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Didaktikariak: Esther Isasa, Aitziber Larramendi
Gelaz kanpo

5. Interesa piztu

Ikasgelan

Bikotekideen arteko lehen elkarrizketa antzeztuko dugu.

Azken ekintzak

Geure interesa pizten duten gaien berri emango dugu.
●
●

Ustea adierazteko: Badirudi/Ematen du + -(e)la/Iruditzen zait/...esango nuke
-garri atzizkidun adjektiboak (gustagarria, entretenigarria, kezkagarria, nekagarria,
errentagarria)

●

Piztu aditza: interesa piztu, maitasuna piztu, eztabaida piztu, ika-mika piztu...

A. Zer esanik gabe
geratzen garenean...
A.1.Argazkiak ikusi eta
elkarrikzeta irudikatu
A.2.Aukeratu
harreman-moduak
A.3. Anekdota bat
kontatu

F. Ziur al zaude?
F.0. Ahotsik gabeko
bideoa ikusi eta
hipotesiak egin, eduki
gramatikaletan arreta
jarrita

bideoari buruzko
hipotesiak egiaztatu
eta eduki

C.1.Gaia aukeratu

aitzakiak arrazoitu

C.2. Elkarrizketa

B.2. Barne-pentsamenduak

antzeztu

norenak diren aukeratu

C.3. Elkarrizketatik

B.3. Nork bere

ondorioztatukoa

pentsamenduak adierazi

E. Jakin-mina piztu
E.1. Piztu aditzaren
adiera desberdinez
jabetu.
E.2. Hizkuntzen
artean adiera hauek

G. Saio entretenigarriak
F.1. Ahotsik gabeko

asmatu

B.1.Bideoa iksui eta

konparatu

F. Ziur al zaude?

C. Hasieran nola

B. Hau kasualitatea!

G.1.Interesgarria,
gogaikarria, aspergarria,
kezkagarria dutena
adierazi eta besteena
asmatu

adostu

D. Saio arrakastatsuak
D.1. Irakurri aurretik
hipotesiak egin
D.2. Ideia deigarriak
azaldu
D.3. -garria atzizkidun
hitzekin ideiak eraiki

H. Gure interesak
H.1. Datuak aztertu
H.2. Zaletasunen zerreda
osatu
H.3. Zerrendaren jabea
nor den asmatu

gramatikalak erabili
I. Ingeles-eskolak
I.1.Bideoa ikusi eta
adierazpenak egia ala
gezurra diren erabaki
I.2. Ideiak osatu

H. Gure interesak
H.4. Datu guztiak
bilduta, talderako
proposamenak egin
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5. Interesa piztu
A. Lehen une hori
A.1. Ikusi argazkiak eta erantzun galderei:
Lehendik elkar ezagutzen dute?
Ezagutu berriak dira?

Aukeratu bat eta irudikatu
elkarrizketa binaka.

Zertaz hitz egingo dute?

A.2. Norbait ezagutu nahi dugunean zer egiten dugu? Aukeratu:
□ Zuzenean hitz egitera hurbildu
□ Telefono-dei bat egin
□ Lagun bat erabili
□ Sare sozialen bidez aurkitu eta berarekin harremanetan jarri

A.3. Zure bikotekidearekin izan zenuen lehen elkarrizketa hura gogoan al duzu? Ba al duzu
anekdotaren bat kontatzeko? Bikoteka azaldu.

Anaiak lagun bat erabili zuen gustuko zuenarengana iristeko eta orain biak dabiltza elkarrekin eta anaia
bakarrik dago.
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B. Hau kasualitatea!
B.1. Bideoa ikusi aurretik: Anttonek Amaia du gustuko eta berarekin topo
egiteko aitzakia bat asmatuko du. Zein? Eman arrazoi bat.

□ Errota Aldizkarira deituko du eta Amaiari eskatuko dio arrebari
(Izarori) enkargu bat emateko bere partez.
□ Telefono bidez mezu bat bidaliko dio zinera gonbidatuz.
□ Josu gonbidatuko du pote batzuk hartzera eta berarekin Amaia
ekartzeko eskatuko dio.

□ Amaiak lan egiten duen lekura hurbilduko da eta “kasualitatez”
egingo du topo berarekin.
□…

Nik uste dut mezu bat bidaliko diola, errazagoa da idaztea, telefonoz hitz egitea zailagoa da.

B.2 Bideoa ikusi eta esan barne-

pentsamendu hauek norenak diren:

●

“Ez, ez dit ezetzik esan! Eskerrak!”

●

“Isila ematen du ez dit ezer esaten”

●

“Badirudi sinetsi egin duela, ez du ezertxo

Amaiarenak ala Anttonenak?

https://labur.eus/VNjcI

Nik uste dut bere arreba Izaro erabiliko duela Amaiarekin topo egiteko.

ere susmatzen”
●

“Zerbait originala, burutsua…”

●

“Nik hasi beharko dut, jai daukat bestela!”

●

●

●

●

●

●

B.3 Eta egoera hau ikusita zure pentsamenduak zein izan dira?
Aukeratu:

●

Neri antzeko zerbait gertatu zitzaidan

●

Zein zaila den urduri gaudenean hitz egitea!

●

A ze parea... ze zozoak diren!

●

...
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C. Hasieran nola asmatu?
C.1. Anttonek eta Amaiak eguraldiaren gaia aukeratuko dute. Jarri binaka eta adostu zein izan
daitekeen Anttonen eta Amaiaren arteko harremana pizteko gai egokiagoa.
JAIAK / ZALETASUNAK / LITERATURA /
MUSIKA / ANIMALIAK / SEXUA /

TELEBISTA / FAMILIA / PARRANDAK /
MODA / LAGUNAK / LANA / BIZIOAK /

Amaia eta Anttonen harremana pizteko…
_________________________________-ri/ei buruz hitz
egitea da onena.

ABENTURA

C.2 Osatu elkarrizketa zuek adostutako gaiarekin eta antzeztu bukaera.
ANTTON.— Jarri gerrikoa...
AMAIA.— Bai. ...
ANTTON.— Bueno, zuk esango duzu norantz joan behar dugun. ...
AMAIA.— Hemendik eskubitara, mesedez....
ANTTON.— Ederki. E, badakizu Josu gure aroztegian hasi dela lanean?
AMAIA.— Bai, badakit… Ondo ari da?
ANTTON.— Bai, bai, oso ondo… ...
ANTTON.— ______________________________________________________________________________________
AMAIA.—

______________________________________________________________________________________

ANTTON.— ______________________________________________________________________________________
AMAIA.—

______________________________________________________________________________________

.....

C.3 Antzerkiak ikusi ondoren, osatu taula

Zein bikotek du etorkizuna?
Gaia
1. Bikotea
2. Bikotea
3. Bikotea

Etorkizunik bai?
□ Bai

□ Ez

□ Bai

□ Ez

□ Bai

□ Ez

4

5. Interesa piztu
20153522

Didaktikariak: Esther Isasa, Aitziber Larramendi

D. Saio arrakastatsuak
D.1. Irakurri jendea ezagutzeko bide berrien inguruko testu hau.
Telebista saio hauek zergatik dute arrakasta?
Nork ikusten ditu? Zein profiletako jendea dela uste duzu?

Talk show, reality eta dating-saioak

G
E
L
A
Z

K
A
N
P
O

Astez aste, ikusle asko
pantailari erabat begira egotea lortu duten
telebistako ekoizpenak dira Gu ta gutarrak, First
Dates, Mujeres y hombres y viceversa edo Granjero
busca esposa bezalako dating-saioak. Zer dute,
baina, hain arrakastatsuak izateko? Zergatik
lortzen dute ikusleak harrapatzea?
Mendekotasuna sortzen duten osagaiak
Reality hauek guztiek amua izaten dute, ikuslearen
interesa pizteko taktika sofistikatua. Hurrengo saio
batean
aurkeztuko
den
edukiaren
zatitxo
interesgarri bat aurreratzen dute, aurretik jakinmina piztu eta saioa ikusteko gogo bizia izateko. Gainera, telebista-kate bereko beste saio batzuetan
ere errepikatzen da eduki hori, saioen arteko lotura lortuz.
Gezurra badirudi ere, saio batzuek interesa urtez urte mantentzea lortu dute: osagaien nahasketa
oso gustagarria da, orekatua eta dinamikoa, eta ikusleak ez dauka aspertzeko aukerarik.
Protagonistek eboluzionatu egiten dute, aldatu egiten dira denborarekin, platoan gertatzen diren
kontuak harrigarriak dira (eskandaluak, sesioak, builak, ezustekoak…barreak eta negarrak), aditu eta
kolaboratzaile bereziek hartzen dute parte… biziak dira beti, eta guztiok aurkituko dugu gure
gustuko zerbait. Talde-lana dago saioen atzean, jende asko makina martxan jarri eta lana azkar
egiteko.
Garbi dago gure ingurukoen dramarekin ondo pasatzen dugula. Telebista-saio batek erlaxatzeko
denbora-pasa izatea nahi dugu askok, gure arazoak ahaztu eta ez pentsatzeko tarte bat,
entretenigarria eta ez nekagarria edota kezkagarria. Ez dugu ezer ikasi nahi, ez dugu burua bete
nahi, hutsik izan nahi dugu. Horretarako, ezin hobeak dira saio hauek.
Nork ikusten ditu horrelako saioak?
Datuen arabera, 13 eta 24 urte bitarteko gazteak dira saio hauetako ikusle gehienak. Segidan, 35-54
urte bitarteko helduak daude, baina ez dago tarte handirik. Kasu guztietan, emakumeak gizonak
baino gehiago dira eta saiorik zaharrenen kasuan, zifrek gora egin dute.
Gaur egun, gainera, sare sozialek bultzada handia eman diete eta oso arrunta da telefonoz zabaltzea
eta jende gehiagorengana iristea. Horrekin batera, Interneten idazteko aukera dagoenez, ikusle
askok idazten dituzte mezuak, saioari buruz duten iritzia emateko, kexatzeko, galderak egiteko…
Realityak debekatu behar dira?
Arrakasta handiko saioak dira, bai, baina batzuen ustez, txarrak dira eta hobe da programaziotik
kentzea, ez dutelako ezer ematen. Adituek diote, ordea, urte asko irauten badute, zerbaitengatik
dela eta legez kanpo ez badaude, ezin direla kendu. Gustuko izan ala ez, ikusleek babesten dituzte
eta arrakastatsuak, errentagarriak eta eraginkorrak dira.

D.2. Asmatu duzu aurreikusitako profilarekin? Zuri zein ideia egin zaizu deigarria?
D.3 Idatzi hitz hauek erabilita testuan irakurri dituzun ideiak:
Entretenigarria
Harrigarria
Kezkagarria
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E. Jakin-mina piztu

KONTUAN HARTU
HARTU
KONTUAN

E.1 Irakurgaiaren pasartea irakurri eta erreparatu belztutako egiturei.
Mendekotasuna sortzen duten osagaiak
Reality hauek guztiek amua izaten dute, ikuslearen interesa pizteko
taktika sofistikatua. Hurrengo saio batean aurkeztuko den edukiaren

Piztu aditzaren
aditzaren adiera
adiera
Piztu
desberdina:
desberdina:
Interesa edo
edo jakin-mina
jakin-mina piztu.
piztu.
Interesa
Kasu honetan,
honetan, piztu
piztu aditzak
aditzak
Kasu
sortu esan
esan nahi
nahi du.
du.
sortu

zatitxo interesgarri bat aurreratzen dute, aurretik jakin-mina piztu eta saioa ikusteko gogo bizia
izateko. Gainera, telebista-kate bereko beste saio batzuetan ere errepikatzen da eduki hori, saioen
arteko lotura lortuz.
G

Idatzi argazki bakoitzaren ondoan ikusten duzun ekintza

E
L

P

A

i

Z

z
t
u

K

E 2. Zure ama hizkuntzan ere berdin erabiltzen da piztu aditza? Bai? Ez? Zein kasutan?
Sua piztu/kandela piztu/argia piztu/eztabaida piztu/ika-mika piztu/pasioa piztu/interesa

N

piztu/irratia piztu/haserrea piztu.

P

F. Ziur al zaude?

O

F.0. Orain, beste bideo bat ikusiko duzu. Lehen hiru

minutu eta erdiak ahotsik gabe ikusi eta idatzi ikaskide
bati zure hipotesiak foroan (gutxienez hiru).

KONTUAN HARTU
Ziur ez gaudenean, norberaren inpresioa edo

irudipena adierazteko honako egiturak erabiltzen
ditugu:

Badirudi reality showak oso arrakastatsuak direla
Ematen du saio hauek interes handia pizten dutela
Iruditzen zait jende askok ikusten dituela
Esango nuke munduko telebista guztietan ikusten
direla

Ematen du /badirudi … + -ela
Iruditzen zait

+ -ela

Esango nuke +-ela
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F. Ziur al zaude?
F.1. Etxean ahotsik gabe ikusitako bideoa ahots eta guzti ikusiko dugu. Egin dituzun hipotesietan
asmatu duzu? Komentatu taldean.

Bideoa ahotsik gabe ikusita, ematen du berri txar bat ematen diola medikuak emakumeari...
Bai, badirudi istorioan mezuak garrantzia daukala, baina gero…

G. Saio entretenigarriak
G.1 Idatzi papertxo batean zuretzat: Interesgarria den zerbait / Kezkagarria den zerbait /

Gogaikarria den zerbait / Aspergarria den zerbait. Binaka, irakurri zure ikaskidearen aukerak eta
asmatu zein sentimendurekin/sentsaziorekin lotzen dituen.
Interesgarria
Kezkagarria

⊲ Puzzleak egitea, serieak
jatorrizko hizkuntzan ikustea,
museoak bisitatzea (interesgarria)
▶ Gogaikarria aukeratu duzu?

Gogaikarria

⊲ Kar, kar, kar… ez, ez,
interesgarria aukeratu dut!

Aspergarria
...

H. Gure interesak
H.1. Badirudi asko aldatu direla interesa edo jakin-

mina pizten diguten gaiak garai batetik hona. Aztertu
datuak:

Iturria: Eustat- Data: 2012ko Abuztuaren 1a

Euskal Herriko biztanleen jarduera kulturalak
Euskal
Herria

Euskal AE

Nafarroa

Iparraldea

Musika entzun

% 79

% 77

% 79

% 89

Aisialdiarekin lotuta liburuak irakurri

% 69

% 68

% 70

% 74

Zinera joan

% 54

% 54

% 57

% 54

Kontzertuetara joan

% 38

% 37

% 44

% 29

Museoetara joan

% 37

% 39

% 38

% 23

Liburutegietara/Mediateketara joan

% 31

% 30

% 36

% 29

Galeria eta erakusketetara joan

% 22

% 21

% 30

% 11

Antzerkira joan

% 21

% 21

% 25

% 15

Bertsolariak entzutera joan(*)

% 17

% 18

% 18

%8

Dantzako ikuskizunetara joan

%9

%9

% 10

% 10

Operako ikuskizunetara joan

%6

%7

%4

%4
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H.2 Idatzi zuk egiten dituzun jarduerak zein diren. Beste jarduera batzuk egiten badituzu, osatu
zerrenda. Horien artean, jende gutxik ezagutzen duen zaletasun edo bitxikeriaren bat sartu

(halakorik ez baduzu, gezur bat idatzi). Gutxienez 5 idatzi behar dituzu eta ez dago mugarik.

Eman zure zerrenda irakasleari.
H.3. Irakurri egokitu zaizun zerrenda eta pentsatu norena den. Egin hipotesiak.
-Iruditzen zait zerrenda Nerearena dela, esango nuke zinea asko gustatzen zaiola.
-Ba ez, ez da nire zerrenda. Gehien gustatzen zaidana ez da zinea, musika da.

H.4. Hiru edo lauko taldeetan, konparatu zuen zerrendak eta taldeko zerrenda osatu. Gehien

errepikatzen den jarduera goian jarri eta gutxien errepikatzen dena, behean. Taldekide guztien

interesak jaso. Talde handian, egin gauza bera, gelakide guztien zerrenda osatu arte. Ikastaroan
eskegita aurkituko duzu.

Gure taldekoen intereseko jarduerak

1. ____________________________________

6. ____________________________________

2. ____________________________________

7. ____________________________________

3. ____________________________________

8. ____________________________________

4. ____________________________________

9. ____________________________________

5. ____________________________________

10. ____________________________________
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H. Gure interesak
H.5. Taldekide guztien datuak dituzula, proposatu foroan zer egin ikasgelan edo ikasgelatik kanpo
zuen intereseko gaien inguruan. Irakasleak ere egingo ditu proposamenak.

Irakaslearen proposamena: Liburuak irakurtzea da gure taldean interes gehien sortu duen gaia.
Proposamena: Egokia iruditzen zait gure mailarako egokia den liburu bat etxean irakurri eta gelan
lantzea. Proposamen asko daude helbide honetan: http://www.ikasbil.eus/web/ikasbil/irakurgaimailakatuak
Ikasle baten proposamena: Musika entzutea da ikasle askok gustuko dutena.
Proposamena: Egokia iruditzen zait/prest nago hilero nire gustuko kanta bat aukeratu eta gelara
eramateko.

G
E
L
A
Z

I. Ingeles-eskolak
I.1. Ikusi bideoa eta adierazi baieztapenok egia ala
gezurra diren:

Egia Gezurra

1.- Ingeleseko eskolak antolatzeko gelditu
dira Josu eta Izaro

2.- Josuk ez du asmorik atzerrira joateko,
horregatik joan da Izarorengana
3.- Batez ere, idazmena landu nahi du

https://labur.eus/UOBJv

Josuk Webguneetako hiztegia lantzeko
4.- Izarok Edinburgoko azentua duela esan
dio, baina Josurentzat hori ez da arazo
K

5.- Asteazkenero elkartzea adostu dute

A

iruditu zaio

6.- Josuri eskolen prezioa oso merkea

N
P
O

I.2. Jarraian dituzun galdei erantzun:
Hizkuntzak ikasteak dauzkan alderdi ....
Interesgarria: kultura berriak ezagutzen dituzu, _______________________________________
Dibertigarria: ________________________________________________________________________
Nekagarria: __________________________________________________________________________
Entretenigarria: ______________________________________________________________________
...
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Ebaluazioa
1.- Zer ikasi dut?
· Nire interesekoa dena adierazten
Gaizki ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

· Hipotesiak egiten
Gaizki ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

· Proposamenak egiten
Gaizki ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

2.- Baliabide hauek erabili ditut:
·”Piztu” aditza
Bai ▢
G

Ez ▢

· -garri atzizkiarekin osatzen diren hitzak
Bai ▢

Ez ▢

E

· Ziurgabetasuna adierazten duten esamoldeak: badirudi, esango nuke, iruditzen zait, ematen du

L

- Graduatzaileak: gehien eta gutxien

A

Bai ▢
Bai ▢

Ez ▢
Ez ▢

Z

K
A
N
P
O
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Erantzunak
E. Jakin-mina piztu
Idatzi argazki bakoitzaren ondoan ikusten duzun ekintza

Irratia piztu

Sua piztu

P
Kandela piztu

i

z

Pasioa piztu

t
Argia piztu

u

Eztabaida piztu

I. Ingeles-eskolak
I.1. Ikusi bideoa eta adierazi baieztapenok egia ala
gezurra diren:

1.- Ingeleseko eskolak antolatzeko gelditu
dira Josu eta Izaro
2.- Josuk ez du asmorik atzerrira joateko,
horregatik joan da Izarorengana
3.- Batez ere, idazmena landu nahi du

Josuk Webguneetako hiztegia lantzeko
4.- Izarok Edinburgoko azentua duela esan
dio, baina Josurentzat hori ez da arazo
5.- Asteazkenero elkartzea adostu dute
6.- Josuri eskolen prezioa oso merkea
iruditu zaio

Egia Gezurra
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Transkripzioak
9. “Nahi ote du?”

10. “Ingeles-eskola”

ANTTON.— “18:00ak aldera ateratzen direla esan zuen

IZARO.— Arratsalde on, Josu.

Izarok. Zertan ariko da?”

JOSU.— Arratsalde on. Ondo?

AMAIA.— … astean bitan joango naiz korrika egitera… Ui,

nabil, eskolen plangintza pixka bat antolatzen. Noiz hasi nahi

ANTTON.— Kaixo!

JOSU.— Lehenbailehen, bai. Oso serio planteatzen ari naiz

ANTTON.— Hau kasualitatea, ezta? Bezero batengana etorri

IZARO.— Ondo da. Eta zer landu nahi duzu?

AMAIA.— Bai. Leire, hau Antton da, Izaroren neba.

mintzamena landu nahi dut: hizketan erraztasuna izatea eta

AMAIA.— Agur! Abisatuko diot?

IZARO.— Saiatuko gara.

ANTTON.— “Badator…!”
kaixo!

AMAIA.— Zer egiten duzu hemen?
naiz, eta pentsatu dut Izarori bisitatxo bat egitea. Goian da?
IRATI.— Urte askotarako! Bueno, ni banoa. Bihar arte!

IZARO.— Bai. Eseri. Orain gutxi irten naiz lanetik, eta hemen
duzu?

atzerrira joatea.

JOSU.— Bueno, ingeles-maila ona dudala esango nuke, baina
ondo ahoskatzea.

ANTTON.— Ez, ez, ez, lanean ari bada, ez dut molestatu

JOSU.— Gainera, ez daukat denbora galtzeko. Eskolan

AMAIA.— Ondo, pixka bat nekatuta, baina ondo. Etxera

IZARO.— Bueno, motibazioa behar izaten da beti!

ANTTON.— A, ba, autoa hemen daukat e, nahi baduzu…

sozialetan ere aritu nahi nuke. Beraz, eremu horretako

ANTTON.— Baina zu ere hirigunerantz zoaz, ezta?

IZARO.— Ondo da, zerbait prestatuko dizut. Edinburgon

ANTTON.— Bai zera, neska! Goazen!

dizu kalterik egingo.

ANTTON.— “Ez dit ezetzik esan! Eskerrak!” (altuegi entzuten

ETENA.

nahi. Zer moduz zaude?
joateko asmotan…

AMAIA.— Ez, lasai, lasai. Ez da beharrezkoa.

AMAIA.— Bai, ez da molestia handia izango?
AMAIA.— Ados!

da esaldi hau) ORAIN ONDO ENTZUTEN DA
ETENA

ANTTON.— Jarri gerrikoa...

gehiago saiatu izan banintz…

JOSU.— Bai. Webguneetako edukiak sortzen eta sare
hiztegia landu nahi nuke.

egonda, esango nuke hango azentua daukadala, baina ez
JOSU.— Ez, ez, seguru ezetz!
IZARO.— Eta, nola antolatuko ditugu eskolak?

JOSU.— Bueno, nik ahal den guztia aurreratu nahi dut.
IZARO.— Ba asko sentitzen dut, baina nik astean behin
bakarrik dut posible.

AMAIA.— Bai. "Eskerrak eman beharko dizkiot irteterakoan.

JOSU.— Bai, bai, primeran, bai! Etxeko lanekin moldatuko

ANTTON.— Bueno, zuk esango duzu norantz joan behar

IZARO.— A, ederki! Orduan, zer iruditzen zaizu

susmatzen...”

zortzi eta erdietara?

nuke, nigatik etorri dela. Bera ere urduri dagoela ematen

bazkaldu, siesta egin, eta ingeleseko mintzamena.

ANTTON.— Ederki. E, badakizu Josu gure aroztegian hasi

JOSU.— Tira, hasi berria naiz, baina gustura nabil. Nagusi

Benetan etorriko zen Izarorengana?".

dugun. “Badirudi sinetsi egin duela, ez du ezertxo ere

AMAIA.— Hemendik eskubitara, mesedez. "Ezetz esango
du…”.

naiz.

asteazkenetan egitea, adibidez, iluntzeko zazpi eta erdietatik
JOSU.— Primeran! Beraz, asteazkenetan, aroztegitik etxera,
IZARO.— Egia! Zer moduz Anttonekin aroztegian?

dela lanean?

zorrotza da Antton.

ANTTON.— Bai, bai, oso ondo… "Eta gainera, oso lasai nago.

JOSU.— Bueno, ez, baina oso serio hartzen du bere lana.

nabaritzeko mutil jantzia naizela, azkarra...".

JOSU.— Izaro, beste kontu bat. Zenbat kobratuko didazu?

dago, ziur".

iruditzen zait. Zuri?

AMAIA.— "Nik hasi beharko dut, jai daukat bestela!".

baina tira, ados nago. 15 euro… guztira 60 euro izango dira

isilik..."

IZARO.— Ba badakizu! Asteazkenean, arratsaldeko zazpi eta

AMAIA.— Bai, badakit… Ondo ari da?
Zerbait interesgarria galdetu beharko diot... Mmm, berak

AMAIA.— "Isila ematen du, ez dit ezer esaten... Oso urduri
ANTTON.— "Zerbait originala, burutsua..."
ANTTON.— "Animo Antton, azkar... Minutu bat daramagu

IZARO.— Benetan?

IZARO.— Hobe du, bai!

IZARO.— Bueno, niri eskolako 15 euro kobratzea egokia

JOSU.— Egia esan, ez nuen hainbeste ordaintzeko asmorik,
hilean. Ados!

AMAIA.— "Aiaiai…".

erdietan.

AMAIA.— Bai, bikaina!

izango da niretzat.

AMAIA.— "Ai ama…".

ingelesa praktikatuko dut. Baina hemendik aurrera badakizu,

ANTTON.— Eguraldi ederra daukagu, ezta?
ANTTON.— "Kaka zaharra!”

JOSU.— Oso ondo. Mila esker, Izaro! Sekulako mesedea
IZARO.— Niretzat ere bai. Hala, zurekin batera, nik ere
dena ingelesez!

JOSU.— OK! Goodbye, Izaro!
IZARO.— See you soon!

