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22. Auzoko gorabeherak
●

●

Ikasgelan

Etxeko zereginetan gure esku dagoena eta ez dagoena adieraztea eta
egungo antolaketa-ereduen inguruan eztabaidatzea.

Ekintza nagusia

Etxe-atariko bilera batean parte hartzea, arazo batzuei irtenbidea aurkitzeko.

Gramatika
Esapideak: Arrazoi sendoak, pisuzko arrazoiak, arrazoi(a) izan, noren
esku egon, noren ardura izan.
●
Deklinabidea: norengana, norengandik
Lexikoa
●
Auzo hitzetik eratorritako lexikoa
●
Bizikidetzarekin lotutako lexikoa
●

A. Zer egin?
A.1 Laguntza
emateko moduen
gaineko galderei
erantzun
A.2 Nork zertan
laguntzen duen
adierazi

Bizilagun ala etsai? PRESTATU
F.1 Erreportajea irakurri eta
galderei erantzun
F.2 Lexikoari erreparatu
F.3 Ereduari jarraituz, auzoa eta
auzokoak deskribatzen dituen
paragrafo bat idatzi
F.4 Galderen gainean hausnartu
eta erantzunak prestatu

F. Bizilagun ala etsai?
F.4 Aurrez
prestatutako erantzunak
ikaskideekin partekatu
eta ondorioak atera

I. Zorionak, Amaia!
I.1 Bideoa ikusi eta
galderei erantzun
I.2 Bideoaren
jarraipenaren gaineko
hipotesia idatzi
I.3 Antzeko anekdota
bat idatzi

B. Nola lagundu?
B.1 Bideoa ikusi eta
galderei erantzun
B.2 Emandako
arrazoiak aztertu eta
iritzia eman
“arrazoi(a) izan”
egitura erabiliz

C. Noren esku dago?
C.1 “Noren esku
egon / noren ardura
izan” egiturez
hausnartu eta
eginkizun jakin
batzuk noren esku
dauden adierazi

E. Jaiotzaren euskal
erritua: atsolorra
E.1 Testua irakurri
eta galderei erantzun
E.2 Auzo hitza oinarri
duten adibideei
erreparatuz, loturak
egin

D.
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D.2
D.2Etxeko
Etxeko
antolaketa-ereduak
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etaondorioak
ondorioak
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G. Norengandik,
Norengana
G.1 Deklinabide-kasuen
gaineko hausnarketa egin
G.2 Galderei erantzun
norengandik, norengana
erabiliz

G. Norengandik /
Norengana
G.3 Esaldietako
hutsuneak bete
norengandik,
norengana kasuak
deklinatuz

H.
H.Atariko
Atarikobilera
bilera
H.1
H.1Bilera-deia
Bilera-deiairakurri
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eta
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H.2
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eta
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Didaktikariak: Esther Isasa, Aitziber Larramendi

A. Zer egin?
A.1 Ingurukoei edo
urrutikoei laguntza

emateko modu asko
daude. Hona hemen
batzuk:

1) Zaintza-lana eginez
2) Dirua emanez
3) Denbora eskainiz
4) Irakatsiz
5) Auzolanean arituz
6) Elkarte batean lana eginez
7) Boluntario urrutira joanez
8) (...)

Bururatzen zaizu besterik? Adierazi talde txikian nori zertan laguntzen diozun edota zertan
lagunduko zeniokeen. Esan, era berean, zer den zuretzat zailena.
Nik auzoko ume bati laguntzen diot ikastolako etxeko lanekin.
Posible banu, Mintzalagun ekimenean emango nuke izena, baina lotsa ematen dit.
Ni gure gurasoak zaintzen nabil.
Denbora izango banu, boluntario joango nintzateke kanpora laguntzera.
(...)

B. Nola lagundu?
B.1 Ikusi Bagoaz! B1-43 bideoa eta erantzun binaka galderei. Ondoren, komentatu erantzunak talde
handian.

a) Zein da Ibon eta Amaiaren arteko elkarrizketaren gaia?
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Didaktikariak: Esther Isasa, Aitziber Larramendi

b) Nola amaitu dute elkarrizketa?
▢

“Gero arte” esanez.

▢

Haserre, elkar agurtu gabe.

▢

Elkarri barkamena eskatuz.

c) Amaiak eta Ibonek beren haserrea adierazi dute. Baina, zergatik haserretu dira? Osatu taula:

Haserre norekin?
●
●
●

Ibon

●

Amaia

●

Arrazoiak

Aldizkarikoekin
Ingurukoekin, oro har
Amaiarekin

Aldizkariko zuzendariarekin
Ibonekin

B.2 Amaiak eta Ibonek haserretzeko izan dituzten arrazoiak aztertuko ditugu orain. Nork du
arrazoi sendoagoa edo pisuzko arrazoia haserretzeko? Eman zure iritzia eta konparatu zure
ikaskideen iritziarekin.

Nire ustez, Ibonek du arrazoi.
Baina Amaiak ez zuen Ibonen purrustada merezi, ezta? Bera saiatu da… zuzendariak ez dio kasurik egin...

Kontuan hartu:
Arrazoi hitza (argudio hitzaren sinonimo denean) erabiltzeko garaian, honela jokatzen dugu:
●

Arrazoi(a) izan/ez izan: Arrazoi(a) duzu, dute/Ez duzu arrazoirik.. .etab.

●

Euskaraz ez da zuzena Arrazoi(a) asko/gutxi duzu.

●

Arrazoiak erabili/eman egiten dira.

●

Arrazoi horien nolakotasuna adierazteko, berriz, normalean ahul/eskas/sendo/pisuzko
erabiltzen dugu:

Arrazoi sendoak/pisuzko arrazoiak eman ditu Ibonek. Amaiak, berriz, oso arrazoi eskasak adierazi
3
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AitziberLarramendi
Larramendi

C. Noren esku dago?
C.1 Amaiak dio artikulua aldizkarian idaztea ez dagoela bere esku. Adierazpide horrek zera esan

nahi du: hori egitea ezin duela berak erabaki, beste batek baizik (kasu honetan, hori erabakitzeko
ardura zuzendariak du).

Kontuan hartu:
Noren esku egon adierazpideak zerbait noren ardurapean edo erantzukizunpean dagoen adierazten
du. -(r)en atzizki genitiboarekin erabiltzen da. Adib.:

Artikulua aldizkarian argitaratzea zuzendariaren esku dago.
Kutsaduraren ikerketari heltzea ez dago Amaiaren esku.
Parekoak lirateke bi egitura hauek: noren esku dago eta noren ardura da

Ibonen ustez, aldizkariaren ardura da ikerketa egitea (aldizkariaren esku dago).
Amaiak dio ikerketa ez dela bere ardura (ez dago Amaiaren esku)

Binaka, ahoz adierazi: Noren esku daude eginkizun hauek?
A ikaslea

B ikaslea
1) Herriko kutsadura-arazoak konpontzea a) Eskolan ikasleei irakastea
2) Auzoko festak antolatzea

b) Herriko kaleak garbitzea

3) Etxeko sukaldea berritzea

c) Logela bat margotzea

4) Auzorako jolas-parke bat egitea

d) Trafiko-isunak jartzea

5) Auzo-elkarteko partaide izatea

e) Ebakuntza bat egitea
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D. Gure ardurak
https://labur.eus/MJHch

D.1 Binaka jarri eta entzun bi gizonezkok etxean hartzen dituzten
arduren inguruko entzungaia. Erantzun galderei:

A) Bi kasu aipatzen dira: Oierrena eta Patxirena. Bietan etxeko lan
guztiak beren esku daude? Partekatzen dituzte bikotekidearekin?
B) Aipatu Oierren esku zer dagoen.

D.2 Etxeko lanak egiteko antolaketa-eredu ugari daude. Jarraian zeuen esku zer egitea dagoen
aztertuko duzue. Horretarako, jarraitu ondorengo urratsei.

E

a) Irakurri eginkizunen zerrenda eta kontatu ikaskideari zer dagoen zure esku eta zer ez.

K

Aipatu zuk egiten ez duzuna nork egiten duen. Ikaskideak arduren banaketa jasoko du.

I

Eginkizunen zerrenda:

N
T
Z

A
N
A

Otorduak prestatu
Harrikoa egin

Erosketak egin
Arropa lixatu

Garbigailua jarri
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Arropa zabaldu
Hautsak kendu
Oheak egin

Komuna garbitu

G

b) Talde handian bakoitzak bere ikaskidearen esku zein eginkizun dauden eta zein ez azalduko du,

U

dagoena eta zein gutxi batzuen esku.

eta arbelean jasoko dira. Guztion artean ikusi eginkizun guztietatik zein den gehienon esku

S
I

➔

A
➔

Amaiaren esku dago arropa garbigailuan sartu eta zabaltzea, lixatzea, hautsak kentzea, komuna
garbitzea eta ohea egitea. Bere bikotekidearen ardura da erosketak egitea eta otorduak prestatzea.
Josu, aldiz, ez da sukaldean sartzen eta beste lanetan ere gutxi aritzen da. Erosketak soilik egiten
ditu…

c) Azkenik, eztabaidatu zeuen inguruko etxeko antolaketa-ereduak nolakoak diren. Oier eta

Patxiren ereduak nagusitzen ari direla uste duzue? Saiatu arrazoi sendoak erabiltzen zuen iritzia
ematean.
1/2
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E. Jaiotzaren euskal erritua: atsolorra
E.1 Irakurri testua eta erantzun galderari.

Jaiotzaren euskal erritua

G
E
L
A
Z

Atsolorra,
jaioberriari
auzoaren
babesa
eskaintzeko erritua da.
Ospakizuna eta konpromisoa, horixe zen
atsolorra. Batetik, haur bat jaio zela ospatzen
zuen auzoak edo herriak, eta, bestetik, haur
hori
denen
artean
aurrera
ateratzeko
konpromisoa hartzen zuten.
Ereñotzu auzo-udalean (Gipuzkoa) 70eko
hamarkadaren bueltan egin ziren azkenak, eta
konturatu gabe ia, galdu dute atsolorra hitza
bera eta erritua.
Atsolorra haur bat jaiotzen zenean egiten zen erritua da. Haurra jaio zen etxean emakumeen merienda
bat antolatzen zen; bakoitzak etxetik zerbait eramaten zuen eta festa bat egiten zuten ama berriaren
eta jaioberriaren omenez. Jaiaren helburua amari eta haurrari babesa adieraztea zen eta konpromisoa
hartzea: auzoak haur jaioberria aurrera ateratzeko konpromisoa hartzen zuen. Eta konpromiso hori
txalapartarekin sinatzen zen.
Berez, garai batean jaiotzen zen haur bakoitzak izaten zuen bere atsolorra etxean. Atsolorra lehen ere
festa eder bat zen, parranda polit bat, eta berreskuratu duten honetan hori mantentzen saiatu dira,
noski.
Gaur 8 (moldatua). Jatorrizko testua, hemen.

https://labur.eus/UdxGa

K
A
N

1. Zein da atsolorra errituaren helburua?
o

Etxekoek jaioberriari maite dutela adieraztea.

o

Merienda bat egitea herriko emakumeen artean.

o

Jaioberriari auzokoen babesa adierazi eta haurraren etorkizunean konpromisoa hartzea.

P

2. Zure ustez, zergatik galdu da horrelako ohitura bat? Eman iritzia foroan eta saiatu ikaskideren bati

O

Adib.: Nik uste dut gaur egun jendeak ez duela harreman hori auzokideen artean. Ereñotzu
salbuespena da. Gainera, etorkizunerako konpromiso hori hartzea ez zait erreala iruditzen, izan ere,
gaurko gizartea oso indibidualista da.

iruzkin bat egiten.

E.2. Ereñotzu auzo-udaleko

Auzo-herria/Auzo-udala

Alkatea

Auzokidea

Auzokoen arteko elkarlana

Auzapeza

Udalerri barruko errepidea

sortu dira auzo oinarri hartuz.

Auzo-bidea

Inguruko herria

Auzolana

Bizilaguna

lotura egokiak:

Auzo-elkartea

Auzo bateko auzotarren elkartea

ekimena izan da ohitura hau

berreskuratzea. Erreparatu hitz
elkartuari, izan ere, hitz ugari
Ikusi adibide batzuk eta egin
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Didaktikariak:
Didaktikariak:Esther
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AitziberLarramendi
Larramendi

F. Bizilagun ala etsai?
F.1 Erreportajea irakurri eta galderei erantzun, foroan zure erantzunak partekatuz.
Konturatu gabe gatzik gabe geratu gara edo olioaren azken tantak
arrautza frijitua egiteko erabili ditugu, eta orain ezin dugu solomorik
egin… Gaueko hamarrak dira eta bi aukera ditugu: batetik, gatzik gabe
afaldu edo prestatzeko oliorik behar ez duen zerbait egin; bestetik,
bizilagunari atea jo eta mesedea eskatu.
Hirian ala herrian, kalean edo auzoan, etxe txikian ala handian,
gertuago edo urrutiago, denok ditugu bizilagunak. Atariko

bilerak, garbiketa, administratzailea hautatzea, igogailua jartzea,
auzoko errepidea konpontzea, zaborrontzia kokatzea… hainbat

G
E
L
A
Z

gai

gatazkatsu

beharrekoak.

izaten

Batzuetan,

dira,

eta

errazagoa

denon

izango

artean

da,

eta,

erabaki

beste

batzuetan, zailagoa, baina elkarbizitza ona izatea da egokiena guztiontzat.
Auzoan zerbait egitea eskatzeko edo proposamenak udalera helarazteko hobe da taldeka egitea banaka

baino. Horregatik, Euskal Herriko txoko askotan bizilagunen elkarteak sortu dira.

Bilboko Atxuri auzoan, adibidez, Atxurigorri bizilagunen elkartea sortu zen duela lau urte inguru. Bertako

kidea da Garbiñe Alkorta (Bergara, 1971). Berak hamabost urte darama Atxurin, eta bizilagunekin dugun
harremana jarrera-kontua dela uste du.
PERTSONEN KONTUA

Atxuri, Bilboko Ibaiondo barrutian dago, eta 5.100 biztanle inguru ditu. Garbiñe Bergarakoa da, baina, esan
bezala, hamabost urte darama Bilbon. Bera lau etxebizitzaz osatutako atari batean bizi da: “Atxurin edo
Bergaran, nire ustez, bizilagunen arteko harremana pertsonen kontua da. Nire bizilagunekin oso ondo

konpontzen naiz, ezagutzen ditut”.
K
A
N
P

Gaur egun, duela 50 urte baino indibidualistagoak gara, eta horrek eragina izan du gure arteko
harremanetan.

“Gainera, lehen, emakumeak etxean egoten ziren, eta, gaur egun, zorionez, hori ere aldatu egin da. Horrek
zeresana eduki dezake bizilagunen arteko harremanean. Hala ere, norberaren kontua dela iruditzen zait”,
azaldu digu Alkortak.

Bizilagun batzuek egunero hitz egiten dute elkarrekin, eta beste askok ez dute elkar ezagutzen: “Nire
kasuan, auzokoarengana jo dezaket arazo bat dudanean, edo zerbait falta dudanean. Gainera, oporretara

joaten naizenean, postontzia eta etxea gainbegiratzen dizkidate. Bestalde, egia da: edozein bekatu eginez

O gero, guztiek jakingo dute”.

Habe aldizkaritik hartua

1) Lehenengo paragrafoari erreparatu. Zuk zer egingo zenuke egoera horretan egongo bazina?
Zergatik?
2) Ados al zaude Garbiñe Alkortarekin? Zergatik?

F.2 Testuko lehen zatian kolore urdinez nabarmendutako hitz eta moldeak ezagutzen dituzu?
Ezezagun zaizkizunak hiztegian begiratu.
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F.3 Orain, bigarren zatian jarriko dugu arreta (PERTSONEN KONTUA). Garbiñe Alkortaren Atxuri
auzoa eta auzokoei buruzko deskribapen laburra da hau. Ereduari jarraituz, idatzi paragrafo
batean zure auzo eta auzokoei buruzko deskribapen laburra eta partekatu foroan.
Ondo/gaizki konpontzen naiz ...-arekin /-ekin

Elkar ezagutzen dugu
Ez dugu elkar ezagutzen

-arengana/-engana
jo dezaket/ezin dut -arengana/-engana jo

G
E
L
A
Z

F.4 Segidan dituzun galderak irakurri eta erantzunak prestatu hurrengo eskola-egunerako.
K
A
N
P
O

Hausnartu
- Nolako bizilaguna zara zu?
- Nolakoak dira zure bizilagunak?
- Harremanik ba al duzu beraiekin? Nolakoa?
- Zure ustez, abantailak ala desabantailak ditu
bizilagunak gertu edukitzeak?
.
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F. Bizilagun ala etsai?
F.4 puntuan prestatutako erantzunak ikaskideekin partekatu, galderei erantzunez:

Nolako harremana duzue bizilagunekin? Aldeak egon dira
zuen artean?

Zein da auzokorik “onena” eta zergatik?

G. Norengandik, norengana
G.1 Gogoan izan bideoan eta testuan entzun-irakurri ditugun esaldiak.
IBON.— Zerbait espero nuen zuregandik! Nora ote goaz horrelako lagunekin!
Garbiñe Alkorta: “Nire kasuan, auzokoarengana jo dezaket arazo bat dudanean, edo zerbait falta dudanean.

Kontuan hartu:
NORENGANDIK eta NORENGANA formak noren kasuaren gainean eraikita
daude:

Noren + -gandik ― NORENGANDIK /

Noren + -gana ― NORENGANA

Norengandik: Nondik kasuaren baliokidea da eta bizidunekin erabiltzen da.

Gurasoengandik jaso dut daukadan guztia.
Zu(re)gandik ez nuen hori espero.
Norengana: Nora kasuaren baliokidea da eta bizidunekin erabiltzen da.

Abokatuarengana jo du laguntza eske.
Txakurrarengana ez da hurbildu ere egiten!.
Sarritan, batez ere ahozko hizkeran, izenordainetan eta izen berezietan
NOREN marka desagertu egin daiteke:

Zu(re)gandik ez du ezer ikasi.
Aita(ren)gana joan da negarrez.
G.2. Azaldu ikaskideari:
a)

➢

Norengandik jaso duzu azken boladan kexuren bat?

b) Eta lausenguren bat?
c) Norengana jotzen duzu arazo bat konpontzeko?
d) Eta zerbait proposatzeko?

➢

Kexua nire
semearengandik jaso nuen
lehengoan. Ez zegoen
konforme oporretan etxe
inguruan gelditzearekin…
Ba nik lankidearengandik
jaso dut: ez zitzaion
gustatu herenegun bilerara
9
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H. Atariko bilera
H.1 Atariko bilera-deia jaso duzu:
Administratzaileak aipatzen dituen arazoetako bat zuk sortzen duzula konturatu zara. Zuri ez
zaizu hainbesterainokoa iruditzen, baina bizilagunen arteko bakea guztion esku dagoenez,
bilerara joatea erabaki duzu.

Elkano kalea, 7.

BILERA-DEIA
Arazo batzuk sortu dira azken hilabete hauetan eta zuetako batzuk niregana etorri zarete
kexatzera. Konponbideak bilatzeko, bilera egingo dugu, datorren ostiralean, arratsaldeko
zazpietan, etxe-atarian.
Hauek dira komentatuko ditugun puntuak:
●

Haur txiki bat dago egunero-egunero gau osoa negarrez ematen duena.

●

Bizilagun batek orduak ematen ditu bateria jotzen, gau eta egun.

●

Zenbait bizilagunek egunero ureztatzen dituzte landareak eta beheko solairuetako arropak
busti eta zikindu egiten dituzte.

●

Alokairuan dagoen pisuan asteburuero festa zaratatsu bat antolatzen da.

●

Goiko pisuetatik txerrikeria ugari botatzen da beheko pisuetako terrazetara.

●

Beti dago norbait etxean zulagailuarekin lanean edo konponketak egiten.

●

Bizilagun batek fatxadan zabaltzen du arropa eta estetikoki oso itsusia da.

●

Bizilagun batek komunitateko urte osoko kuotak zor ditu.

Mesedez, bilerara etorri. Soluzioak aurkitu behar ditugu denon artean, bizilagunen arteko
harremanak hobetzeko eta elkarbizitza ona izateko.
Etxeko administratzailea
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Didaktikariak:
Didaktikariak:Esther
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Binaka jarrita, eraman bilerara proposamen pare bat egoera bakoitzari irtenbidea
emateko:

E

K

Haurraren arazoa

Bateria jotzea

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Landareak ureztatzea

Festa egitea

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Leihotik txerrikeria botatzea

Etxe-konponketak

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Arropa zabaltzea fatxadan

Komunitateko kuota ez ordaintzea

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

H.2 Bilera egin egokitu zaizuen roletik (irakasleak emango dizu). Justifikatu, ahal duzuen neurrian,
zuen jokabidea, baina saiatu guztion artean arazoei irtenbidea bilatzen. Horretarako, adostu
proposatu dituzuen irtenbideak edota berriak planteatu.

I

N
T
Z
A
N
A

G
U
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Didaktikariak: Esther Isasa, Aitziber Larramendi

G. Norengandik ala norengana?
G.3. Erabaki parentesi artean dagoena NORENGANDIK ala NORENGANA kasuan deklinatu behar den
eta bete hutsuneak.

Goiko (bizilaguna) _____________________ jaso dut berria. Udalak auzoko errepidea konpontzea erabaki du.
Haurra gaixotzen zaidanean, (nire ondoko bizilaguna) _____________________ jotzen dut beti, ez baitu etxetik kanpo
lan egiten.
Zure etxeko sukaldea berritu nahi baduzu, lehenbizi, (zure auzokoak) __________________ jaso beharko duzu baimena.
Normalean, (auzokoak) __________________ arazoak besterik ez datoz, gauza onik ez sekula.

G

Auzoko txutxu-mutxuak jakin nahi ditudanean, (lehen solairuko bizilaguna) _______________ jotzen dut. Langabezian
dagoenez, egun osoa ematen du gure etxe-atarian .

E
L
A
Z

Hobe duzue (nire auzokoak) __________________ urruti egotea, liskarrik nahi ez baduzue, behintzat.
Ur-mozketaren bat dagoenean, (administratzailea) ___________________ joaten naiz beti, bere esku dago-eta Udalari
kexu bidaltzea.
Gure auzoan gai gatazkatsu bat konpondu behar denean, (auzoko guztiak) ______________________ bilera-deia bidali
eta elkartu egiten gara atarian.
Elkarbizitzarako ezinbestekoa da (bizilagunak) _________________________ jasotzen ditugun kexak kontuan izan eta
konponbidea ematea.
Gure bizilagunen elkartera aurten iritsi diren zalantza nagusiak hauek izan dira: ea noren esku dagoen auzoko
trafikoa kontrolatzea eta auzokide batek komunitateko kuota ordaintzen ez duenean (administratzailea)
_____________________ jo behar dugun ala ez.

K
A
N
P
O

I. Zorionak, Amaia!
I.1 BAGOAZ! B1-44. bideoa ikusi eta galderei erantzun, aukerarik egokiena hautatuz:
1.- Nolako tonua erabili du Amaiak Izarorekin?
a.- Formala
b.- Lagunartekoa
2.- Norekin konparatu du Izarok Amaia?
a.- Ama Santisimarekin
b.- Antton, bere nebarekin
3.- Nork eraman ditu gailetak erredakziora eta zergatik?
a.- Amaiak, bere urtemuga delako.
b.- Amaiak, Izaro koinataren urtebetetzea ospatzeko.
4.- Zertara joan da Antton aldizkarira?
a.- Erosi duen pala bere andregaiari eramatera.
b.- Amaia zoriondu eta eskuz egin duen erregalia eramatera.
5.- Zer iruditu zaio Amaiari Anttonen oparia?
a.- Bete-betean asmatu du.
b.- Desengainu handia izan da beretzat.

https://labur.eus/HBSVt
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Didaktikariak:
Didaktikariak:Esther
EstherIsasa,
Isasa,Aitziber
AitziberLarramendi
Larramendi

I.2 Zer uste duzu zuk gertatuko dela Antton eta Izaroren artean bulegotik ateratzen direnean?
Idatzi zure hipotesia foroan.

Nik uste dut Amaiak palarekin joko duela Antton…

I.3 Gertatu al zaizu zuri antzeko zerbait? Nork egin zizun oparia? Zer zen? Zergatik ez zitzaizun

G

gustatu? Zer esan zenion? Zer egin zenuen opariarekin?

Idatzi labur-labur gertatutakoa eta zure ikaskideekin partekatu.

E
L
A
Z

K
A
N
P
O
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Didaktikariak: Esther Isasa, Aitziber Larramendi

Ebaluazioa
1.- Zer ikasi dut?
Zertan laguntzen duzun adierazten
Gaizki ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

Zure esku edota besteen esku zer dagoen esaten
Gaizki ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

Gizartean gailentzen diren antolaketa-ereduen inguruan eztabaidatzen
Gaizki ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

G

Auzoetako edo herrietako ohituren inguruan iritzia ematen

E

“Auzo” hitzaren bidez sortutako lexikoa erabiltzen

L

Auzokideekin dituzun harremanak deskribatzen

A

Atariko bilera batean parte hartzen

Z

Gaizki ▢
Gaizki ▢
Gaizki ▢
Gaizki ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

2.- Baliabide hauek erabili ditut:
Arrazoi izan/ez izan aditza
Bai ▢

Ez ▢

“Arrazoi sendoak” “pisuzko arrazoiak esamoldeak”

K

Bai ▢

A

Bai ▢

N

Bai ▢

P

Bai ▢

Ez ▢

“-ren esku egon” esamoldea
Ez ▢

“Auzo” hitzetik eratorritako lexikoa
Ez ▢

Norengana, norengandik formak
Ez ▢

O
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Didaktikariak:
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Larramendi

Transkripzioak
BAGOAZ! B1-43-Nola lagundu? (01:42)

BAGOAZ! B1-44- Zorionak, Amaia! (01:35)

AMAIA.— Kaixo, Ibon!

IZARO.— Ufff! Badaukat bukatzeko gogoa! A zer egun luzea!

IBON.— Kaixo, Amaia. Barkatu, pittin bat berandu nator eta.

AMAIA.— Bi elkarrizketatara joan zarelako argazkiak egitera?

AMAIA.— Egon lasai. Etxean nago eta gauzak egiteko aprobetxatu dut. Zer moduz
zaude?

IZARO.— Horixe, argazkilariak ez du ezer egiten, ezta? Zer? Anttonek kutsatu dizu,
ala?

IBON.— Nola nahi duzu egotea! Hemen inork ez digu lagundu nahi. Isurketaren
erruduna aurkitzen ez badugu…

AMAIA.—Anttonek?
IZARO.— Ez, Ama Santisimak! Horixe bera esaten dit beti Anttonek!

AMAIA.— Ba nik zuzendariarekin hitz egin dut. Egia esateko, eztabaida handi
samarra izan dugu.
IBON.— Zer gertatu da, ba?
AMAIA.— Isurketaren kontua ikertzeko proposamena egin diot. Baina ez dut ezer
lortu.
IBON.— Kaka zaharra!

IZARO.— Ai, eskerrak gailetak ekarri dituzun! Horiek arinduko didate arratsaldea!
AMAIA.— Dozena jan duzu eta!
IZARO.— Koinataren urtebetetzea ospatzen ari naiz, eta…
AMAIA.— Koinata… Ez duzu lotsarik!
AMAIA.— Izaro, garbitu.

AMAIA.— Esan dit hori ez dela gure egitekoa. Eta izango balitz ere, ez dugula
langile nahikoa ikerketari heltzeko.

ANTTON.— Kaixo. Amaiarengana etorri naiz...

IBON.— Aitzakiak!
AMAIA.— Halaxe iruditu zait niri ere.

AMAIA, IZARO.— Antton!
AMAIA.— Kaixo!

IBON.— Eta zuk zer egin behar duzu?

ANTTON.— Kaixo!

AMAIA.— Ba ez dakit. Nik, Ibon, lagundu nahiko nuke, baina ez dakit nola.

ANTTON.— Zorionak, maitea!

IBON.— Modua aldizkarian artikulua egitea da.

AMAIA.— Mila esker.
IZARO.— Entzun! Hau Antton da, nire neba… eta Amaiaren nobioa, denok ikusi ahal
izan duzuen bezala.
AMAIA.— Eskerrik asko, Izaro.

AMAIA.— Bai, baina hori ez dago nire esku, esan dizut.
IBON.— Zure etxearen aurrean gertatu izan balitz, orduan bai, orduan kezkatuko
zinateke.
AMAIA.— Aizu, hori ez da justua.
IBON.— Erreka bat kutsatu dute, arrain guztiak hil dira eta ez dago errudunik, baina
neu naiz injustua!

IRATI.— Hortxe duzu!

IZARO.— Zertan ari zara hemen? Ezin al zenuen neska lanetik irten arte itxaron?
Eee? Bueno, utziko zaituztet.
ANTTON.— Opari bat ekarri dizut. Nik neuk egin dut.

AMAIA.— Ez, ez, ez. Nik ez dut halakorik esan.

AMAIA.— Pala bat?

IBON.— Zerbait espero nuen zuregandik! Nora ote goaz horrelako lagunekin!
AMAIA.— A! Eta hau? Pikutara!

ANTTON.— Goazen!

Esataria 1. (barretxoak). bueno, Patxi, eta zure kasua zein izan da? Oierren historia
Esataria 1. Etxeko lanen edo etxearen eguneroko ardura bere gain hartu duten bi ezagutu dugu pixka bat, eta zurea?
gizonekin hitz egingo dugu beraien esperientzia ezagutzeko. Zu, Oier, gutxira arte, Patxi. bueno, nirea, ni naiz etxeko gizona ba nire alaba jaio zenetik, orain dela sei urte.
ez dakit, “etxeko gizon” deituko dugu, esango dugu “etxeko gizon” izan zara. Noiz Esataria 1. Bai. Eta?
arte eta noiz?
Patxi. Guk bi ume dauzkagu. Bata mutikoa, hamar urtekoa, eta bestea, neska, Malen.
Oier. Bai. Bueno. Nik orain, ni neu fisioterapeuta naiz, ezta eta kontsultan izan dot ( Eta bai, Malen jaio zenean nik galdu nuen lana, langabezian geratu nintzen eta bueno,
dut ) beharra, baina orain dela sei urte umeak edukitzen hasi ginen etxean eta,
erabaki genuen ba alde batetik nik etxean lan egitea, idazteko asmotan, eta beste alde
bueno ba ez geneukan, ez aukerarik, ez dirurik inoren esku lagatzeko eta tokatu
batetik, eta bide batez, bueno, etxeko lanak egitea. Eta bueno, naturaltasun osoz hartu
jakun (zitzaigun) gure andrea eta bion artean banatzea etxeko beharrak. Eta
genuen erabakia eta horrela izan da eta niri tokatu zitzaidan eta bueno, ni gustura
orduan egun-erdiz izan naiz etxekoandre. Hori bai, esango dot (dut), ez naiz egun nago etxean.
osokoa izan. Egun erdiz ni, eta egun erdiz nire andrea. Eta horiek dira.
Esataria 1. Beraz, goizez etxean lanak egiten Patxi, eta gero arratsaldean edo
Esataria 1. Egun-erdiz aritzen zinen etxean edo aritu izan zara etxeko lanetan.
momentutxoa aurkitzen duzuenean, idatzi.
Goizez ala arratsaldez?
Patxi. Bai. bueno, saiatzen naiz idazten, bueno, ez dakit, umeekin beti ez da erraza.
Oier. Ni goizez.
Baina bueno, behintzat saiatzen, saiatzen…
Esataria 1. Goizez.
Esataria 1. Ordenagailua piztu, jaiki, ez dakit, lentejak (dilistak) nola…
Etxeko lanak banatuta? (03:33)

Oier. Goizez beti.

Esataria 2. Bai. Nola maneatu pixka bat, bueltatu..

Esataria 1. Normalean goiza izaten da kargatuxeagoa, e?

Esataria 1. Buelta ordenagailura. Gero arraina prestatu, gero berriz ordenagailura…
Hola, saltoka-saltoka?

Oier. Bai ba! Errekaduak, sukaldeko beharrak, prestatzea bazkaria, bueno,
otorduak… Otordu guztien kargu neuk eduki izan dot ( dut ), eta bueno, garbi, o
sea, sukaldea zen nire terrenoa (eremua). Eta gero ba, umeak eroan, umeak
ekarri, umeak garbitu, hau eta hau, medikua, ez dakit zer, badakit zer… Goizeko
mugimendua.
Esataria 1. Bale. Orduan, komuna, garbiketa, hori dena arratsalderako.
Oier. Eta bai, etxetik kanpoko, o sea, sukaldetik kanpoko garbiketak: komuna,
egongela, aspiradora(xurgagailua) ere bai gehienetan, hori andrearen terrenoa
(eremua) zen.
Esataria 1. Ya, eta plantxa (lisatzea)?
Oier. Plantxa (lisatzea) berea be (ere) bai.
Esataria 1. Eta hori adostuta ala?
Oier. Eta bai. Bakoitzak ze zaletasun zituen gehien eta neurea sukaldeko kontua
eta kaleko beharrak ziren, ba, ba horixe, ez genuen konflikto (gatazka) handirik
eduki horrekin.

Patxi. Bai. Etxean beti dago zeozer, ezta? Eta bueno, liburuan, nire liburuan aipatzen
dudan bezala etxea animalia bizia bezalakoa da. Ez dakit. Ba agian, bueno, beti
agertzen da pelusaren (ileren) bat…
Esataria 1. (barreak)
Patxi. … pasilloan (korridorean). Edo ez dakit…
Esataria 1. (barreak) Beti dago zaindu beharra, ez?
Patxi. Bai. Horrela izan dut, bai.
Esataria 1. bueno, garbi geratzen dena da bai Oierren eta bai Patxiren kasuan
haurrengatik bihurtu direla etxeko gizon.
Oier. Bai. Bai.
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Erantzunak
B. Nola lagundu?

c) Amaiak eta Ibonek beren haserrea adierazi dute. Baina,
zergatik haserretu dira? Osatu taula:
Arrazoiak

a) Zein da Ibon eta Amaiaren arteko
elkarrizketaren gaia?
Erreka bat kutsatzearen ondorioz, Santa
Marina auzoko arrain guztiak hil direla, eta
inork ez diela auzotarrei lagundu nahi.
b) Nola amaitu dute elkarrizketa?
▢

Ibon: Ez dutelako isurketa ikertu nahi.
Auzoan inork ez duelako ezertan laguntzen.
Amaiak laguntzeko zerbait egingo zuela (ikerketa-edo)
espero zuelako.
Amaia: Amaiari arazoa ikertzen ez uzteagatik

Haserre, elkar agurtu gabe.

Laguntzen saiatu bada ere, ez duelako eskertu eta
berarekin haserretu delako.

C. Noren esku dago?
1) Udalaren ardura da

a) Irakasleen ardura da

2) Auzo-elkartearen esku dago

b) Udalaren esku dago

3) Norberaren ardura da

c) Norberaren esku dago

4) Udalaren esku dago

d) Udaltzainaren ardura da

5) Norberaren esku dago

e) Zirujauaren esku dago

D. Gure ardurak
a) Oierren kasuan, bikotekidearekin partekatzen ditu etxeko lanak. Bera goizez aritzen da etxeko
lanetan eta emaztea arratsaldez. Patxiren kasuan, etxeko lanak berak egiten ditu.

b) Oierrek: sukaldeko lanak (otorduak egitea eta garbitasuna). Horrez gain, umeak alde batetik bestera
eramatea, beren garbiketa, mediku-kontuak eta erosketak, goizetako mugimendua, oro har.
E. Jaiotzaren euskal erritua: atsolorra
1. Zein da atsolorra errituaren helburua?
Jaioberriari auzokoen babesa adierazi eta haurraren etorkizunean konpromisoa hartzea.
G. Norengandik ala Norengana?
G.3 Goiko bizilagunarengandik jaso dut berria: Udalak auzoko errepidea konpontzea erabaki du.
Haurra gaixotzen zaidanean, nire ondoko bizilagunarengana jotzen dut beti, ez baitu etxetik kanpo lan egiten.
Zure etxeko sukaldea berritu nahi baduzu, lehenbizi, zure auzokoengandik jaso beharko duzu baimena.
Normalean, auzokoengandik arazoak besterik ez datoz, gauza onik ez sekula.
Auzoko txutxu-mutxuak jakin nahi ditudanean, lehen solairuko bizilagunarengana jotzen dut. Langabezian dagoenez,
egun osoa ematen du gure etxe-atarian .

Hobe duzue nire auzokoengandik urruti egotea, liskarrik nahi ez baduzue, behintzat.
Ur-mozketaren bat dagoenean, administratzailearengana joaten naiz beti, bere esku dago-eta Udalari kexu bidaltzea.
Gure auzoan gai gatazkatsu bat konpondu behar denean, auzoko guztiengana bilera-deia bidali eta elkartu egiten gara
atarian.

Elkarbizitzarako ezinbestekoa da bizilagunengandik jasotzen ditugun kexak kontuan izan eta konponbidea ematea.
Gure bizilagunen elkartera aurten iritsi diren zalantza nagusiak hauek izan dira: ea noren esku dagoen auzoko trafikoa
kontrolatzea eta auzokide batek komunitateko kuota ordaintzen ez duenean administratzailearengana jo behar dugun
ala ez.
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