki ziren pilotalekuak.

dagoena, nahiz eta orain Marco Polo Kluba

eginez.

Miamin

(Floridan)

eraiki

zen

1929an, “Mexiko Frontoia” inauguratu zen Mexikoko

Kesler arkitektoen laguntzarekin.

den.

hiriburuan bertan, eta 1947an “Jai Alai Frontoiko
Jauregia” Tijuana hirian.

B. Pilotalekuan
B.1. Ikusi bideoa, erantzun binaka beheko galderei eta konparatu
erantzunak gainerakoekin:

Zergatik joan da Amaia pilotan ibiltzera?

▢Pilotan ikasi nahi du eta Josuk laguntza eskaini

dio

▢Josurengatik joan da pilotalekura, honek

bultzatuta

▢Aitzakia behar zuelako Josurekin egoteko

Zein kirol du gustuko Amaiak?

▢Igeri egitea
▢Bizikletan ibiltzea
▢Korrika egitea
B.2 Eta zuk, zer asmo duzu urte honetarako?
Adibidez, zure euskara-maila hobetzeko.

Pentsatu pare bat erantzun eta komentatu ikaskide
batekin. Ez ahaztu berak esandakoak jasotzea.

Zein da Josuren asmoa?

https://labur.eus/1nDy7

▢Klase partikularrak ematea

▢Norbait ezagutzea Edinburgora joateko
▢Ingelesa ikastea

Zer berri eman dio Josuk Amaiari?

▢Anttonek egun erdiko lana eskaini diola aroztegian
▢Anttonen aroztegian hasiko dela lanean, baina ez

dakiela noiz

▢Anttonen aroztegian hasiko dela, baina kobratu

gabe.
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C. Kontua da elkarrekin ondo pasatzea
C.1 Bikoteka, zerrenda osatu ahalik eta ekintza gehien idatziz:
Normalean, zer egiten dugu beste norbaitekin egoera hauetan?

Mahai inguruan
Kafe makinan
Ohean
Tabernan

Familia/senideekin: elkarrekin afaldu, hitz egin,____________________________________________
Lankide/ikaskideekin: elkarrekin lan egin, ikasi, ___________________________________________
Bikotekidearekin: elkarrekin bizi, erabakiak hartu, _________________________________________
Kuadrillako lagunekin: elkarrekin ondo pasa, parranda egin, _______________________________

C.2 Kuadrillei buruz ari garela, ikus dezagun zer egiten

duten elkarrekin bi kuadrilla hauetako kideek. Identifikatu
erantzun zuzenak

Zer egiten dute kuadrilakoekin Iraiak eta Asierrek?
Parranda egin
hartu

▢ Bidaiatu ▢ Hitz egin ▢ Kafe bat

▢ Ikasi ▢ Poteatu ▢ Zinera joan ▢ Musika

entzun

▢ Bazkaldu ▢ Kirola egin ▢ Afaldu ▢

https://labur.eus/QSMNZ

C.3 Bat datoz zuek jarritako ekintzekin? Zuek ere gauza berberak egiten dituzue elkarrekin?
gehiago? Gutxiago… Hiru-lauko taldeetan komentatu zer egiten duzuen zuen kuadrillan.

Gu larunbatero
elkartzen gara,

Eup!

beti parranda
egiteko.
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D. Irteera-proposamena
D.1. Begiratu argazkiei. Autobusez joateko moduko hiru leku dituzu hemen, horietako batera bisitan
joateko. Nora joango zinateke? Zergatik? Entzun bakoitzari buruz esaten dena eta egin zure aukera.

D.2. Gustatu zaizkizue aukerak? Beste lekuren bat bururatu zaizue? Zein? Zein izan da lekurik
aukeratuena? Ze arrazoi eman dira? Osatu taula.

Pagorriaga

Gaztelugatxe

Elciego

Beste leku bat

Arrazoiak

D.3 Komentatu atera diren iritziak eta erabaki nora egingo duzuen txangoa
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E. Edozertarako prest nago
Zertarako prest egon esaten dugu, zerbait egiteko geure burua eskaintzen dugunean, aditzari
-T(Z)EKO bukaera erantsiz:
●

Josuk sos batzuk irabazi nahi ditu, eta prest dago aroztegian lanean hasteko.

●

Josuk ingelesari heldu behar dio, baina oraingoz ez dago prest atzerrira joateko.

●

Amaia frontoira joan da, baina ez dago prest pilotan saio luzea egiteko.

●

Amaiak uste du Izaro prest egongo dela Josuri ingelesa erakusteko.

E.1 Galderari erantzuteko, ordena itzazu 10 aukerak errezenetik zailenera.
Diru askoren truke, zer egiteko prest zaude?
G
E
L

Beste herrialde batera bizitzera joan urtebetez, lanpostua aldatuz, baina familia hemen utzita.
Film porno batean parte hartu.
Gorbeiara bi aldiz jarraian igo eta jaitsi.
Gustuko ez duzun pertsona batekin bidaia bat egin.
Reality show batean parte hartu.

A

Leku publiko batean biluzi.

Z

Zure bizitzako urte batzuk “saldu”

Jendez gainezka dagoen karaoke batean pare bat abesti kantatu.
Gorputz-atal bat moztu.
Urtebete hitz egin gabe eman.

E.2 Idatzi mezua taldeko foroan zure lehentasunak azalduz: zer egiteko prest zauden eta zer ez.
K

E.3 Gainerako ikaskideen emaitzak ikusi eta osatu ideia hauek:

A
N
P

Denok edo ia denok prest gaude ________________________________________________-ko

Ni _________________________________________________________________________________

O
Gelako inor ez dago prest________________________________________________________-ko.

___________________________________Reality show______________________________________.
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F. Txangoa prestatzen
F.0 Jaso informazio gehiago

ikasgelan aukeratutako lekuaren

inguruan : ibilbidea, ikusgarriak,
jatetxe edo tabernak, garraioa...

(turismo-bulegoetan, udaletxeetan,

LEKUA:
LEKUA:
Zer egin, ikusi...
Zer egin, ikusi...
Nola, noiz joan...
Nola, noiz joan...

lagun edo ezagunen bidez…)

Foroan: bidali jasotako informazioa
beste ikaskideei. Ikaskideek
G

IRTEERA ANTOLATZEKO ZER EGITEKO PREST ZAUDE?
IRTEERA ANTOLATZEKO ZER EGITEKO PREST ZAUDE?

emandako informazioa irakurri.

E
L
A
Z

K
A
N
P
O

Photo by Kassem Mahfouz on Unsplash
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F. Txangoa prestatzen
F.1 Jasotako informazioa komentatu eta adostu txangoa egiteko data eta ardurak

Nora goaz: _______________________
Noiz goaz: _______________________
ARDUREN BANAKETA

Garraioa
GPSa eta ibilbidea
Hamaiketakoa
Erreserbak eta sarrerak
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G.- Ikasturte honetarako asmoak
g.1.- Irakurri euskaltegi bateko irakasle eta ikasle hauen asmoak zein diren beren ikastaroari etekin
handiagoa ateratzeko. Konpara itzazu hemen irakurritakoak zure asmoekin.

Irakaslea:
Nire ikasleekin honakoa egiteko asmoa dut aurten:
1. Ikasleen galdera guztiak erantzungo ditut.
2. Gelatik kanpo euskara praktikatzeko ideiak emango ditut.
3. Taldeko ikasleekin batera WhatsApp talde bat sortu eta proposamenak egingo ditut.
Bertako mezuei ere erantzungo diet.
4. Ikasleen iradokizunak kontuan hartuko ditut (adibidez, gaia eta ariketa-motak
aukeratzea, gelaz kanpoko irteerak egitea …).
5. Ahal dudan guztietan taldeak antolatzen dituen aisialdi-planetan parte hartuko dut.

Ainara
Ni Ainara naiz eta 39 urte ditut.
Euskaltegian izena eman dut,
baina oso denbora gutxi dut, ia
egun osoa etxetik kanpo pasatzen
baitut lanean. Hala ere, ikasteko
gogo handia dut eta ikastaroari
probetxua ateratzeko hau
bururatu zait: egunero euskaraz
irakurriko dut, astero telebistako
programa bat ikusiko dut, eta
erosketak egitean euskara
erabiltzen saiatuko naiz
dendariarekin.

Iker
Ikastaroari etekin handiagoa ateratzeko zera
pentsatu dut:
1. Ikasgelan gehiago parte hartzea
2. Astean behin bideoren bat ikusteko
proposatzea
3. Ikasteko beste iturri batzuetara jotzea
(pelikulak ikusi, irakurri …)
4. Konstanteagoa izatea
5. Klasera berandu ez iristea
6. Ariketa guztiak egitea
7. Ikasgelan giro ona bultzatzea
8. Irakasleari zalantza guztiak galdetzea
9. Gelaz kanpoko ekintza guztietan parte hartzea
10. Astean behin hamaiketako bat eramatea

G.2 “Pilotalekuan” jardueran (B.2) aipatu zenituen asmo batzuk. Orain, osatu zerrenda hura:
proposatu ikastaro honetan zer gehiago egiteko asmoa duzun.

G.3 Talde txikitan aztertu zerrendak. Adostu guztion asmoak eta osatu taula.
A- Ni prest nago noizean behin hamaiketakoa ekartzeko, baina
talde honetan inork ez duzue horrelakorik proposatu.
B- Nik ez dut horrelako ardurarik hartu nahi, eta ez zait egokia
iruditzen
A- Ba giroa hobetzen laguntzen duela uste dut.
C- Bai, ni ere ados nago. Ongi iruditzen zait hori proposatzea
B- Ados, nahi baduzue, egingo dut ahalegina …
9
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G.4.- Talde handian zerrenda bakarra adostu eta diseinatu kartel bat ikasgelako oholtzan jartzeko.

Gu prest gaude...

v

v
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H. Lan berria
H.1 Bideoaren ikusi eta erantzun egokia aukeratu.

Josuk egun erdiko lana lortu du. Zein dira
eskaini zaizkion lan-baldintzak?
Ordutegia
□ 9:00etatik 13:00etara
□ 10:30etik 13:00etara
□ 9:00etatik 13:30era

Soldata
□ 600 €
□ 700 €
□ 800 €

Nola joan da Josu Anttonengana?
G
E

□ Oso urduri □ Gogotsu □ Kezkatuta □ Triste
Nola antzeman diozu? Idatzi hori adierazten duen
pasarte edo adierazpideren bat.

L

https://labur.eus/PWH1A

A
Z

I. Gogotsu
I.1 Gogoratu unitate honetan ikusitako bideoak eta esan zer egiteko gogoa duten Josuk eta
Amaiak. .

K
A
N
P
O

Josuk

Amaiak

KONTU

AN HA
RTU

Zenbatze
n
erabiltze diren izenekin “a
n da. Zen
sko”
ba
direnekin
“handia”. tzen ez
laguntza
Aditz
ile
erabili. B a beti singularre
eraz,
an
Zuzena d
a:
Gogo ha
ndia dau
kat / du
t
Ez dira z
uzenak:
Gogo as
ko dauka
t
Gogo ha
ndiak da / dut *
uzkat / d
itut *
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Ebaluazioa
Erantzun beheko galdetegiari eta bidali tutoreari.
1.- Zer ikasi dut?
· Txango bat antolatzen
Gaizki ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

· Zertarako zauden prest esaten
Gaizki ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

· Asmoen berri ematen
Gaizki ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

· Taldean guztion asmoak adosten
G
E

Gaizki ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

· “Gogotsu egon” sentimendua adierazten
Gaizki ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

L
A
Z

2.- Baliabide hauek erabili ditut:
· “Elkarrekin” partikula
Bai ▢

Ez ▢

· “-t(z)eko prest” egitura
Bai ▢
K
A

Ez ▢

· “Gogo handia” egitura:
Bai ▢

Ez ▢

N
P
O
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7. BIDEOA. Pilotalekuan
JOSU.— Prest, Amaia?
AMAIA.— Bai! Baina xuabe e, xuabe!
JOSU.— Bai, bai, lasai. Eta zer egin dut orain arte? Ba!
AMAIA.— Ai! Josu, hau oso zaila da!
JOSU.— Begira, neska. Neurtu ondo pilotaren botea eta saiatu
eramaten.
AMAIA.— Bai, esatea oso erraza da e! Egitea baino askoz ere
errazagoa.
JOSU.— Bueno, beste behin.
AMAIA.— Bai. Baina mantso, mantso.
JOSU.— Bai.
AMAIA.— Joe, Josu! Ezinezkoa da, benetan!
JOSU.— Lasai, neska! Atera zuk.
AMAIA.— Bai?
JOSU.— Bai.
AMAIA.— Ez dakit ba e! Ba, banoa, e!
AMAIA.— Ai! Sake ona izan da, Josu!
JOSU.— Ea beste hau?
AMAIA.— Banoa, banoa. Ai, ondo!
JOSU.— Beste bat, gozo-gozo.
AMAIA.— Bai, bai. Xuabe, xuabe.... Eta orain nola? Ai! Josu ezin dut!
Begira, hau ez dago niretzako egina.
JOSU.— Baina... Gozo-gozo bota dizut eta!
ETENA
JOSU.— Gogorik gabe ezin da ikasi, neska.
AMAIA.— Begira, Josu. Nik ez nuen etorri nahi, zuregatik egin dut. Ai,
eta hau oso zaila da niretzat.
JOSU.— Ohitura falta, besterik ez. Bi egunetan etorri eta segituan
hartuko diozu.
AMAIA.— Ez duzu amore eman nahi, e?
JOSU.— Bueno, kontua ez da amore ematea, elkarrekin ondo pasatzea
baizik.
AMAIA.— Begira, Josu. Nik bizitza osoan korrika egin dut eta asko
gustatzen zait. Onena berriz ere hastea izango da.
Aizu, azkenean helduko diozu ingelesari?
JOSU.— Bai, klase partikularrak edo. Zuk ezagutzen duzu inor?
AMAIA.— Zuri klaseak emateko? Izarok hiru urte eman zituen
Edinburgon.
JOSU.— Zure lankideak?
AMAIA.— Bai, agian prest egongo da zuri klaseak emateko. Galdetuko
diot.
JOSU.— Mila esker! Badakizu aroztegian hasi behar dudala lanean?
AMAIA.— Mmm! Ze azkar mugitu diren kontuak!
JOSU.— Bai, zuk esan bezala, Anttoni deitu nion atzo bertan, eta
lehenbailehen hastea nahi du.
AMAIA.— Berri ona, ezta?
JOSU.— Bai. Egun erdiko lana izango da eta, gainera, ez dakit ezer
aroztegiko kontuez.
AMAIA.— Bueno, lasai, ikasiko duzu.
JOSU.— Bai. Hori bai, sos batzuk irabazteko aukera izango dut. Zer,
beste saiotxo bat?
AMAIA.— Ezta pentsatu ere! Ni dutxara noa. Gero arte.

Didaktikariak: Esther Isasa, Aitziber Larramendi

8. BIDEOA. : “Lan berria”
Antton lanean ari da aroztegian, eta zarata handia sumatzen da.
Halako batean, Josu sartuko da eta agurtu egingo du.
JOSU.— Kaixo, egun on! Egun on, Antton! Kaaiixooo!
ANTTON.— Egun on, Josu. Barka ezazu, ez nuen ezer entzuten.
Tomas, jarraitu zuk bai, segituan naiz bueltan.
ANTTON.— Goazen!
ETENA
ANTTON.— Eseri! Bueno, ba, kontatu, zer esperientzia duzu?
JOSU.— Esperientzia? Ba orain arte, batere ez. Baina ikasteko gogo
handia daukat.
ANTTON.— Laguntzaile bat behar dugu hemen, bai? Baina ez
kezkatu, ez da lan zaila: oholak neurtu, moztu, lixatu, itsatsi... Ez dugu
baleontzi bat eraiki behar!
JOSU.— Ados, baina den-dena erakutsi beharko didazu.
ANTTON.— Borondateak balio du gehien.
JOSU.— Ba hortik bai, hortik asko daukat.
ANTTON.— Ondo da. Telefonoz azaldu nizun bezala, egun erdiko
lana izango da, bai? Eta soldata 700 eurokoa.
JOSU.— Oso ondo. Noiz hasi behar dut?
ANTTON.— Ba oraintxe bertan! Bueno, arropa horrekin… Ez duzu
ekarri ezer aldatzeko, ezta?
JOSU.— Ez, nik uste nuen…
ANTTON.— Bueno, egon lasai. Bihar hasiko zara. Baina aldatzeko
arropa ekarri, bai? 10:30etan geldialdia egiten dugu ogitartekoa
jateko, eta ondoren 13:00ak arte jarraituko duzu.
JOSU.— Oso ondo. Antton, mila esker. Garai zailak izan dira niretzat.
ANTTON.— Motel, motel! Badakit egun erdiko lana ez dela asko,
baina…
JOSU.— Niretzat sekulakoa da!
ANTTON.— Ba gogotsu bazabiltza, nahi adina lan izango duzu
hemen.
JOSU.— Oso ondo. Orduan, bihar 9:00ak baino lehen iritsiko naiz, eta
zuk esango didazu nondik hasi.
ANTTON.— Horixe! Ondo da. Gestoriara deituko dut, bai?
JOSU.— Oso ondo.
ANTTON.— Aio.
JOSU.— Gero arte.
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Elkarrekin hobeto
Zer da kuadrilla bat zuretzat?
IRAIA MORAÑO: Niretzako kuadrilla bat batera dibertitzen diren jende talde bat(ek) osatzen dute: izan ahal dira neskak, mutilak… Betidanik ezagututakoak edo bakarrik
juergarako ezagutzen duzun jendea, uste dut kuadrilla-tipo diferenteak dauzela (daudela).
ASIER ERRASTI: Azkenien (azkenean) betiko lagunak ez? Apur bat umetatik hor batera ibili garen hor lagunak eta gero, asko zabaldu leike (daiteke) gaur egun, hor, urteekin
aldatu egiten da kuadrilla-eredua edo kuadrilla bera, bai. Berez, niretzat, betiko herriko lagunak, hor osatutako taldea.
Zer egiten duzu kuadrillakoekin?
IRAIA MORAÑO: Gero eta zailagoa da kuadrillakoakaz (kuadrillakoekin) igual elkartzea, ez? Baina bueno, elkartzen garenean, lehen igual elkartzen ginen juergarako
(parrandarako) eta oin (orain) badauz (badaude) juerga batzuk sakratuak direnak, adibidez: Gabon Zaharra, herriko jaiak eta horiek, baina gehienbat elkartzen gara hitz egiteko,
kafe bat hartzeko, pote batzuk hartzeko eta ba bueno, ez dakit, beste gauza batzuk bilatzen doguz (ditugu) gaur egun.
ASIER ERRASTI: Gehixenbat (Gehienbat) elkartzen garenean, Eskoriatzan bertan. Osea ja gaur egun gehienok gainera kanpoan bizi gare (gara) eta gero eta zailagoa izaten
da elkartzea eta gero eta gutxiagotan elkartzen gare (gara) ere bai. Azkenean edade (adin) kontuagatik eta gauza guzti horregatik (horregatik guztiagatik). Baina elkartzen
garenean beti Eskoriatzan, edo Eskoriatzan bertan zerbait dagoelako, edo gabon ingurutan denok herrira bueltatzen garen horreitan (horietan) egindako bazkarixak (bazkariak),
afarixak (afariak), edo eguna jartzen gabelako (dugulako) eta baten baserrian elkartzen gara denok edo edozer gauza, baina bueno. Gaur egun, gehiago izaten da Eskoriatzan
elkartzen jarraitzen dugu, baina izaten da gehiago geratu beharra ze egia esanda, kuadrillako asko Eskoriatzatik kanpo bizi gara gaur egun, gehienok.
Betiko izango da zure kuadrilla?
IRAIA MORAÑO: Nik uste dut, horrela izan bada, azkenean, 25 urteetan zehar izan bagara lagunak, ba orain zer egin ahal dugu lagunak izateari uzteko, ez? Nik uste dot (dut)
bai, edozer gauza barkatu ahal dugula. Igual nagusitan gauza batzuei garrantzi gehiago ematen dotzezu (diezu), eta gaztetan, igual pentsatuko zenuke “Ai hau egingo
badidate, ez dut inoiz barkatuko!”. Baina orain, nagusia izanda, beste gauza batzuk hartzen dituzu kontuan, ez? Eta igual, arazo bat badekozu (badaukazu) eta lagun bat deitu
ahal badozu (baduzu), ba igual, azkenean, horrek (hori) da balio dauena (duena).
ASIER ERRASTI: Bai, bueno, azkenean kontua da gu betiko herriko lagunak eta kuadrillakoak beti lagunak izango gare (gara), hor. Kontua da zuk askotan kuadrilla mantendu
deikezula (dezakezula) baina kuadrilla beran (beraren) egitura edo harremana-edo aldatu egiten da ez? Azkenean, hamabost urterekin kuadrillakoekin egoten zara egunean
hamar ordu; hogeita bostekin hamar eta gauez beste ez dakit zenbat eta parrandan eta ez dakit zer; hogeita hamabostekin egoten zara beste egoera batzuetan, beste leku
batzuetan gelditzen zara, beste giro batzuetan eta askotan da bizitzan zehar aldatu egiten dela. Nik garbi daukat hor, nire Eskoriatzako lagunekin, beti mantenduko dudala
harreman hori, beti lagunak izango garela, eta beti egiten dugu ahalegina hor elkartzeko eta egoteko. Baina bueno, azkenean bizitzak berak bakoitza leku batean jartzen dau
(du), eta batzuetan asko egoten gare (gara), eta beste batzuetan ez hainbeste, apur bat hori. Baina laguntasun hori bai mantenduko dugu eta gure kasuan, adibidez, herrixak
(herriak) batzen zaituen bitartean eta denon gurasoak bertan bizitzen jarraitzen duten bitartean eta horrela, beti dago hor… Azkenean guretzat kuadrilla beti izango da
Eskoriatza esateko modu bat, ez?

Irteera proposamena
PAGORRIAGA
Turismo-baserri bat zabaldu zuten Pagorriagan. Agustin Linazasorok, bertako jabeak, proiektu hori ez zuen garbi ikusten hasieran, izan ere, Gipuzkoan natura erdian dago
Pagorriaga, zibilizaziotik nahiko urrun, eta pentsatzen zuen arazoa izango zutela jendea horraino ekartzeko; baina ez da horrela izan. Eskaera oso handia da, eta jende asko joaten
zaie, era guztietakoa. Toki aparta da mendiko txangoak egiteko.
Agustinek kontatzen duenez, baserriaren goiko aldea eskaintzen dute beraiek, ganbara zena osorik. Ez dute etxea gelaka eskaintzen. Urruti dagoenez, jendeak ganbara osoa hartu
eta gauza askotarako erabiltzen du. Ekonomia-aldetik diru-sarrera garrantzitsu bat dute orain baserrikoek, uste zutena baino garrantzitsuagoa. Horrela, beren helburua bete da:
bertatik bizi daitezke eta kultur truke handia daukate gainera, mundu guztiko jendea etortzen baitzaie.
GAZTELUGATXE
Paraje eder hau Bermeo herrian dago, eta badu erakartzen duen zerbait. Uhartea eta lurra lotzen dituen eskailera malkar eta luzea erronka bihurtzen da edonorentzat. Hala ere,
bisitari guztiak datoz bat: gora igotzea merezi du.
Eskailerak igotzean, ustez San Juan Bautistak utzi zuen aztarnaren gainean jarri ahal izango duzu zeure oina; diotenez, zorte ona ekarriko dizu. Goi-goian baseliza bitxi bat izango
duzu zain eta Kantauri itsaso harroaren ikuspegi liluragarria. Itsasoak labar, tunel eta arku ikusgarriak egin ditu uhartean.
Behin goian zaudela, ez ahaztu baselizako kanpaia hiru bider jo eta desio bat eskatzea. Antzina, halaxe egiten zuten ugalkortasuna eskatu, espiritu txarrak uxatu eta buruko minak
kentzeko.
ELCIEGO
Arabako Errioxaren hegoaldean dago Elciego. Inguru horretako herri guztietan gertatzen den bezala, ardoa eta produktu horri lotutako jarduerak nagusi dira bertan. Ezagutu
beharreko paradisua da. Maila handiko upeltegi ugari dago herrian.
Bestalde, artea maite duen orok ere badu zer ikusi Elciegon, San Andres parrokia eta XVII. mendeko Andre Mariren ermita, esaterako. Historia handiko herria da, eta horren
erakusgarri dira ongi egituratutako kaleetan ageri diren armarridun eraikin eta jauregi dotoreak.
Herriko festarik garrantzitsuenak Andre Mariren jaiak dira, eta irailaren 8an ospatzen dituzte. Giro paregabea izaten da. Gainera, mende luzez herritarrek ongi gordetako dantzak
ikus daitezke, gaita-jotzaileen eta danbolinaren doinuez gozatzen den bitartean.
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Erantzunak
H. Lan berria
Josuk egun erdiko lana lortu du. Zein dira
eskaini zaizkion lan-baldintzak?
Ordutegia
□ 9:00etatik 13:00etara
□ 10:30etik 13:00etara
□ 9:00etatik 13:30era

Soldata
□ 600 €
□ 700 €
□ 800 €

Nola joan da Josu Anttonengana?
□ Oso urduri □ Gogotsu □ Kezkatuta □ Triste
Nola antzeman diozu? Idatzi hori adierazten duen
pasarte edo adierazpideren bat.
Erantzun posibleak:
Esperientzia? Ba orain arte, batere ez. Baina ikasteko gogo handia daukat.
Hortik (borondatetik) bai, hortik asko daukat.
Oso ondo. Noiz hasi behar dut?
Niretzat sekulakoa da!

Oso ondo. Orduan bihar 9:00 ak baino lehen iritsiko naiz, eta zuk esango didazu nondik hasi.
J. Gogotsu
JOSUk aroztegiko lana ikasteko gogoa du.
JOSUk dirua irabazten hasteko gogoa handia dauka.
AMAIAk korrika egiten hasteko gogoa dauka.
AMAIAk ingelesa ikasteko gogoa du.
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