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2010eko abendua
zenb.

euskara ikasten ari garenon aldizkaria

3,10 € (BEZ barne)

Arbizuko txistor saritua

Elkarrizketa:
Maite Goñi

Sekuenzia
Didaktikoa:

Gabonetako erosketak

Bizilege Apartak: Ostutako
Pasarteak:
Andrée de Jongh,

txikia bezain
adoretsua

“Heriotza
Beldurrezko
La
Fenicen”
istorioak
nonahi

BIZKAIA

ANDOAIN
ERNAITZA LIBURUDENDA
Zumea, 2
20140 ANDOAIN

BARAKALDO
MILOS PALENZUELA
LIBURUDENDA
Uribe Merindadea, 14
48901 BARAKALDO

BERGARA
ELKAR MEGADENDA BERGARA
Ibargarai, 12
20570 BERGARA
bergara@elkar.com

KUKUMA LIBURUDENDA
Colon de Larreategi, 21
48001 BILBO
KIRIKIÑO LIBURUDENDA
Colon de Larreategi, 11
48001 BILBO
LAUAXETA LIBURUDENDA
Rodriguez Arias, 45
48011 BILBO

BASAURI
BIOK LIBURUDENDA
Dr. Garay, 11
48970 BASAURI

DONOSTIA
HONTZA LIBURUDENDA
Okendo, 4
20004 DONOSTIA

BILBO
CASA DEL LIBRO-URQUIJO
Alda. Urquijo, 94
48009 BILBO

ELKAR MEGADENDA DONOSTIA
Fermin Calbeton, 21-30
20003 DONOSTIA
fcalbeton@elkar.com

CASA DEL LIBRO,
LA LIBRERÍA
Colon de Larreategi, 41
48009 BILBO

ELKAR MEGADENDA
Bergara, 6
20005 DONOSTIA
bergarakalea@elkar.com

MACEDA LIBURUDENDA
Santa Clara, 16
48006 BILBO

OSKARBI LIBURUDENDA
Colon pasealekua, 11
20302 IRUN
TOLOSA
ELKAR MEGADENDA TOLOSA
Aroztegieta, z/g.
20400 TOLOSA
tolosa@elkar.com
OÑATI
IBARRONDO LIBURUDENDA
Plaza. Fueros, 10
20560 OÑATI
ZARAUTZ
GAROA LIBURUDENDA
Trinidad, 7
20800 ZARAUTZ

ARABA

VERDES LIBURUDENDA
Correo, 7a
48005 BILBO
ELKAR MEGADENDA BILBO
Iparragirre, 26
48011 BILBO
iparragirre@elkar.com
LIZARDI LIBURUDENDA
Heliodoro de la Torre, 9
48014 BILBO
CAMARA LIBURUDENDA
Euskalduna, 6
48008 BILBO
BINARIO LIBURUDENDA
Iparragirre, 9 bis
48009 BILBO

Helbide honetara bidali behar da:
HABE aldizkaria
Vitoria-Gasteiz kalea, 3
20018 DONOSTIA

Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea

Formulario honetako datuak fitxategi automatizatu
batean bilduko dira, HABEk aldizkaria jasotzeko
eskabideak kudeatu ahal izateko. Fitxategi datuetara
sartzeko, datuok aldatu eta deuseztatzeko eskubidea erabili nahi izanez gero, HABEra jo dezakezue:
Vitoria-Gasteiz kalea, 3-6. 20018 Donostia.

LEIOA
ARTAZA LIBURUDENDA
E.H.U. Leioako Kanpusa
Posta kutxa 56
48940 LEIOA
SANTURTZI
TEMAS LIBURUDENDA
Pagazaurtundua, 3
48980 SANTURTZI

HERRIAK LIBURUDENDA
Licenciado Poza, 11
48008 BILBO

HARPIDETZA-ORRIA

IRUN
ELKAR MEGADENDA IRUN
Colon pasealekua, 8
20300 IRUN
irun@elkar.com

DURANGO
HITZ LIBURUDENDA
Artekalea, 14
48200 DURANGO

aldizkaria non

GIPUZKOA

GASTEIZ
ELKAR MEGADENDA GASTEIZ
San Prudencio, 7
01005 GASTEIZ
sanprudencio@elkar.com

NAFARROA
ARBIZU
BERIAIN LIBURUDENDA
ETXARRI
KAXETA LIBURUDENDA
IRUÑEA
AUZOLAN LIBURUDENDA
San Gregorio, 3
31001 IRUÑEA
AUZOLAN LIBURUDENDA
(Berria)
Tutera, 16
31003 IRUÑEA
ELKAR MEGADENDA IRUÑEA
A.M. Larraona, z/g.
Golem Eraikina
31008 IRUÑEA
amlarraona@elkar.com
LIBRERÍA EL PARNASILLO
Castillo de Maya, 45
31004 IRUÑEA

CASA DEL LIBRO-AXULAR
LIBURUDENDA
Arka, 11
01005 GASTEIZ

IPARRALDEA

STUDY LIBRERÍA
Fueros, 12
01004 GASTEIZ

BAIONA
ELKAR MEGADENDA BAIONA
Arsenal Plaza
64100 BAIONA
baiona@elkar.com

AYALA LIBURUDENDA
ELKAR MEGADENDA GASTEIZ
Apraiztarrak, 1-Campus
01006 Araba
campus@elkar.com

Izen-deiturak:.................................................................................................................................
Zein euskaltegitan ari zara ikasten?...........................................................................................
Identifikazio Fiskalaren Kodea / Nortasun-agiria: ....................................................................
Helbidea: .................................................................................... Telefonoa: ...............................
Herria: ......................................... Posta-kodea: .................. Lurraldea: .....................................
Posta elektronikoa .....................................................................................
HABE aldizkaria jaso nahi dut (2010eko harpidetza: 26,20 € urtean 10 ale). Euskaltegi bateko ikasle bazara, harpidetza 13,10€
Honela ordainduko dut:
HABEren izenean luzaturiko txeke bidez
Transferentzia bidez (kutxa 2101.0381.01.0003069002)
Kontu korronte bidez: Bankua edo Aurrezki Kutxa: ............................................................
Sukurtsala: ...........................................K.D.: .....................................
Zenbakia: ..........................................................................................
www.ikasbil.net atarian ere aurkituko duzu harpidetza egiteko modua.
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Zure txokoa
Ikasbil atarian (www.ikasbil.net) eta
HABE aldizkariaren erredakzioan
jasotako galdera batzuk jaso ditugu, beti
bezala, txoko honetan zuei erakusteko.
Hona hemen hil honetakoak:

"Gaueko hamabiak" "gauerdia" bada, zein beste modu
batean esan ahal dut "eguerdia"? "Eguneko hamabiak"
edo "eguerdiko hamabiak"? Eskerrik asko!
Maribi
“Eguerdia” edo “eguerdi aldea” moldeak erabil ditzakezu,
baina zuk esan bezala, baita “eguerdiko hamabiak” ere
“gaueko hamabiak” moldetik bereizi nahi baduzu, adibidez;
hau da, ordu jakin bati buruz hitz egin nahi baduzu. “Eguneko
hamabiak” moldea, berriz, ez dugu erabiltzen.
Ikasbil erabili nahiko nuke. Hernaniko Dobera Euskara
Elkartean apuntatu nintzen mintzapraktikarako. Igual,
zerbait birpasatu beharko nuke, baina ez dut berriro
euskaltegira joan nahi. Interneten bidez laguntza edukitzeko zer egin behar dut?
Aldez aurretik, mila esker. Agur t’erdi.
Ikasbil ataria nor bere kasa aritzeko tresna bat da, doanekoa,
osagarria eta ikasleentzat lagungarri, baina atariak berak ez
du eskaintzen laguntzarik, materiala besterik ez da, nahiz eta
ariketa batzuetan zuzenketa eskaintzen den. Hortik aurrerako
laguntza irakasle batek eman beharko lizuke. Edonola ere,
euskaltegira joan nahi ez baduzu, zure herriko euskaltegiak
online ikastarorik eskaintzen duen galde dezakezu.

Kaixo, zalantza bat dudalako idazten dizuet. Zein nominalizazio
erabili behar da “modan egon” moldearekin? –tea/–tzea ala
–ten –tzen?
Eskerrik asko
Mamen
Modan egon/izan/jarri moldearekin –tea/-tzea da erabili behar den
nominalizazioa.
Adibidez:
Oso modan egon da power balance eskumuturrekoa eramatea.
Modan jarri da gazteen artean tabernak berandu arte irekita dauden ala ez mezu bidez jakinaraztea.
Gaur egun ez dago modan sorbalda-babesak dituzten alkandorak
janztea.
Kaixo. Google-n bilatzen ikusi dut "2010ko" emaitzak "2010eko"
baino ugariagoak direla, Euskaltzaindiaren arauaren arabera
bigarrena zuzena izan arren. Ezagutzen duzue hainbat aldaketa arau honetan? Biak dira zuzenak? Aldez aurretik eskerrik
asko zuen arretagatik. Ondo izan.
Zuk esan bezala, bigarren adiera da zuzena, hau da, “2010eko”,
baina dakizunez, jende askori, idazteko garaian, ahaztu egiten zaio
tarteko “e” hori jartzea edo, besterik gabe, ez dio erreparatzen.
Google bilatzaileak bilaketa eta testu guzti-guztiak jasotzen dituenez, zuzen ala oker izan, garbi dago jende gehienak gaizki deklinatzen duela 2010. urtea. Ez zaitez gehiegi fida, beraz, google-n aurkitzen dituzun emaitzekin.

Komiki hau ikus eta entzuteko, jo helbide honetara: www.ikasbil.net

HASI BESTERIK EZ DIRA EGIN ETA DAGOENEKO
NAZKA-NAZKA EGINDA NAGO. DENDAK JENDEZ
GAINEZKA, DENAK PRESAKA, OPARIAK,
FALTSUKERIA...… PUBLIZITATEAREKIN
BONBARDATZEN GAITUZTE!
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Zure txokoa da hau, idatziguzu!
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EUSKARAKO TITULUAK BALIOKIDETZEKO DEKRETUA ONARTU DA
uskarako tituluak eta ezagutzak egiaztatzeko ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratura
egokitzen dituen Dekretua onartu zuen Gobernu
Kontseiluak azaroan.
Denborarekin, euskararen ezagutza egiaztatzeko hainbat titulu eta ziurtagiri sortu dira, berariazko esparruetan aplikatu behar direnak, eta,
ondorioz, hainbat bide daude euskararen ezagutza
egiaztatzeko. Aniztasun horiek eta aurreko araudiek planteatutako arazoak direla eta eman dio
Eusko Jaurlaritzak oniritzia Dekretu honi, hain
zuzen ere, alde batetik, euskararen ezagutza
egiaztatzeko titulu eta ziurtagiri guztiak baliokidetza sisteman sartu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatuko
dituen -aurreko dekretuetan biltzen ez ziren titulu
eta ziurtagiri batzuk barne hartuta-, eta, bestetik,
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi
Nagusiak emandako Epaiaren ondoriozko egoera
konponduko duen dekretuari. Aipatutako epai

B1

E

horrek Hizkuntza Eskola Ofizialetan egindako ikasketak egiaztatzeko titulazioen inguruko aurreikuspen batzuk baliogabetu zituen.
Titulu eta ziurtagiri guztiak biltzeko eta aipatutako epaiari erantzuteko arau berria egin behar zenez,
euskararen ezagutza egiaztatzeko titulu eta ziurtagiriak baliokidetzeari buruzko araudia erregulatu
eta argitzeko baliatu da abagunea, arau bakarrean
bilduz arlo horren inguruko erregulazioa.

*

ABAGUNE.- Ocasión, oportunidad. Occasion.
ANIZTASUN.- Diversidad. Diversité.
ARAU.- Regla, norma. Règle, norme.
ARAUDI.- Reglamento. Règlement.
AURREIKUSPEN.- Previsión. Prévision.
BALIOGABETU.- Invalidar, anular. Annuler.
BALIOKIDETU.- Convalidar. Valider.
BERARIAZKO ESPARRU.- Ámbito específico.
Cadre spécifique.
EGIAZTATU.- Certificar, acreditar. Certifier.
EPAI.- Fallo, sentencia. Sentence.
EZAGUTZA.- Conocimiento. Connaissance.
ZIURTAGIRI.- Certificado. Certificat.

415
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'Kerman, Mintzalagun Bila'ren
denboraldi berria
A2 Fernando Ruiz aktore donostiarrak ordezkatu

du Oihan Vega saioaren atal berrietan

igarren denboraldia martxan da eta Kermanek
euskara ikasten jarraitzen du beti bezain umoretsu
eta “korapilatsu”, baina protagonista berriarekin. Fernando Ruiz donostiar aktoreak ordezkatu du
Oihan Vega saioaren atal berrietan. Baina hori ez da
berrikuntza bakarra.
Bigarren denboraldi honetan hazi egin da Kermanen
familia. Horrela, Kermanen ondoan bigarren mailako
pertsonaiak agertuko dira pixkanaka. Pertsonaia horiei
esker, kermanzaleek hobeto ezagutuko dute Kermanen
unibertso berezia. Eta Kermanek aukera izango du hizkuntz baliabide konplexuagoak lantzeko.

B

85 atal berri: Era guztietako egoerak eta
mintzalagunak
Aurreko denboraldian bezala, egitasmo honek euskara
eguneroko bizimoduan sustatzea da eta horretarako
behar diren baliabide gramatikalak eskaintzea du helburu. Hori dela eta, atal bakoitzean, protagonistak hizkuntza egitura oso jakinak landuko ditu, betiere egoera
arruntetan eta baliagarrietan txertatuta. Saio bakoitzean, Kerman inguru batean agertuko zaigu (azokan, kiroldegian, botikan, tren geltokian...) eta egoera horietako
bakoitzak bere-bereak dituen komunikazio-helburuak
landuko ditu (nork bere burua aurkeztu, zalantza adierazi, desadostasunaren berri eman...).
Programa
bakoitzak bost minutu
inguru irauten du eta
independentea da.
www.ikasbil.net atarian dituzu saio
guztiak: bideoak, transkripzioak eta
baita sekuentzia
didaktikoak ere.
ETBren hiru kateetan egunean
hainbat aldiz errepikatuko
dituzte.

Saio laburrak eta independenteak
Kermanek kaleko jendearekin hitz egingo du joaten den
toki bakoitzean. Mintzalagun horiek kaleko euskaldunen
freskotasuna eta aberastasuna ekarriko dute. Bestalde,
denboraldi berri honetan, bere lagun edo senideen papera
egingo duten pertsonaia finkoak ere izango ditu saioak.
Elkarrizketetan Euskal Herriko txokoak, herritarrak,
euskalkiak eta istorioak agertuko dira. Hala, elkarrizketa
horiek helburu bikoitza izango dute: batetik, egoera
horietan ohikoak diren akatsak zuzentzea, eta, bestetik,
euskaraz mintzatu nahi duenari egoera horietan moldatzeko baliabideak eta makuluak eskaintzea (gramatikaren, hiztegiaren edota esamoldeen aldetik).

Gaurgero
'Kerman, Mintzalagun Bila'ren denboraldi berria
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Fernando Ruiz “Kerman”:
“Jendeak saioa gustuko du umorea eta korapiloa batzen dituelako”
Testua: Iker Barandiaran Zubiate (Arteman Komunikazioa)

Fernando Ruiz da Kerman saioko aurkezle eta aktore
berria. Txirri, Mirri eta Txiribiton Juniorrekin pailazo-lanak
egiten ditu, La Buena Nueva filmean parte hartu zuen;
eta baita hainbat iragarki eta telesailetan ere: Martin,
Goenkale, Hasiberriak, Klikowsky… Hala ere, Kerman
pertsonaiak eman dio ospea eta kalean ezagun bihurtu.
Nolakoa da Kerman?
Kerman xelebrea eta traketsa da. Gustatzen zaio dotore janztea eta nahiko tikismiki da, baina gauza onak ere
baditu: lagunen oso laguna, bere erara lagunak zaintzen
saiatzen da, baina istorio guztiak nahasten ditu.
Lotsarik badu?
Ez, lotsagabe hutsa da. Eta lotsa ez izate horrek istorio
guztiak korapilatu eta egoera xelebreak eragiten ditu.

bitxia izan baitzen. Egia esateko, jendea gero eta gehiago hurbiltzen zaigu: herri batean grabaketa egiten genbiltzala, zaborretako kamioia pasa eta “Kerman!!!!”
oihuka hasi ziren.
Ba al da berrikuntzarik saioan?
Bai. Aurten pertsonaia berri batzuk egongo dira
Kermanekin batera. Anaia bat izango du, Kirmen; eta
Aitziber izeneko lagun bat. Bigarren mailako pertsonaiak
izango dira.

A2 Galderari ahalik eta modurik zehatzenean erantzun: Zein

dira Kermanen denboraldi berriko saioen aldea aurrekoekiko? Hau da, zer aldatu da bigarren denboraldi honetan?

Hemen idatzi:

Gainera, euskara lotsa galduz eta akatsak eginez
ikasten da, ezta?
Bai. Txikitan amak ikastolara eraman gintuen eta bera
ere ikasteko grinarekin hasi zen. Baina arrebak eta biok
amak egindako akatsei barre egiten genien; eta hori ez
da egin behar. Euskaldun berriek lotsa izaten dute; eta
euskaraz hitz egiten dakigunok lagundu egin behar
diegu, nahiz eta akatsak egin, babesa emanez.
Saio honek baditu ezaugarri onak: formatua, naturaltasuna, umorea…?
Irakasteaz gain, oso saio ludikoa da; umoreak erakargarria egiten du. Jendea ez dago saio hori ikusteko zain,
baina “harrapatu” egiten zaitu, ikusteko oso formatu
erraza delako.
Euskara hobetzeko beharra edo interesa duenak,
batez ere, baina besteok ere ikusiko dugu…
Euskara dakigunontzat egokia da, akats txikiak ezabatzeko; eta euskaraz hitz egiten ez dakitenei agian arrotza egingo zaie nahiko azkar hitz egiten dugulako, baina
seguru zerbait ikasiko dutela.
Saioak kalean grabatzen dituzue.
Programaren gauzarik erakargarriena horixe da. Gainera,
tokian tokiko hainbat euskalki lantzeko aukera izaten
dugu; izan ere, herriz herri baikabiltza Kermanekin.
Saiorik dibertigarrienen artean, Kerman eskalatzen ibili
zenekoa dela uste dut, Kerman eskalatzen ikustea oso

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Zalantzarik baduzu, jo 45. orrialdera.

*

ARROTZ.- Extraño/a. Étrange.
ARRUNT.- Común, corriente. Ordinaire.
BABES.- Amparo, protección. Protection.
BALIABIDE.- Recurso. Recours.
BERRIKUNTZA.- Novedad. Nouveauté.
BETIERE.- Siempre. Toujours.
BIKOITZ.- Doble. Double.
DENBORALDI.- Temporada. Saison.
DESADOSTASUN.- Disconformidad. Désaccord.
ERAKARGARRI.- Atractivo/a. Attractif/ive.
GRINA.- Gogoa. Ganas. Passion.
HAZI.- Crecer. Grandir.
HUTS.- De remate. Complètement.
IRAGARKI.- Anuncio. Annonce.
JAKIN.- Ezaguna. Conocido/a. Connu/e.
KORAPILATSU.- Lioso/a. Noueux/euse.
KORAPILO.- Nudo (argumental). Noeud.
MAKULU.- Laguntza. Apoyo, ayuda. Aide.
OHIKO.- Habitual. Habituel/elle.
ORDEZKATU.- Sustituir. Substituer.
SUSTATU.- Promover. Encourager.
TOKIAN TOKIKO.- De cada lugar. De chaque endroit.
TRAKETS.- Torpe, patoso/a. Maladroit/e.
XELEBRE.- Peculiar. Marrant/e.
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HABE aldizkariak Amaia
Ballesterosen Etxahun, kartografoa
komikia emango du argitara
B1 Azaroko alean argitaratu zuen HABE aldizkariak Hazien bidaia komikiaren

azken atala. Abenduko ale honetatik aurrera, beraz, komiki berri bat argitaratzeari ekingo dio 32-35 orrialdeetan. Orain arte bezala, hiru orrialdetan komikia
kaleratuko da eta laugarren batean, berriz, komikiari lotutako ariketak aurkituko ditu irakurleak. Etxahun, kartografoa da lan berri honen izenburua eta
Amaia Ballesteros da bere egilea, lehendik ere ezaguna gure aldizkarian.
Etxahun eta bere garaia

Trapagarango Amaia Ballesteros komiki egilea

omikiari berari buruz hitz egiten hasi baino lehen,
ordea, egileari buruzko zertzelada batzuk eskainiko dizkizuegu:
Amaia Ballesteros Trapagaranen (Bizkaian) jaioa da.
Arte Plastikoak eta Diseinua ikasi zuen Bilbon, eta
Diseinu grafiko publizitarioaren espezializazioaren ondoren, Diseinu eta Komunikazio Multimediako Masterra
egin zuen Madrilen.
Gaur egun publizitate-agentzia batean lan egiten du,
diseinu grafikoko lanak eginez. Bere lanean artetik ilustrazioak azpimarratu beharko genituzke. Izan ere, testuliburuetakoez gain, hainbat lehiaketa irabazi baititu.
Komikiak egitea ere gustuko du Amaiak eta sarituak izan
dira berak egindako hainbat.

K

1769. urteko Donibane Lohizunen gertatzen da Etxahun,
kartografoa komikiaren istorioa. Izenburuak berak adierazten duen bezala, Etxahun da protagonista nagusia:
kartografoa eta nabigatzailea izanik, bere azken abenturaren berri kontatuko digu 20 orrialdetan zehar.
James Cooken esplorazio-lanek ospe handia ekarri
zioten Ingalaterrari eta ondorioz, Frantziak ere gauza
bera egitea pentsatu zuen, Etxahunen laguntzarekin,
hau da, Frantziari izena eta ezagutza ekarriko zizkion
espedizioa martxan jartzea. Hala, Praslin ministroa eta
Fleurieu tenientearekin elkarrizketatu zen Etxahun, lan
zientifiko, militar eta komertziala adoste aldera.
Zientifikoa ere bazen gure itsasgizona, jakin-min ikaragarria zuena eta bere egiteko nagusia kostaldeko
mapak eta nabigazio-ibilbideak egitea bazen ere, uretan
bizi ziren izaki harrigarriek erakartzen zuten gehien.
Ezkutukoa eta paganoa argitu nahian, baiezkoa eman
zion Etxahunek frantses amiralgoak eskatutakoari.

Pertsonaia nagusiak
Etxahun, Anduriña, Irizar kapitaina, Jakes almirantea
(Etxahunen osaba), Praslin ministroa, Fleurieu tenientea,
Gaston lemazaina, arpoilaria, Duhamel kapitaina eta
“portugesa” kontrabandista izango dira komikian
gehien nabarmenduko diren pertsonaiak.
AMIRALGO.- Almirantegoa. Almirantazgo. Amirauté.
EGILE.- Autor/a. Auteur.
EZAGUTZA.- Conocimiento. Connaissance.
IZAKI.- Ser. Créature.
IZENBURU.- Título. Titre.
KALERATU.- Argitaratu. Publicar. Publier.
NABARMENDU.- Destacar. Remarquer.
OSPE.- Prestigio. Prestige.
ZERTZELADA.- Pincelada. Détail.

Gaurgero
HABE aldizkariak Amaia Ballesterosen Etxahun, kartografoa komikia emango du argitara
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MARINELAK

ETXAHUN
24 urte
Kartografoa, itsasgizona
Ezkongabea
Donibane Lohizune

ANDURIÑA
20 urte
Ezkongabea
Coruña

IRIZAR KAPITAINA
40-45 urte
L’Hirondelle de mer (Itsaso-enara)
espedizio-zamaontziaren kapitaina
PIRATAK

415
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Gaurgero

Arbizuko txistor saritua
Testua: Iker Barandiaran Zubiate (Arteman Komunikazioa)
Argazkiak: Josetxo Arantzabal

A2 Arbizun (Nafarroa) txistorrak egiteko tradizio han-

dia dago eta izen bera duen Arbizu familia-enpresa da
puntakoenetako bat. Ospe horren adibide gisa, irailean Frantziako La Guide des Gourmands gastronomia-aldizkari garrantzitsuak eman zion Coq D´Or sari
ezaguna. Azpimarratzekoa da oso gutxitan eman izan
dizkietela sariak Frantziatik kanpoko ekoizleei, eta
lehenengo aldia dela txistorrak halako errekonozimendua jaso izana. Txistorra nazioartera esportatzen
da, probatzen dutenek errepikatu nahi dutelako;
baina bide handia dago oraindik egiteko. Enpresako
jabe diren Mari Carmen Arbizu eta Patxi Goikoetxea
senar-emazteekin eta Ainara Goikoetxea alabarekin
izan gara.
ari garrantzitsua jaso du Arbizu-Goikoetxea familiak, baina atzean lan handia dago. Izan ere, orain
dela 71 urte hasi ziren Mari Carmen Arbizuren gurasoak txistorra beraien kabuz egiten eta ordutik asko garatu dituzte elikagaiak eta prozedura. “Aitona harakina
zen, baina nire gurasoak ezkondu eta independizatu zirenean harategi txiki bat jarri zuten. Txistorrak egiten hasi
eta Gipuzkoako hainbat herritan saltzen hasi ziren.
Horren atzetik etorri zen fabrika bat irekitzea eta gero ni
batu nintzen. Urte asko daramatzagu eta eskertzekoa da
saria”, azaldu digu Mari Carmen Arbizuk.

S

Txistorra, nazioartean saritua
Sorpresa handiz hartu zuen saria Arbizuko familiak,
batez ere beraiek ez zutelako lehiaketan izen eman.
“Nafarroako Gobernuko ordezkari batek bidali zuen
txistorra guri ezer esan gabe, eta aldizkaritik deitu zigutenean zur eta lur gelditu ginen”. Horren ostean,
Parisera jo zuten sari banaketara eta 30 kilo txistorra eraman zituzten dastatzeko. “Berehala bukatu zen txistorra eta antolatzaile zein parte-hartzaileei asko gustatu
zitzaien; hori da errekonozimendurik onena”, nabarmendu du Patxi Goikoetxeak.
Mari Carmen Arbizurekin ezkondu zenean,
Goikoetxea jaunak alboratu egin behar izan zuen pilota
txistorra egiten hasteko. Hala, ekoizpena handitu ahala,
fabrika handiagoa eta modernoagoa zabaldu zuten,

2008ra arte izan dutena. “Ainara alabak ikasketak bukatu eta enpresaren kargu egitea erabaki zuen. Horregatik,
gaur egungo kalitate eta ekoizpen-baldintza guztietara
ondo egokitzeko fabrika berria eraiki dugu Utzubar
industrialdean”, dio Mari Carmen Arbizuk.

Betiko errezeta eta lehengaiak
Arbizuko familia honek kontatu digu txistorraren ekoizpena ez dela asko aldatu, ez behintzat erabiltzen dituzten lehengaiak eta prozedura. “Gurasoengandik ikasitako errezeta da eta lehengaiak dira txerri-haragia, piper
gorria eta baratxuria, betikoak; hala ere, egia da lehengaiak gero eta hobeak direla, eta urteen poderioz, gehiago dakigula. Bestela, maitasun handia jartzen diogu, besterik ez”, nabarmendu du Mari Carmen Arbizuk.
Kontuak kontu, txistorrak gero eta jarraitzaile gehiago ditu; eta poliki-poliki Arbizu enpresa ari da gure mugetatik kanpo ere txistorra preziatua saltzen. “Nafarroatik
Gipuzkoara eta Euskal Herri osora egin genuen salto aspaldi, baina azken urteotan Portugal, Filipinak, Norvegia,
Belgika eta Ingalaterrara esportatzen dugu; eta orain
Frantzia, Mexiko eta Poloniako merkatuetan sartzeko ahalegina egiten ari gara”, kontatu digu Ainara Goikoetxeak.
“Zailena da hasiera batean produktua zer den azaltzea,
txorizoaren eta saltxitxaren antza daukana… Behin probatuz gero, guztiek dute gustuko; baina zailena hori da, ezagutzera eman eta probaraztea”, gehitu du enpresako
arduradun gazteak. “Sari hau jasotzea ez da nahikoa; lan
handia egin behar da oraindik”.
Bestalde, Arbizu enpresako arduradunek jakinarazi
dute jasotako sariak ez diola familia-enpresari bakarrik
onurarik ekarriko, txistorgile guztiei baizik: “Sariak herriari ere ekarriko dio onura, ezagutzera ematen duelako.
Arbizu Txistorrak saria jaso badu ere, guztiontzat da ona:
txistorrari buruz hitz egiten da eta hori da garrantzitsuena.
Gero eta jende gehiagok ezagutu eta proba dezala: gaur
guk egindakoa jan dezala eta bihar beste batena”, argitu
du Mari Carmen Arbizuk.

Bestelako elikagaiak
Txistorra da familia-enpresa honen ekoizpen-izarra eta salmenta kopuruaren atal garrantzitsuena askogatik, baina
bestelako elikagaiak ere ekoizten dituzte: txorizo freskoa,
hirugihar adobatua piper gorriarekin, txorizo lehorra, saltxitxoia eta patea. Are gehiago, bestelako produktuak
ekoiztea ere aztertzen ari dira.

*

ALBORATU.- Dejar a un lado. Marginaliser.
ANTZ.- Parecido. Ressemblance.
BARATXURI.- Berakatza. Ajo. Ail.
BATU.- Elkartu. Unir (se). Se réunir.
DASTATU.- Probar, catar. Déguster.
EKOIZLE.- Productor/a. Producteur/trice.
EKOIZPEN.- Producción. Production.
ELIKAGAI.- Alimento. Nourriture.
ERAIKI.- Construir. Construire.
GARATU.- Desarrollar. Développer.
HARAKIN.- Carnicero/a. Boucher/ère.
HIRUGIHAR.- Beicon. Bacon.
JARRAITZAILE.- Seguidor/a. Suiveur/se.
LEHENGAI.- Materia prima. Matière première.
NABARMENDU.-Destacar. Se distinguer.
ONURA.- Provecho, beneficio. Bénéfice.
ORDEZKARI.- Representante. Représentant/e.
OSPE.- Fama. Renom.
PROZEDURA.- Procedimiento. Procédure.
PUNTAKO.- Sobresaliente, extraordinario/a.
Extraordinaire.
SARI.- Premio. Prix.
ZUR ETA LUR GELDITU.- Quedarse de piedra.
Rester stupéfait/e.

Gaurgero
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A2 Aurkitu informazio zuzena, eta √ zeinua idatzi beheko laukietan,
adibidean egiten den bezala. Zuzenak ez direnak hutsik utzi.

Adibidea:
Arbizun
aspaldikoa da
txistorrak egiteko
ohitura.

Frantziako Coq
Txistorra esportatzen Arbizu-Goikoetxea
D’Or saria jaso berri den lehenengo aldia familiak hasieratik
du Arbizu enpresak. da.
izan zuen txistorrak
egiteko fabrika bat.

√
Txistorra egiteko
Arbizutarrek
Nafarroa ordezkatu lehengaiak eta
prozedura gutxi
zuten Frantzian.
aldatu dira.

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 45. orrialdera.

Azken urteotan
txistorra beste
herrialde batzuetara
esportatzea lortu da.

Saria txistorgile
guztientzat izan da
onuragarri.

415
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Gaurgero
Testua: Iker Barandiaran Zubiate (Arteman Komunikazioa)
Argazkiak: Nuria Villalta

Diasporako euskaldunak,
Euskal Herritik hurbil
B2 Nuria Villalta “Guk” izeneko dokumentala

bukatzeko zorian dago. Urtebetez Argentinako eta
Uruguaiko euskal diasporan murgildu eta hainbat
pertsona elkarrizketatu ditu, dokumentazio eta
ikerketa-lan handia eginez. Lan dotorea prestatzen
ari da, baina guztia bere kabuz egin du eta ikus-entzunezkoa bukatzeko finantzaketa bila dabil orain.

illalta nafarra da sortzez, ............1............ Bilbon
bizi izan da denbora askoan. Ikus-entzunezko
lizentziatura bukatu bezain laster, mundua ezagutzeko asmoak bultzatuta, Hegoamerikara jo zuen. Iaz,
Buenos Airesera joan zen dokumentazio-lana egitera. Bertan bizi den bere izebaren izeba, Josune, elkarrizketatu izanak euskal diasporari ............2............ lan zabal bat egitera eraman zuen, ia oharkabean. Daniel Desaloms irakasle eta dokumentalgileak koordinatuta, urtebetez lanean buru-belarri jardun du Villaltak eta hasiera batean oso
xumea zen proiektua hazi egin da, ............3............ egilearen bizipenak ere: “Pertsonalki urrun nago orain ikus-entzunezko hau hasi zuen pertsonarengandik; asko ikasi
dut eta horrek berak hazi egin nau”.

V

Diasporako euskal hiztunak
Lan hau egiten daraman tarte luzean jende ugari ezagutu
du eta asko dira jasotako testigantzak: Euskal Herritik hara
joandakoak, haien ondorengoak, Argentinako historialariak, soziologoak eta beste. Zeregin honetan gauza askok
harritu dute Villalta, horien artean Argentinan eta
Uruguain aurkitu ............4............ euskararekiko jarrera
baikorra: “Ikusi dut euskara bizirik dagoela munduaren
ertz desberdinetan eta horrek berme handia ematen dio
hizkuntzari, are gehiago, oraintxe bertan Argentinan milatik gora pertsona ari dira euskara ikasten. Gainera, euskal
jatorririk ez duten euskal hiztun asko ere ezagutu ditut,
euskara ikasi eta irakasle ere badirenak. Sinesgaitza da!”.

Nuria, Mitre museoan
dokumentazio-lana egiten

Nuria Villaltak hizkuntzarekin lotutako ondorio
batzuk jarri ditu mahai gainean: “Askok galdetzen dute
ea zertarako balio duen euskarak Euskal Herritik
............5............ edo beste hizkuntza hedatuagoen
aurrean zer funtzio duen… Bada, hizkuntzek komunikatzeko balio dute, baina baita gure gizartea, historia, izaera eta beste gauza asko hobeto ulertzeko
............6............”.

Sustraien mitoa
Askoren ahotan izan eta Villalta bera kezkatzen zuen
kontu bat ere argitu du ikus-entzunezko honek: globalizazio-garai hauetan diasporako euskaldunon sentimenduei hain gogor eustearena. “Historia luzea eta sustrai
sakonak ditugu. Gainera, estaturik ez dugunez, gure
interesak bermatu ahal izateko, giza partaidetza handia behar da. Horrek zeresan handia dauka globalizazioari aurre egiteko dugun moduan”.
Atzerrian bizi diren euskaldunei dagokienez, poliki-poliki normalizatzen ari den beste alor bat ere ukitu du
Nuria Villaltak: Euskal Herriaren mitifikazioa. Hain zuzen
ere, oraindik izan badira euskal jatorria duten zenbait
lagun arbasoen baserriari oso lotuta. “Gaur egun diasporan dauden pertsonek Internet eta komunikabideei
............7............, harreman estua dute Euskal
Herriarekin eta gauzak aldatu egin dira. Hala ere, horietako asko harrituta gelditzen dira euskarak Euskal
Herrian bertan daukan presentzia txikiarekin”.

Gaurgero
Diasporako euskaldunak, Euskal Herritik hurbil
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Dokumentaleko bi fotograma

B2 Konturatuko zinenez, 10 hutsune utzi ditugu bete gabe
testuan. Leku horietako bakoitzean egokia den
aditz/molde/hitz bat jartzen saia zaitez.

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 45. orrialdera.

Alberto Ospital eta Nuria Villalta

Finantzaketa bila
Une honetan, dokumentalaren post produkzio eta muntaia-prozesuan ari da lanean Nuria Villalta. Elkarrizketa
batzuk egin gabe dauzka oraindik eta diru-laguntzarik
lortu ezean, jende gehiagoren testigantzak jasotzeko
modurik izango ez duelako pena ere badu. Hala ere, ziur
dago merezi duela ahaleginak, eta errepikatu ere egingo
lukeela esperientzia. Pozik dago, batez ere, hainbeste
pertsonaren bizipenak ezagutu izanagatik, orain arte
bere promoziorako bideoak jasotako harrerarengatik eta
ikasi duen guztiagatik. “Ezagutzen ez nituen historiaren
hainbat alderdi ezagutu ditut, eta beste herrialde
batzuek haien nortasun nazionalarekiko duten harremanaz jakiteak distantziatik Euskal Herria beste era batera
ikusten ere lagundu ............8............”.
Villaltak ezinbestekoa ............9............ finantzaketa
lortzeari, lana bukatzeko eta berau behar den beste
zabaltzeko: “Diasporarekin lotutako hainbat lan eginak
daude dagoeneko, baina sentsazioa daukat gero atzerrian ............10............ ematen direla ezagutzera. Hori
gainditu egin behar da, interes handia dagoelako”.

*

ARBASO.- Antepasado. Aïeul.
AURRE EGIN.- Enfrentarse a. Affronter.
BAIKOR.- Optimista. Optimiste.
BERMATU.- Garantizar. Garantir.
BERME.- Garantía. Garantie.
BIZIPEN.- Vivencia. Expérience.
BULTZATU.- Empujar, impulsar. Promouvoir.
BURU-BELARRI.- Con ahínco. Totalement.
ERTZ.- Esquina. Bord.
ESTU.- Estrecho/a. Étroit/e.
EUTSI.- Mantener. Maintenir.
EZEAN.- En caso de no, si no. Sinon.
GAINDITU.- Superar. Dépasser.
HARRITU.- Asombrar. Étonner.
HAZI.- Crecer. Croître.
HEDATU.- Extendido/a. Étendu/e.
HIZTUN.- Hablante. Parlant/e.
IKUS-ENTZUNEZKO.- Audiovisual. Audiovisuel/elle.
KEZKATU.- Preocupar. Préoccuper.
MURGILDU.- Enfrascarse. S’immerger.
NOR(K) BERE KABUZ.- Por iniciativa propia. Chacun/e pour soi.
OHARKABEAN.- Inadvertidamente. Par inadvertance.
ONDORIO.- Consecuencia. Conséquence.
PARTAIDETZA.- Participación. Participation.
SINESGAITZ.- Increíble. Incroyable.
SORTZEZ.- De nacimiento. De naissance.
SUSTRAI.- Raíz. Raisin.
-T(Z)EKO ZORIAN EGON.- Estar a punto de. Être au point de.
ZERESAN.- Zerikusi. Relación. Relation.
XUME.- Sencillo/a. Simple.

415
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GABONETAKO EROSKETAK
A1 Opariak, janaria… erosketak ditugu buruan Gabonetan.
Denda asko bisitatzen ditugu eta denbora luzea ematen dugu
erosten.
Sekuentzia honetan ere horixe egingo dugu: dendaz denda
ibiliko gara eta hainbat produktu erosiko ditugu.
Erosteko prest al zaude?

15

[Sekuentzia
Didaktikoa]

Helburua gauzatzeko, hauek izango dira egingo dituzun lanak:
• Denda eta produktuen izenak ikasiko dituzu.
• Produktu bakoitza non erosten den ikasiko duzu.
• Produktuen prezioa esaten ikasiko duzu.
• Non, Nora, Zer eta Nork/Zerk kasuetan hitzak nola deklinatzen diren ikasiko
duzu.
• Esaldiaren barruan aditzaren ezkerreko aldean jartzen dena garrantzitsua
dela ikasiko duzu.

415
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1 MERKATARITZA-GUNEAN
Denetik zentro komertzialean denda asko daude. Hona hemen batzuk:

Denetik merkataritza-gunea

Bitxi-denda

Gizonezkoentzako Emakumezkoentzako
arropa-denda
arropa-denda

Liburu-denda

Etxetresna
elektrikoen denda

Kirol-denda

Kioskoa

Loradenda

Litxarreria-denda

Tresna elektronikoen
denda

Jostailu-denda

Lentzeria

Supermerkatua

Gozotegia

Lurrindegia

Animalia-denda

[GABONETAKO EROSKETAK]
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Argazkietako dendei erreparatu eta esan:
Zer saltzen dute denda bakoitzean?
Adibidez,
Liburu-dendan eleberriak saltzen dituzte.
Egin zuk gauza bera beste dendekin:
1. Bitxi-dendan
2. Gizonezkoentzako arropa-dendan
3. Emakumezkoentzako arropa-dendan
4. Liburu-dendan
5. Etxetresna elektrikoen dendan
6. Kirol-dendan
7. Kioskoan
8. Loradendan
9. Litxarreria-dendan
10. Tresna elektronikoen dendan
11. Jostailu-dendan
12. Lentzerian
13. Supermerkatuan

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Orain, esan non saltzen dituzten produktu hauek:
Adibidez,
Kuleroak lentzerian saltzen dituzte.
Egin zuk gauza bera beste produktu hauekin:
1. Bitxiak
.............................................................................
2. Galtzak
.............................................................................
3. Soinekoak
.............................................................................
4. Galtzerdiak
.............................................................................
5. Kuleroak
.............................................................................
6. Ipod-ak
.............................................................................
7. Wii kontsolak .............................................................................
8. Patinak
.............................................................................
Egin beste hainbeste produktu hauekin:
1. Azukrea
.............................................................................
2. Txokolatea
.............................................................................
3. Egunkaria
.............................................................................
4. Arropa
.............................................................................
Ba al dago alde edo diferentziarik aurreko esaldiekin? Zein?
..........................................................................................
Ze aditz idatzi duzu esaldian? dituzte ala dute? Ba al dakizu zergatik?
Hemen idatzi: ..........................................................................................

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 22. orrialdera.
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2 EROSKETA EZBERDINAK

Hiru erosketa-zerrenda dituzu segidan. Nora joan behar dute pertsona hauek
produktu horiek erostera?

IKER eta JOSUNE

AINTZANE

JOSE RAMON

• Poema-liburua
Anerentzat
• Wiirako joko bat
• HABE aldizkariaren
azken alea
• Hortzetako zepilo
elektrikoa

• Txokolatezko pastelak
• Lore-sorta bat lagun
batentzat
• Ezkontzarako eraztunak
• Pilotan jokatzeko pala
bat

• CDak
• Kolonia
• Gomazko hartzatxoak
• Krispetak
• Hortz-orea
• Eguzkitako betaurrekoak

Denda hauetara joan
behar du:
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

Denda hauetara joan
behar dute:
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

Denda hauetara joan
behar du:
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

Eta beste gauza hauek,
non erosiko dituzu?
Adibidean bezala idatzi:

Loreak, loradendan

Boligrafoak
.......................

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 22. orrialdera.

Xanpain-botila
.......................

Barazkiak
.......................

Panpina
.......................

[GABONETAKO EROSKETAK]
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3 PREZIOAK
Idatz ezazu produktu hauen prezioa. Kontuz ibili singularra eta pluralarekin
Zenbat balio du? / Zenbat balio dute?

Galtza pare batek
60 euro balio du/ditu

Bi pilek sei euro
balio dute/dituzte

Orain zure txanda da:

Sei koadernok (24€)

Zapata-pare batek (90€)

Telebista batek (499€)

.....................................

.....................................

.....................................

Hiztegi entziklopediko
batek (65€)

Pastel batek (25€)

Lore-sorta batek (18€)

.....................................

.....................................

.....................................

Zein gauza iruditzen zaizkizu merkeak eta zein garestiak?
Erabili: pixka bat, oso, nahiko, garestia, garestiegia, merkea
Adibidez,
Zapatak nahiko garestiak dira
Koadernoak
Telebista
Hiztegia
Pastela
Lore-sorta

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 22. orrialdera.
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4 LABURPENA

Hauxe da sekuentzia honetan ikasi duguna:
DENDAK
Bitxi-denda
Gizonezkoentzako
arropa-denda
Emakumezkoentzako
arropa-denda
Liburu-denda
Merkataritza-gunea

Hiztegia

Zentro komertziala
Etxetresna elektrikoen
denda
Kirol-denda
Kioskoa
Loradenda
Litxarreria-denda

PRODUKTUAK
Wii kontsola
Eleberria
Patinak
Bitxia
Azukrea
Galtzak
Txokolatea
Soinekoa
Egunkaria
Galtzerdiak
Arropa
Kuleroak
Wiirako jokoa
Ipod-a

Poema-liburua
Hortzetako
zepilo
elektrikoa
Txokolatezko
pastela
Lore-sorta

Tresna elektronikoen denda
Jostailu-denda
Lentzeria
Supermerkatua
Gozotegia
Lurrindegia
Animalia-denda

Ezkontzarako
eraztunak
Pala
CDa
Kolonia
Gomazko
hartzatxoa

Krispeta
Hortz-orea
Eguzkitako
betaurrekoak

Galdera-erantzunak
Sekuentzia honetako ariketetan galdera hauek planteatu dira:
Zer saltzen dute denda bakoitzean?
Galdera da ZER SALTZEN DUTEN eta beraz, erantzuna, hau da, produktua,
aditzaren ezkerreko aldean jartzen dugu, horixe baita esaldian azpimarratu
nahi dena, garrantzitsuena.
Adibidez: Jostailu-dendan JOSTAILUAK saltzen dituzte.
Non saltzen dituzten produktu hauek? Non erosiko dituzu?
Kasu hauetan, LEKUA, TOKIA da garrantzitsuena, eta aditzaren ezkerreko
aldean jarriko dugu, NON kasuan deklinatuta (-AN singularraren kasuan eta
–ETAN pluralaren kasuan).
Adibidez, Galtzak ARROPA-DENDAN saltzen dituzte.
Nora joan behar dute?
Galdera honen erantzunak beti eramango du –(E)RA bukaera, NORA
galdetu baitugu.
Adibidez, SUPERMERKATURA joan behar dute.
Zenbat balio du?/zenbat balio dute?
Prezioa galdetzeko galdera da hau. Kontuz ibili behar da objektu edo
produktuari beti –(E)K jarri behar diogulako.
Adibidez, Pastel batek 25 euro balio du/ditu (biak dira zuzenak, singularra
eta plurala).
Prezioak/Zenbakiak
Zenbakia eta gero, hitzak ez du artikulurik.
Adibidez, 12 euro, 3 euro, 278 euro… Eta ez 12 euroa, 3 euroa, 278 euroa…
Graduatzaileak/Adjektiboak
pixka bat, oso, nahiko, garestia, garestiegia, merkea
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5 OLENTZEROREN EROSKETAK
Gabonetan erosketak egiten ditugu: senide eta lagunentzako opariak, jostailuak,
kapritxoak… etab.
Hemen dituzu Olentzerori idatzitako eskutitz batzuk. Irakur itzazu:

A

OLENTZERO MAITEA:
TEA NAHI DUT:
AURTEN OSO ZINTZOA IZAN NAIZENEZ, HAU EROS
- ORDENAGAILU BERRIA
- GALTZERDI PARE BAT
JASO
BESTERIK EZ, MILA ESKER ETA MUXU HANDI BAT
ALAZNE

B

OLENTZERO:
AURTEN GAUZA HAUEK NAHI DIT
UT:
- TELEBISTA HANDI BAT
- MASKOTA BAT (AHAL BADA, TX
AKUR BAT)
BESTERIK EZ, ESKERRIK ASKO
JON

C

OLENTZERO JAUNA:
ARTZEA:
NAHI DUT AURTEN EK
IK
RR
KA
BA
T
BA
A
GAUZ
BAT.
MARGO-KUTXA EDER
ESKERRIK ASKO
MADDALEN

Eskutitzak irakurri ondoren, egin ezazu bakoitzean eskatzen dena erosteko
bisitatu behar dituzun denden zerrenda:
Denda hauek bisitatu behar ditut:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Orain, gastatuko duzun dirua, gauza bakoitzak zenbat balio duen (asmatu)
idatziz:
Opariek hau balio dute:
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Zure idatzia guri bidaltzeko, hauxe duzu helbidea: argitalpenak@habe.org.
Trukean, oparitxo bat jasoko duzu!
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[GABONETAKO EROSKETAK]
ERANTZUN-ORRIA

1 MERKATARITZA-GUNEAN
1. Bitxi-dendan bitxiak saltzen dituzte.
2. Gizonezkoentzako arropa-dendan
gizonezkoentzako arropa saltzen dute.
3. Emakumezkoentzako arropa-dendan
emakumezkoentzako arropa saltzen dute.
4. Liburu-dendan liburuak eta bulegomateriala saltzen dute.
5. Etxetresna elektrikoen dendan etxetresna
elektrikoak saltzen dituzte.
6. Kirol-dendan kirola praktikatzeko materiala
saltzen dute.
7. Kioskoan aldizkariak eta egunkariak saltzen
dituzte.
8. Loradendan loreak eta landareak saltzen
dituzte.
9. Litxarreria-dendan litxarreriak saltzen dituzte
10. Tresna elektronikoen dendan tresna
elektronikoak saltzen dituzte (Ipod-ak,
mp4-ak,Nintendos DS-ak…)
11. Jostailu-dendan jostailuak saltzen dituzte.
12. Lentzerian kuleroak, galtzontziloak,
galtzerdiak.
13. Supermerkatuan denetik saltzen dute.

2 EROSKETA EZBERDINAK
Aintzanek liburu-dendara, tresna
elektronikoen dendara eta etxetresna
elektrikoen dendara joan behar du.
Josunek eta Ikerrek gozotegira, loradendara,
bitxi-dendara eta kirol-dendara joan behar
dute.
Jose Ramonek litxarreria-dendara, lurrindegira,
eta supermerkatura joan behar du.
Boligrafoak, supermerkatuan edo liburudendan
Xanpain-botila, supermerkatuan
Barazkiak, supermerkatuan
Panpina, jostailu-dendan

1. Bitxiak bitxi-dendan saltzen dituzte.
2. Galtzak arropa-dendan saltzen dituzte.
3. Soinekoak emakumezkoentzako arropa-dendan
saltzen dituzte.
4. Galtzerdiak lentzerian eta arropa-dendan
saltzen dituzte.
5. Kuleroak lentzerian saltzen dituzte.
6. Ipod-ak tresna elektronikoen dendan saltzen
dituzte.
7. Wii kontsolak tresna elektronikoen dendan eta
jostailu-dendan saltzen dituzte.
8. Patinak jostailu-dendan saltzen dituzte.
1. Azukrea supermerkatuan saltzen dute.
2. Txokolatea supermerkatuan saltzen dute.
3. Egunkaria kioskoan eta liburu-dendan saltzen
dute.
4. Arropa supermerkatuan eta arropa-dendan
saltzen dute.
Ba al dago alde edo diferentziarik aurreko
esaldiekin? Zein?
Bai, aditz-forma ezberdina da.
Ze aditz idatzi duzu esaldian? dituzte ala dute?
Ba al dakizu zergatik?
Azken esaldietan dute aditza jarri dugu,
produktua singularra delako. Aurreko adibideetan
plurala zen.

3 PREZIOAK
Sei koadernok 24 euro balio dute/dituzte
Zapata-pare batek 90 euro balio du/ditu
Telebista batek 499 euro balio du/ditu
Hiztegi entziklopediko batek 65 euro balio du/ditu
Pastel batek 25 euro balio du/ditu
Lore-sorta batek 18 euro balio du/ditu
Koadernoak nahiko merkeak dira
Telebista ez da oso garestia
Hiztegia nahiko garestia da
Pastela pixka bat garestia da
Lore-sorta ez da garestiegia

Hamaika trikimailu 23
S

ail honetako gonbidatu guztiei,
euskara ikasten aritu direnean
bizi izandako hainbat konturi buruzko
galderak egiten dizkiegu, denei berberak. Zuetako asko bezalaxe, euskaldun
berriak izanik erantzun digutena interesgarria gertatuko zaizuelakoan.

A2

?

Elena Sanchez

lena Sanchez Gasteizkoa da, hogeita hamaika
urte ditu eta herri honetako beste pertsona
askok bezala, euskara ikasteari ekin zion egun batean. Horretaz gain, oso tresna erabilgarri bat ere sortu
du: El euskaltegi izeneko bloga. Hara eta hona ibili
ondoren, momentu honetan, familiako negozio batean egiten du lan, aluminio-tailer batean, eta euskara
ikasten ari diren ikasleei azterketak prestatzen laguntzen die.

E

Zenbat denbora behar izan duzu euskaraz lasai
hitz egiteko edo pentsatzen duzuna euskaraz
garbi adieraztea lortzeko?
Nik uste dut bosgarren urratsean edo jada, ez dakit,
sartzen zaizula euskaraz hitz egiteko grina eta ez dakit,
ahal duzun guztia egiten duzula euskaraz hitz egiteko.
Eta zenbat denbora behar da bosgarren urratsera iristeko?
Bueno, nik beti bost orduko erritmoan ikasi dut.
Egunean bost ordu egiten dituzu, 8:00etatik
14:00etara edo, gutxi gora behera, eta orduan, abiadura horretan, urte batean sei urrats egiten dituzu.
Gasteizen hasi zinen ikasten, hemeretzi urterekin. Orain hogeita hamaika dituzu. Hamabi urte
pasa dira geroztik… hamabi urte hauetan zer
egin duzu?
Estatu Batuetatik bueltatu nintzenean hasi nintzen IKA
euskaltegian bost orduko ikastaroa egiten eta gero
Bilbora joan nintzen kazetaritza ikastera eta orduan,
unibertsitate-garaian, Gabriel Aresti euskaltegian aritu
nintzen, Bilbon. Orain dela hiru urte edo, berriro hasi
nintzen euskara ikasten eta iaz bukatu nuen.

Argazkia:Elena Sanchez

Euskara ikastearekin nahikoa ez eta erabaki
zenuen El euskaltegi izeneko bloga sortzea.
Azalduko al diguzu zer den zure blog hori?
Orain dela bi urte edo hasi zen blogen “mobida”.
Sarean sartu nintzen ikusteko zer zen blog bat eta,
garai hartan erabaki nuen “erabiliko dut bide berri
hau nire esperientzia konpartitzeko, zalantzak argitzeko, eta bide batez, azterketen deialdiak ateratzen
direnean jakinarazteko. Eta pixkanaka-pixkanaka
bloga sortzen hasi nintzen.
Abesti batzuk ere badituzu jarriak: Ikusi mendizaleak eta Bagare daude hor eta erabiltzaileak
klikatzen badu bertan, musika bakarrik entzuten
da, baina hitzak idatzita ageri dira.
Bai, karaoke moduan. Bururatu zitzaidan hori egitea
ze euskaltegian beti ikasten dituzu kantak eta gero
afarietan beti abesten dira. Nik pentsatu nuen ezinbestekoa zela zenbait abesti jakitea.
Momentu honetan, zein da zure euskararekiko
egoera?
Orain beste pertsona batzuei laguntzen diet, beste
ikasle batzuei azterketak prestatzen… Nik ez ditut
euskara-eskolak ematen, ze ni ez naiz irakaslea, baina
bueno, nire trikimailuak erabiltzen ditut besteei
laguntzeko.
Zoritxarrez, nire lagunek ez dakite euskara eta hor
nabil ni konbentzitu nahian: “eman izena euskaltegian” esaten diet.
Ikasten ari naiz, baina karrera gaztelaniaz egiten
ari naiz. Ez nintzen ausarta izan eta ez nuen egin
matrikula euskaraz, baina bueno, saiatzen naiz erabiltzen. Ze bestela, maila galdu egiten da. Nik nabari dut
jada galdu dudala, batez ere ahozkoan eta gehiago
kostatzen zaidala hitz egitea.
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MAITE GONI:
“Ez dauka
zentzurik ikasle
guztiak irakasleari
begira egotea,
beste espazio
batzuk behar
ditugu”

Testua: Iker Barandiaran Zubiate (Arteman Komunikazioa)
Argazkiak: Josetxo Arantzabal

Maite Goñi ordiziarrak 20 urte egin ditu
B1 Jakintza Ikastolan irakasle. 2004an,
Batxilergoko ikasleak Euskara ikasgaian
motibatzeko Euskaljakintza.com bloga sortu zuen.
Ordutik, Web 2.0.ko erremintak irakaskuntzan nola
txertatu irakasteko lanean dihardu. Aurten
Mondragon Unibertsitatean ere lanean hasita dago,
informazioa sarean trukatzearen eta zabaltzearen
filosofia hedatzen.

Irakaskuntzak asko motibatzen zaitu, ezta?
Bai. Asko-asko gustatzen zait, eta batez ere nik ulertzen
dudan irakaskuntza mota. Nire ikasle-garaian ez zitzaidan ikasteko interesa piztu edo besteek ez zuten jakin
nola piztu niregan. Eta horri buelta eman nahian saiatzen naiz beti.
Nola gogoratzen duzu Internet gurera heldu zen
garaia? Harrapatu al zintuen?
Hasieran ez nion aparteko kasurik egin. Gerora, baina,
nire lankide Jokin eta Mikeli esker, web 2.0.a zer zen
deskubritu nuen eta oso eskertuta nago, oso gustuko
dudan mundu baten ateak zabaldu zizkidatelako.

karrizketaElkarriz25
Euskaljakintza.com, klik eta mintza. Euskara ikasteko tresna bat izan al da beti?
Jokin Lacallek Ikteroak izeneko bloga sortu zuenean
beste hainbat irakasle ere hasi ginen bertan parte hartzen. Ikasgelako kontuak azaltzeko erabiltzen genuen,
sarearen bitartez iristen zitzaiguna zabaltzeko… Orduan,
hezkuntza munduan ez zegoen halakorik. Handik gutxira, Batxilergoko bigarren mailan euskara apur bat alboratuta zegoela hausnartzen hasi nintzen. Hala, bloga
ikasleen autonomia jorratzeko, lanak argitaratu eta
publiko egiteko, edukiak sortzeko... bitarteko erakargarri
bat izan zitekeela pentsatu nuen. Hortik aurrera, testu-liburuak baztertu genituen. Ikastolaren zuzendaritzaren aldetik izugarrizko laguntza izan nuen, eta dagoeneko 6 urte bete ditu Euskaljakintza egitasmoak. Askotan
pentsatu dut Euskaljakintzak arrakasta izan badu, hasieratik planteamendu erradikala izan zuelako izan dela, ez
osagarria, baizik eta gaiaren erroa blogean bertan edukiak sortu eta argitaratzea zelako.
Zer esango zenioke blog bat sortu nahi duenari?
Askotan moden arabera mugitzen gara. Orain modan
dago wikipedian kolaboratzea, gero bloga egitea…
Azken finean, tresnak ez dira garrantzitsuak, zertarako
nahi dituzun baizik. Esan izan dute sare sozialen arrakasta ikusita, blogak desagertzear daudela. Baina ez da
egia, bakoitzak bere funtzioa dauka.
Zure bizitza Dale-ren piramidea ezagutu aurreko
eta osteko epeetan zatikatuta dago?
Dale-ren adibidea oso ona da: simulatu egin behar dela,
aktibo izan behar duzula, antzeztu edo beste norbaiti
azaldu ikasi nahi duzun hori. Pentsamendu horrekin jaio
zen Euskaljakintza eta oraindik ez nuen Dale ezagutzen,
baina erabat konpartitzen dut. Irakurtzen dugunaren zati
txiki batekin gogoratzen gara. Gauza bat da pasiboki
egiten duguna eta beste bat sakonki landuz, edo ikasleek elkarri azalduz, askoz gehiago gogoratzen dugu hori.
Hortaz, irakasleak etengabe birziklatu behar dira…
Bai, erabat. Beste lanbideetan ere egongo da beharra,
baina honetan oso-oso nabarmena da. Jada bukatu da
apunte batzuk prestatu eta 10 urtetan horiekin eskola

APARTEKO.- Berezia. Especial. Spécial/e.
BAZTERTU.- Bazterrera eraman. Arrinconar. Laisser de coté.
ESKERTU.- Agradecer. Remercier.
JORRATU.- Landu. Trabajar. Travailler.
LANDU.- Trabajar. Travailler.
TRUKATU.- Cambiar, canjear. Changer.
TXERTATU.- Erantsi. Incorporar. Insérer.

“Ikasle garaian ez zitzaidan
ikasteko interesa piztu edo
besteek ez zuten jakin nola
piztu. Eta horri buelta eman
nahian ibiltzen naiz beti”.
ematea. Informazioa bilatzeko, kudeatzeko, zabaltzeko
eta erakusteko moduak eraberrituz doaz.
Ikasgela fisikoki ere aldatu beharko litzateke?
Bai. Herrialde garatu batzuetan, adibidez MU-ko
Enpresagintzako fakultatean espazio irekiagoak planteatzen dira, bestelako txokoak, dekorazioa zainduagoa,
lasaitasuna emango duena. Didaktikoki plana aldatu
bada, ez dauka zentzurik ikasle guztiak irakasleari begira
egotea. Irakaslearen rola aldatzeko, beste espazio batzuk
behar ditugu.
Erraza al da gaztetxoek ordenagailua lanerako dela
ulertzea?
Hor badugu zeregin konpartitu bat gurasoek eta eskolak.
Nik uste dut urte gutxira normalizatu egingo dela, baina
lana dago egiteko eta heziketa digital hori gurasoei ere
zabaldu behar zaie. Oraindik ere, ume batzuei gurasoek
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esaten diete: “Ez baduzu hori egiten, ordenagailua kenduko dizut!”. Kontzeptu hori erabat zaharkitua dago.

“Esan izan dute sare sozialen
arrakasta ikusita, blogak
desagertzear daudela. Baina
ez da egia, bakoitzak bere
funtzioa dauka”.

Zer helbururekin abiarazi duzu Maitego.com?
Euskaljakintza hasieran ia denetarako erabiltzen nuen,
baina berez, Jakintza ikastolako Bigarren Batxilergoko
bigarren mailako ikasleentzat da, euskararekin lotutako
materiala sareratzeko. Askotan irakasleak hezten aritzen
naiz, hitzaldi edo jardunaldietan parte hartzen dut,
Euskadi Irratiko Amarauna saioan parte hartzen dut…
Txoko bat nahi nuen halako gauzak kontatzeko. Eta
baliabideak edo txostenak lortzen baditut, horiek zabaltzen saiatzen naiz.

MU-Online taldean. Berrikuntza metodologiaren gaineko
masterraren barruan ikasgai batzuk diseinatu eta tutore
izango naiz. Hemengo irakasleen heziketaz arduratuko
naiz eta Irakasle-eskolakoei hainbat masterretan IkTak
hezkuntzan nola txertatu irakatsiko diet.

Web 2.0.ren filosofia. Konpartitze hori zer da? galdutako demokrazia, 68ko maiatza…?
Modaren arabera ibiltzen da jendea, eta batzuek diote
filosofia hori zoragarria dela, eta denak bat gatoz. Beti
esaten dut klik-ak bezala mugitzen garela. Baina badira
filosofia horretaz aspertu direnak. Baina nik argi daukat:
dena ematen dut bueltan ezer eskatu gabe. Bakoitzak
pittin bat jarriko balu, asko lortuko genuke.

Oso desberdina da Batxilergoan edo unibertsitatean aritzea. Hemengo irakasleek oso jarrera irekia dute, uneoro ikastearena oso barneratuta dute. Baina, Jakintza
Ikastolan izan dudana eta hemengoa nahiko sintonian
daude. Oso baliagarria gertatzen ari zait ikastolan luzaroan ikasitakoa eta hemen praktikan jartzen ari naizena.
Batzuek uste dute web 2.0.a erabat gaindituta
dagoela eta dagoeneko 3.0.a heldu dela.
Niri ez zaizkit izenak axola. Web 1.0.a norabide bakarreko informazioa jasotzea zen, erabiltzaile bezala, googleen bilaketak egitea. Web 2.0.a, berriz, norabide bietakoa
da, guk jaso eta sortu, partekatu. Argi dago fase hori
gainditzeko bidean dagoela; horretan ados nago. Eta zer
dago konpartitzearen filosofiaren ostean? Nik ez daukat
erantzunik.

Jakintza Ikastolan eskolak ematen jarraitzen duzu?
2 urterekin hasi nintzen Jakintzan ikasle, gurasoek ikastolen alde egindako apustuari esker. Gerora, irakasle
bilakatu nintzen eta 20 urte eman ditut han irakasle:
denetatik irakatsi dut, baina azken urteotan gehiago jarri
diot arreta Batxilergoan euskara lantzeari. Orain arte
horretan ibili naiz batez ere. Aurten, baina, Mondragon
Unibertsitatean ere hasi naiz lanean, jardunaren %80an,

B1 Ezagutzen al duzu Maitek aipatu
duen Edgar Dale-ren piramidea?
Liburu bat irakurri
Irakasleari entzun
Grafiko bat ikusi
Aurkezpen bat
ikus-entzutea
Elkarrizketa
bat izatea
Ikasten
saiatutakoa
praktikatzea

Irakurri
Entzun

Handik bi astetara
gogoratuko dugu:
irakurri
dugunaren %10
entzun
dugunaren %20

Ikusi
Ikusi eta e
ntzun
Esan
Esan eta e
gin

Zure iritzia jakin nahiko genuke Dalek proposatutako
piramideari buruz: Zein da zure esperientzia?
Zure lana guri bidali nahi badiguzu, gustura hartuko dugu.
Hauxe da helbidea: argitalpenak@habe.org

ikusi
dugunaren %30
ikus-entzun
dugunaren %50
esan
dugunaren %70
egin
dugunaren %90

ASPERTU.- Aburrirse. S’ennuyer.
HITZALDI.- Conferencia. Conférence.
JARRERA.- Actitud. Attitude.
LUZAROAN.- Epe luzean.
Durante mucho tiempo.
Pendant beaucoup de temps.
PARTEKATU.- Compartir. Partager.
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Andrée de Jongh (Dédée)

Andrée de Jongh,
txikia bezain
adoretsua

C1 2007an hil zen Andrée de Jongh (Dédée), 91 urte

bete berritan. Bigarren Mundu Gerra garaian, Espainiako gerra Zibilaren ondoren, nazien aurkako Comète
sarearen kide izan zen emakume adoretsu eta eskuzabal honek, totalitarismoaren aurkako lanean euskaldun prestu eta bulartsuak izan zituen gatazkakide.

Comète sarearen sorrera

*

BABES.- Protección. Protection.
BATIK BAT.- Sobre todo. Surtout.
BESTEAK BESTE.- Entre otros/as. Entre autres.
BONBARDATU.- Bombardear. Bombarder.
BULARTSU.- Intrépido/a. Valereux/euse.
ERIZAIN.- Enfermero/a. Infirmier/ère.
ESKUZABAL.- Generoso/a. Génëreux/euse.
ETENGABE.- Sin parar. Continuellement.
FRONTE.- Frente. Front.
GATAZKAKIDE.- Compañero/a de lucha.
Camarade de lutte.
GURUTZATU.- Cruzar. Croiser.
HELDU.- Iritsi. Llegar. Arriver.
IRTENBIDE.- Salida. Sortie.
LIRAIN.- Esbelto/a. Svelte.
MEHATXUPEAN.- Bajo amenaza. Sous menace.
PRESTU.- Serio/a, honrado/a. Honnête.
SARE.- Red. Réseau.

Espainiako Gerra Zibilaren ostean eta Alemania Naziaren
mehatxupean, asko ziren 40ko hamarkada hasieran
Euskal Herriko Bidasoa ibaiko muga gurutzatu nahi zutenak. Besteak beste, aliatuen pilotuak eta nazien lurralde
okupatuetatik Gibraltarrera iritsi nahi zutenak, Britainia
Handira heldu nahian. Pilotu aliatuek, batik bat britainiarrek, etengabe bonbardatzen zituzten alemanen fronteak, baina hegazkin asko alemanen baterietatik ihes egin
ezinik lurralde okupatuan erortzen ziren. Pilotu horiek
babesik gabe geratzen ziren lurralde ezezagun batean.
Egoera horri irtenbidea emateko, zenbait euskaldunek
parte hartu zuten Comète sarea erakunde frantses-belgikarra sortu zuten Bruselan. Itxuraz, txikia eta liraina zen
Andrée de Jongh erizainak aurkeztu zion sarea antolatzeko ideia Bilboko britainiar kontsulatuko kontsulordeari.
Frantzian, Luxenburgon, Herbeheretan eta Belgikan erorita-
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Andrée de Jongh, txikia bezain adoretsua

Florentino
Goikoetxea
hernaniarra

ko hegazkinlariak salbatzeko sare bat antolatzea zen egitasmoaren funtsa: Frantziako muga pasata, Espainian
barrena, Lisboara edo Gibraltarrera iritsi behar zuten
iheslariek, berriro ere Londresera joateko modua izan
zezaten.
Mesfidati agertu zen kontsulordea plan haren aurrean.
Nazien tranpa bat ote zen hura? Baina Andrée de Jongh
ez zen bakarrik joan bilera hartara. Hiru gizon zeuden
zain beheko solairuan, beste bi belgikar eta eskoziar bat,
guztiak Bruselatik harekin iritsiak eta nazismoaren aurka
borrokatzeko prest.
Honela abiatu zen Comète sarea. Zergatik izen hori?
Dédée-k aterperatuen ihesaldiari eman nahi zion lastertasunagatik. Dirua britainiarrek jarri zuten; zuzendaritza, berriz, belgikarren eskuetan gelditu zen. Asmoa
zen Bruselatik babesleku batzuk bilatzea eta behin
Baiona aldera helduta, zenbait mugalarik Hegoaldera
ekartzea hegazkinlariak, leku seguruagora.
Iheslariei babes-etxeak eskaintzea eta muga pasatzen
laguntzeko lana nahiko erraz antolatu zen. Baziren
horretarako pertsona egokiak, hala nola Kattalin Agirre,
Florentino Goikoetxea hernaniarra edo Ambrosio San
Vicente gasteiztarra, batzuk aipatzearren.
Andrée de Jongh

Florentino Goikoetxea,
kontrabandista eta mugalaria
Sarearen antolatzaileek kontrabandoan zebiltzan pertsonak lagungarri izango zirela pentsatu zuten, beraiek ezagutzen baitzuten eremu (1) hori inork baino hobeto.
Orduan jo zuten Florentino Goikoetxearengana.
Hernaniarra, Altzueta baserrian 1898an sortua (2),
arrantzale amorratua (3) zen Florentino, baina kontrabandoan ere ibilia zen gaztetatik. Gerra Zibila hasi zenean Ziburura alde egin (4) eta kontrabandoan jarraitu
zuen. 1941ean mugalari-lanak egitea eskaini zioten eta
lau urte luzez 227 pilotu eta agente aliatu pasa zituen
alde batetik bestera, Bidasoan zehar (5). Altzuetakoa,
ihesean zebiltzanen askatasun sinbolo bilakatu (6) zen,
leialtasun, seriotasun eta ahalegin (7) handiz pasatzen
baitzituen pertsona horiek mendietan barrena ibilaldi
luzeak eginda.

Atxiloketa-garaia
1943ko urtarrilaren 15ean, ordea, Andrée de Jongh
atxilotu egin zuten Urruñan, salaketa baten ondorioz.
Ordura arte, Comète sareak 750 bat lagun ateratzea
lortu (8) zuen Frantzia, Luxenburgo, Belgika eta
Herbeheretatik.
Alemanak galdezka hasi zirenean, kosta egin zitzaien
Dédée Comète sarearen burua zela sinestea, hain zuen
itxura hauskorra!.
Espetxez espetxe denbora laburra iragan (9) ondoren,
Mauthausengo kontzentrazio-zelaira lehenik eta handik
Ravensbrückekora eraman zuten Dédée. Infernu hartatik
1945eko apirilean atera zen, gerraren (10) azken egunetan, gainerako preso guztiek bezala, oso egoera
latzak bizi izan ondoren.
Florentino eta Comèteko kideak

BIZILEGE APARTAK
Andrée de Jongh, txikia bezain adoretsua

Gerra ondorenak
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`Mugaldekoak´ telesaila
Comète sarea martxan zeneko garai historikoan oinarritu da
EITBk eta Tentazioa produkzio-etxeak sortutako Mugaldekoak
filma eta EITBko lehen katean emititutako telesaila ere. Fikziozko telesaila eta pelikula diren arren, benetako gertaeretan
oinarritzen da, benetako historiaren isla dira bere protagonista nagusiak, Florentino Goikoetxea (Iñaki Beraetxe) baserritar
eta mugalari hernaniarra eta Andrée De Jongh Dedeé (Matxalen de Pedro) Comète sarearen sortzailea.

Gerra bukatu zenean, Dédéeri omenaldi eta gorazarre
asko eskaini zitzaizkion: kondesa izendatu zuten, armadaren teniente-koronel, Leopoldo erregearen Ordenaren
eta Frantziako Légion d’Honneur-eko kide, adibidez.
Baina Dédée ez zen pozik bizi ingurukoei laguntza eman
gabe, eta 1955. urtera arte Afrikako zenbait erietxe eta
legenardun-tokitan aritu zen lanean, Kongon, Etiopian,
Kamerunen eta Senegalen.

Mugaldekoak telesaileko aktoreak

Comète sarea eta bere kideak gogoan

Marie Louise Dissard eta Andrée de Jongh, Amerikako
Askatasunaren dominaz saritu zituzteneko unean
Hainbat mugalari

C1 Testuinguruan duten esanahia kontuan harturik, KOLORE
GORRIZ markatuta dauden hitz horien baliokidea aukeratu
behar duzu. Idatzi bakoitzari dagokion letra beheko laukietan.
A

B

C

D

1

berdegune

ingurumen

hirigune

inguru

2

hazitakoa

jaioa

hezitakoa

erdibanatua

3

sutsua

haserretua

ezinbestekoa

paregabea

4

so egin

ospa egin

jauzi egin

ezkondu

5

zeharka

barrena

kanpo

at

6

bilatu

bihurritu

biluztu

bihurtu

7

kontu

mimo

esfortzu

estilo

8

erdietsi

konsegitu

baliatu

erreparatu

9

egon

alde egin

mugitu

igaro

10

saioaren

gatazkaren

arazoaren

matazaren

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 45. orrialdera.

Urtero, irailaren lehen egunetan, Comète sarearen
Adiskideen elkarteak eta Errenteriako Urdaburu mendizale elkarteak hiru egunetako ospakizunak antolatzen ditu Donibanen, Angelun eta Ziburun. Ziburuko
hilerri eder-ederrean, itsas zabalaren aitzinean, loreak
eskaintzen zaizkio Comèteko kide izan ziren Kattalin
Agirreri eta Florentino Goikoetxeari (biak Légion
d'Honneur-kideak, beste domina batzuk ez aipatzearren). Hara heltzen zirenean sentitzen ziren azkenean
seguruak hegazkinlariak, adiskideen artean.

*

ADORETSU.- Valiente, audaz. Courageux/euse.
ATERPERATU.- Refugiado/a. Refugié/e.
ATXILOTU.- Detener, capturar. Emprisonner.
BABESLEKU.- Refugio. Refuge.
FUNTS.- Principio, fundamento. Fondement.
GORAZARRE.- Homenaje. Hommage.
HAUSKOR.- Frágil. Fragile.
IHESALDI.- Fuga, escapada. Escapade.
IHESLARI.- Fugitivo/a, prófugo/a. Évadé/e.
ISLA.- Reflejo. Reflet.
LASTERTASUN.- Velocidad. Vitesse.
LATZ.- Duro/a, difícil. Difficil/e.
LEGENARDUN.- Leproso/a. Lépreux/euse.
MESFIDATI.- Desconfiado/a. Méfiant/e.
MUGALARI.- Persona que ayudaba a pasar la
frontera clandestinamente. Passeur/euse.
OINARRITU.- Basar (se). Se baser sur.
SALAKETA.- Denuncia. Délation.
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30 Ostutako
Ostutako pasarteak
B1 Detektibe asko eskaini dizkigu literaturak, hala nola, Sherlock

Holmes, Hercule Poirot, Miss Marple edo Clouseau inspektorea,
batzuk aipatzearren. Donna Leon idazleak ere badu berea: Guido
Brunetti, Venezian lan egin eta bertan gertatzen diren heriotzak
ikertuko dituena.

Potasio-zianuroarekin
pozoitutako orkestra
zuzendaria
Idazlearen gainean

Lehen eleberria

Donna Leon New Jersey-n jaio zen 1942an, baina
Estatu Batuetatik Italiara joan zen bizitzera.
1965ean Perugia eta Sienan ikasi eta Erroman
turismoko gidari gisa egin zuen lan. Guido Brunetti da bere eleberrietako detektibe protagonista.
Eleberri asko idatzi ditu Leonek eta horri esker,
mundu osoan da ezaguna. Hogeita sei hizkuntzatara itzuli izan dira bere lanak.

Heriotza La Fenicen (1992) Donna Leonen lehendabiziko eleberria da, Erein argitaletxearen eskutik
euskaraz irakurri ahal izango dugun bigarren eleberria bada ere (Heriotzarako jantzita izan baitzen
euskaraz argitaratutako lehena).
Veneziako La Fenice izeneko antzezleku ospetsuan, La traviata operaren emanaldian, hilketa
bat gertatu da, orkestra-zuzendariarena, hain
zuzen ere. Potasio-zianuroarekin pozoitu du norbaitek. Orkestra-zuzendari arrakastatsua eta bere
heriotza misteriotsua izango ditu aztergai eleberriko detektibea den Guido Brunettik.
Donna Leonen eleberri honetan agertuko da
lehen aldiz Guido Brunetti detektibea eta ziklo
zoragarri baten hasiera emango dio. “Karismarik
handiena duen detektibea” da The Guardian
komunikabide ingeleseko kritikariaren esanetan.
Intrigazko eleberri onenari ematen zaion Suntory
saria eskuratu zuen Japonen lan honek. Orduz
geroztik, Brunetti detektibeak zein eleberrietako
intrigaren gertalekuek interes eta xarma irabazi
dute. Veneziako kale eta kanalak dira beti eleberriko gertaeren lekuko.

Ostutako pasarteak
Ostutako
Potasio-zianuroarekin pozoitutako orkestra zuzendaria
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Liburutik ostu dugun pasarte honetan, Guido Brunetti detektibea
hilketa gertatu den lekura iristen den unea deskribatzen da.
Hainbat hitz kendu ditugu jatorrizko testutik eta hutsuneak betetzeko, hiru
aukera eskaintzen dizkizugu. Zeuk esan zein den hasiera batean testuan ageri
zena.

A2

1
Guido Brunetti, hiriko poliziaren commissarioa, ___(1)___ zen gelan
aurrena. Gorpua aulkian ikusi zuenean, _____(2)_____ jasoz, ez sartzeko
gelan barruago adierazi zien polizia uniformedunei. Gizon hura
_____(3)____ zegoen argi eta garbi, gorputza atzeraka bihurrituta, aurpegia modu beldurgarrian itxuraldatuta zuelarik, eta ez zegoen zertan biziseinaleen bila ibili; ez zen batere izango.
Brunettik ezagutzen zuen _____(4)______, Mendebaldeko munduko
jende gehienak ezagutzen zuen bezala; izan ere, podiumean inoiz ikusi
ez dutenek, lau hamarraldiz baino gehiagoz ikusi izan zuten haren aurpegia aldizkari-azaletan eta egunkarietako lehen orrietan, bere germaniar
______(5)_____ zorrotzarekin, hirurogei urteak ondo beteta izan arte belbeltza jarraitu zuen ile luze harekin. Brunettik bi bider ikusi zuen gizon
hura zuzentzen, zenbait urte lehenago, eta zuzendariari begira egon zen
_______(6)_______, ez orkestrari begira. Deabruren batek edo jainkoren
batek harrapatua balego bezala, Wellauerren ______(7)_______ aurrera eta
atzera makurtzen zen podiumaren gainean, ezkerreko atzaparra erdizka
itxita, biolinen soinua harrapatu nahi izango balu bezala. Haren eskuineko eskuan, ______(8)______ arma zen: orain hemen distiraka, gero han,
soinu-uhinei aginduak ematen zizkien tximista.
Heriotzan, ordea, jainkotasun haren seinalerik batere ez zen ageri, eta
deabru lizunaren mozorroa besterik ez zen geratzen.
Brunettik, begiak hildakoarengandik apartatuta, gelara begiratu zuen.
Lurrean zegoen _______(9)_______ ikusi zuen, eta baita platertxoa ere,
katilutik ez oso urruti. Hark agertzen zuen zergatik zeuden
______(10)_______ ilun haiek hildakoaren alkandoran, eta hark agertuko
zuen, seguru zegoen Brunetti horretaz, modu beldurgarrian itxuraldatutako aurpegia ere.

1.a) atera
b) sartu
c) ezarri

6.a) emanaldian
b) korridorean
c) atarian

2.a) eskua
b) hanka
c) bekaina

7.a) ilea
b) gorputza
c) besoak

3.a) gorpua
b) hila
c) hildakoa

8.a) makilatxoa
b) batuta
c) zigorra

4.a) hildakoa
b) gorpuzkia
c) hilotza

9.a) erretilua
b) katilua
c) edalontzia

5.a) matraileko
b) masaileko
c) matrail

10.a) urrats
b) marra
c) arrasto

Donna Leon, Heriotza La Fenicen, Erein, 2010, 16-17.orr.
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 45. orrialdera.
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“Etxahun,
kartografoa”

Komikia

2

1. atala: Hogei orrialdetan zehar biziko dugun abentura zirraragarriaren
hasiera irakurriko duzu atal honetan, Etxahun itsasgizonak lehen
pertsonan kontatuko duen istorioaren jatorria, hain zuzen ere.
Marrazkiak eta gidoia: Amaia Ballesteros
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Komikia

“Etxahun, kartografoa”

Komikia

“Etxahun, kartografoa”

B1

35

1.- Hiztegia

Komikiaren hiru orrialdeotan irakurri dituzun hainbat hitz/molde dituzu segidan. Saia zaitez
azalpenak eta hitz/moldeak behar bezala lotzen:
Eraiki
Iparrorratza
Oinetxea
Ur-oroigarria
Lanaren muina
Aurkitzailea
Jakin-min handikoa
Zaletasuna piztu
Liluratu
Ardura eman
Zehaztasun handiz

A2

Leinu edo familia baten sortetxe edo jaiotetxea.
Zerbaitetarako gogoa edo grina sustatu.
Egitekoaren oinarria edo funtsa.
Detaile edo xehetasun handia eskainiz.
Etxe bat egin, jaso.
Lan baten gaineko erantzukizuna norbaiten esku utzi.
Ezezaguna den paraje edo lekua aurkitzen duena.
Txunditu edo harritu.
Itsasoarekin zerikusia izan eta gogoratzeko gordetzen dena.
Dena ikusi eta jakiteko gogoa duena.
Iparra seinalatzen duen gailua.

2.- Galderei erantzun:

1.- Noiz gertatzen da komikian irakurgai dagoen istorioa?
a) XVII. mendean
b) XVIII. mendean
c) Ez dakigu noiz gertatzen den

6.- Zerk liluratzen zuen gehien Etxahun?
a) Kostaldean zebiltzan marinelek
b) Uretako izakien gaineko istorioek
c) Sirenek

2.- Non?
a) Iparraldean
b) Hegoaldean
b) Ingalaterran

7.- Zein zen bere egiteko nagusia?
a) Itsasaldeko mapak eta nabigaziorako bideak egitea
b) Izaki harrigarrien existentzia dokumentatzea
c) Jendea zerk liluratzen zuen gehien jakitea

3.- Non jaio zen Etxahun?
a) Iparrorratz eta astrolabio artean
b) Bere gurasoek eraikitako etxean
c) Bere osaba Jakesen oinetxean

8.- Zer gertatu zen Gévaudan eskualdean?
a) Alegiazko piztia bat harrapatu zuela
b) Piztia batek eraso egin zuela Etxahun
c) Izaki misteriotsu batek jendea izutzen zuela

4.- Zer proposamen jaso zuen Etxahunek?
a) Praslim ministroa eta Fleurieu tenientearekin elkarrizketatzea
b) James Cook-ekin batera espedizio handi bat antolatzea
c) Hainbat lurraldetako mapak marraztea

9.- Nola jokatu zuen han Luis XV.aren gobernuak?
a) Ez zion piztiari arreta handirik eskaini
b) Etxahuni arazoa argitu zedin eskatu zion
c) Ez zuen jakin zer egin

5.- Nola deskribatzen da komikian Etxahun?
a) Itsasgizona, zientifikoa, kartografoa, nabigatzailea eta
ausarta ere bazen
b) Itsasgizona, zientifikoa, kartografoa, nabigatzailea eta
begiluzea ere bazen
c) Itsasgizona, zientifikoa, kartografoa, nabigatzailea eta
ospetsua ere bazen

10.- Zer gertatu zen azkenean izakiarekin?
a) Oso istorio kitzikagarria
b) Basoan gordeta aurkitu zutela
c) Inork ez zuela atzematea lortu

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 45. orrialdera.
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Testua eta argazkiak: Juanjo Dorronsoro

Lazkano:
Arkitekturatik
Naturara
“Ez dut arkitekturarik margotzen,
ez dut Naturarik margotzen…
begiradaren jarrerez egiten dut lan.”
J. M. Lazkano

B

ilboko Arte Eder Museoan
ikusgai daude Lazkanok
urteetan zehar arkitektura
eta naturari buruz egin dituen margolanak. Erakusketa bere ibilbide
artistikoaren azalpena da, batez ere,
paisaia eta arkitekturaren artean
dagoen lotura oinarritzat hartuz.
Hori argitzeko denboraren kontzeptuaz baliatzen da.

C1

Jesus Mª Lazkano Bergaran jaio zen
1960. urtean. Bilboko Arte Ederren

Fakultatean egin zituen ikasketak eta
gaur egun bertan da irakasle.
Espazioa eta denboraren ezkontza
banaezina da. Edozein ikusmirak
denboraren laguntza behar du, denborak bihurtzen duelako natura
esanguratsua. Lazkanok dio berak
margotutako koadroetan denborak
duela lehentasuna eta bera dela irabazle: “Gauza bat edo beste margotzerakoan denboraren ideia errepikatzen ari naiz. Denborak erakusten
digu gure lana eta bestek egin dutena bereizten, eta hori memoriaren
bidez lortzen dugu. Denborak errealitatean murgiltzen gaitu eta bera
ezagutzen lagundu”.
Memoriarik gabe antzinako edo
egungo paisaia asko eta asko berezitu ezinak izango lirateke eta horregatik bere koadroetako ikusmiretan
lantegi, zubi, dorre edo etxebizitzak
daude kokatuta. Erromako inperioaren arrastoak, New York eta Bilboko

“Ispizua”

igogailua”
“Begoñako

zenbait eraikin, Bauhaus mugimenduko arkitektoek egindako etxeak…
esanahi handia dute Lazkanoren
margoetan. Giza irudiek ez. Bere
ustetan, arkitektura-eraikinek espazioa denboraren arabera egokitu eta
banatzen dute. XVI, XVII edo XVIII.
mendeko pintoreen obretatik hartutako paisaiak erreferentzi interesgarriak dira berarentzat.
Lazkanok paisaien estetika asko
jorratu du eta maisu da fikziozko
errealitatea gauzatzen. Marrazki-teknika primeran ezagutzen du, baina
errealitatea ez du telebistako irudien
edo argazki hutsaren erara begiratu
nahi. Ez du errealitatea zuzenean
margotzen, hau subjektiboki ulertzen baitugu. Horregatik dio pintatzea erresistentzia-arazo bihurtu
zaiola. Pinturaren sinesgarritasuna
sinbologiaren esparruan dago.
Lazkanoren kezka nagusia lengoaia
piktorikoak errealitatearekin duen
harremana aztertzea da.

Erakusketa hau 2011
.eko urtarrilaren 11
arte
egongo da ikusgai
Bilboko Arte Eder
Museoan.

37
ARGITALPEN BERRIAK
B1 NOR BERE BIDEAN
Joan Mari Irigoien Aranberri

B1 Goi mailako euskara lantzen
Labayru ikastegia, 2010

ELKAR, 2010

Lan berri honekin osatu du Irigoienek
bere azken trilogia, Bestea da mundua
eta Haragiaren gauak eta egunak liburuekin batera. Damaso eta Gabino
anaiak dira Joan Mari Irigoienen azken eleberriaren protagonista nagusiak. Oso ezberdinak dira biak: Damaso
arrazionala eta eszeptikoa da. Gabino, berriz, sentikor eta
sentibera, izadia eta izakiak ikaragarri maite dituena.
Elkarrengandik urrun egon dira bi anaiok eta tartean
gutun mordo bat idatziko dio Damasok anaiari, esan
beharreko guztiak esan aurretik hil bazen ere. Gabino
fraideak eskutitz haiei hamabost bat urte geroago erantzungo die, Elorrietako komentutik, eta denboran zehar
doan elkarrizketa horretan agertuko dizkigute bi anaiek
beren kezka eta buruhausteak, familiako kideen oroitzapenak, norberaren bizipenak...

A2 EUSKAL HERRIKO
MITOLOGIA
Aritza Bergara
Adarmendi Euskal Kultur
Elkartea, 2010

Euskal Herriko izaki mitologikoak zein ziren, ze itxura
zuten, ze izaera… honelako galderei erantzun nahi izan
die liburua eta DVD batez osatutako lan honek. Daniel
Castellóren ilustrazio ikusgarriek eta azal lodiek liburu
mardula apaindu dute eta DVDan, berriz, zenbait pertsonaiaren ahotik entzun ahal izango ditugu euskal mitologian hain ezagunak zaizkigun Mari, lamiak, jentilak edo
Tartalo bezalako izakiei buruzko istorio harrigarriak.

B1
Pasartetxo bat aukeratu dugu liburutik eta
asmakizun moduan
irakur dezazun eskatuko dizugu. Jakingo
al duzu esaten nor
den hizketan ari den
pertsonaia mitologikoa?

Pertsona normala naiz
baina egun batzuetan,
ez dakit zergatik,
gizaki arriskutsua
nire kontzientziaren jabe egiten da.
Bide bazterretan nabil orduan
animalien bila, pertsonen bila.
Dena balio du nire odolaren nahia asetzeko.
Otsoak nire anaiak dira, bai,
eta eskumuturretan eta
hanketan jarritako kateek
ez naute geldituko.
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 45. orrialdera.

Euskalduntzearen laugarren mailako
ikasleentzat zein 4. hizkuntza-eskakizuna prestatzen ari direnentzat egin du
material hau Labayru ikastegiak. Hau
da, eguneroko bizitzan teknikaren,
zientziaren eta, oro har, jakintzaren arlo formaletan idatziz zein ahoz maila jasoko komunikazio-ekintzak bideratu behar dituzten ikasleentzat.
Zortzi unitate didaktikotan dago banatuta eta bakoitzak oinarrizko lau atal ditu: testuingurua, estrategia eta
estilistika, hizkuntza-zuzentasuna, sendotze-jarduera eta
ebaluazio-testa. Gainera, unitate bakoitzean ekintza
komunikatibo jakin bat landuko da, eta ekintza horren
eredu idatzi bat izango da abiapuntu.
Aurretik administraziorako hizkuntza-eskakizunetarako, eta azken urteotan HABEko laugarren mailarako
emandako eskoletan dago oinarrituta materiala eta ariketa ugari aurkituko ditu irakurleak, nahiz eta bertan ez
diren erantzun-orriak eskaintzen.

B2 SOZIOLINGUISTIKA
ESKULIBURUA
Soziolinguistika Klusterra
Eusko Jaurlaritza, Kultura Saila, 2010

Euskararen eta soziolinguistikaren gainean interesa duen edonorentzat interesgarri izan daitekeen liburua da
Soziolinguistika eskuliburua. Soziolinguistikaren nazioarteko oinarrizko teoria eta ikerketak bildu dira bertan,
baita Euskal Herrian teoria eta ikerketa horiek izan duten
garapena ere. Horretaz gain, soziolinguistikaren oinarrizko kontzeptuen definizioak erantsi dira, nola ataletan
hala bukaerako glosarioan.
Guztira, sei atal ditu liburuak. Lehenak, soziolinguistikari sarrera egiten dio; bigarrena, hizkuntza-aldakortasunari buruz mintzo da; hirugarrenak, hizkuntza-ukipena
du hizpide; laugarrena, hizkuntza-jarrerei eta hizkuntza-ideologiari buruzkoa da; bosgarrenak, hizkuntza-politika eta hizkuntza-plangintza ditu aztergai eta azkenak,
berriz, hizkuntzak aztertzeko ikerketa-metodoak azaltzen ditu. Atalak independenteak direnez, nahi bezala
irakur daitezke, denak segidan ala atzera-aurrera joz.
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LETRA-ZOPA
Arbizuko txistorra sarituaren gaineko GAURGERO
saileko erreportajean hainbat hestebete eta beste
produktu batzuk aipatzen dira. Horiek guztiak
gehi beste hiru, hau da, 8 produkturen izenak aurkituko dituzu letra-zopa honetan.

PUBLIZITATEAREN
ARRASTOTIK
Ondorengo irudia produktu baten iragarkitik hartu dugu. Jakingo al zenuke
asmatzen zer den saldu nahi dena?

TXORIZO
SOLOMO

SALTXITXOI
TXISTOR

PATE
HIRUGIHAR
TRIPAKI
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DETEKTIBE FAMATUAK
Ikus dezagun zenbat detektibe ezagutzen duzun. Lot
ezazu izena eta dagokion irudia.
1

2

3

4

5

6

ARGAZKI-KLIK

Argazkian irakurri ahal izango duzunez, oharra
gaztelaniaz txukun idatzita dago, ez, ordea, euskaraz.
Nola idatziko zenuke zuk euskarazko bertsioa?
Hemen idatzi: ✎.............................................................
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.

—
—
—
—
—
—

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Sherlock Holmes
Hercule Poirot
Miss Marple
Clouseau
Guido Brunetti
Dupond eta Dupont
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EUSKARA HOBETZEN
Ale honetan, honako moldeak izango dituzu hizpide:
• "Ikusi al duzu filma?"
• Koraje
• "Etxea egin"
Irakur itzazu azalpenak, eta ondoren, praktikarako proposatu dizkizugun ariketak osatu.
Badakizu, bestalde, Ikasbil atarian (www.ikasbil.net) ikas-materialen atalean aurki
ditzakezula, argibidez eta entzungaiez horniturik.

1.

atala: HOBETZEKO OHARRAK

["Ikusi al duzu filma?"]
"Ikusi al duzu halako filma?", askotan egiten den galdera da eta erantzuna, berriz, hauxe izaten
da: "bai, oso ondo dago".
Euskaraz, ordea, erantzuteko, esaldi horrek baino hobeto egon beharko du, bada, zerbaitek!
Bistan da "bai, oso ondo dago" esaten dugunean, gaztelaniazko "está muy bien" esapidearen
kalko batez ari garela. Euskaraz "ondo" eta "gaizki" "nola" galderari erantzuteko erabiltzen ditugunez, kasu honetan –filmen kasuan, alegia–, "nolakoa" galderari erantzun beharko genioke.

✎

Hortaz, ariketa moduan, nola erantzungo genioke "ikusi al duzu filma" galderari? Erantzun
bat baino gehiago daude! Hemen idatzi zuri bururatzen zaizkizunak:
✎….…………………………………………………………….....…………………………………
.…………………………………………………………….....……………………………….......…
.…………………………………………………………….....……………………………….......…
Guk idatzitako aukerak irakurri nahi izatera, jo 46. orrialdera.

Bigarren proposamen bat dugu zuretzat, irakurri berri duzunaren gainean hausnar dezazun.
Galdera batzuk prestatu ditugu zuk erantzuna eman diezaiezun. Hona hemen:
1.- Irakurri al duzu egunkaria?
✎…………………………………………………………………………………………………
2.- Ikusi al duzu Miren? Ez dut inon aurkitzen…
✎……,……………………………………………………………………………………………
3.- Entzun al duzu Olatz Zugastiren azkeneko diskoa?
✎…………………………………………………………………………………………………
4.- Ikusi al duzu “Xabinaitor” antzezlana?
✎…………………………………………………………………………………………………
Aurreko galderetatik zein dira atal honetan eman dugun gomendioa gogoan hartzera
behartu zaituztenak? Hemen apuntatu: _____________

Ikaslearen

koadernoa

2. atala: ADISKIDE GAIZTOAK
[Koraje]
Hitz horrek ausardiarekin, haserrearekin du zerikusia, baina euskaraz "itxura" esan nahi du,
zenbait tokitan behintzat. Esate baterako, platereko janak: Arroz-esne horrek ez dauka koraje
onik.

✎

Azalpena kontuan hartuta, saia zaitez hurrengo esaldiok euskaratzen, “koraje” hitza erabiliz:
1.- El bizcocho que has preparado tiene una pinta estupenda.
✎………………………………………………………………………………………………
2.- La merluza que comimos en Getaria no tenía muy buen aspecto, pero estaba exquisita.
✎…….…………………………………………………………………………………………
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.

3.

atala: ESAERAK ETA ESAPIDEAK

["Etxea egin"]
Asmakizun bat proposatu nahi dizugu: nola egin daiteke etxea etxegile izan gabe? Buruari eraginez gero, ez da zaila asmatzen.
Pista bat emate aldera, beste hau ere gehitu dezakegu: porlan, egur, adreilu, etab. erabili gabe...
Nola egin dezakegu etxea elementu horiek gabe?
Bada, soluzioa, egunkari batean irakurritako iragarki honek ematen digu:
"neska euskaldun bat behar dugu, etxea egiteko eta umeak zaintzeko".
Halaxe da, euskaraz bi esapide baititugu gauza bera esateko: bata, "etxeko lanak egitea", eta
bestea, "etxea egitea". Bietan gauza berari buruz ari gara, hau da, etxean egin behar izaten
diren lanei buruz: ontziak garbitu, arropa lisatu, etab.
Eta, jakina, "etxea egin" esaten dugun bezalaxe, etxeko gela bakoitzaz ere erabil dezakegu
molde hau.

✎

Azalpena kontuan hartuta, saia zaitez esaldi hauek euskaratzen:
1.2.3.4.-

¿Has limpiado la habitación?
¿Está limpio el baño?
Necesito que me ayudes a hacer las labores domésticas.
Antes tenía contratada a una persona para que hiciera las labores domésticas en mi
lugar.
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.
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IKUSIZ IKASI
Dakizuen bezala, idazteko hainbat proposamen luzatzen dizkizuegu HABE aldizkarian eta
trukean beti bidaltzen dugu oparitxoren bat, egindako lana saritu eta besteren bat egiteko motibazioa pizte aldera.
Ale honetarako aukeratu dugun idazlan hau ere bide horretatik etorri zaigu eta guk
zuei erakustea erabaki dugu, badituelako hainbat puntu interesgarri.
Lehenik eta behin, irakur ezazu idazlana bere osotasunean:
GURE BIZITOKIA ARRISKUAN!
Gizakia planeta honetako okupatzailea da, eta urtez urte gizaki kopurua gorutz
doa. Mendeak atzera begiratuz, gizakiaren eboluzioaz ohartzen gara.
Hasieran nomada, ondoren nekazari eta abeltzain, eta gaur egun zer?
Gizakiak eboluzionatzen doan neurrian, lur soru handiagoak okupatu eta
proiektu erraldoiekin, zeharo itxuragabetzen ari da gure planeta berdea.
Azken urte hauetan, gizakiak makina bat asmakizun teknologiko garatu ditu,
kotxeak, ordenagailuak, hozkailuak, makinaria motak eta abar.
Gizarte aurreratu eta moderno honetan izugarrizko energia iturriak eduki
behar izatera iritsi gara. Energia iturri hauek lortzeko azken urteetan gizakia
edozer egiteko prest agertu da, Ohianak suntsitu, meategiak ireki, petroleo
ustiaketak eraiki eta oso kutsakorra den energia nuklearraren teknologia sortzea ere.
Hau guztiarekin, gizarte kontsumista kutsakorra sortu dugu, egunero garatzen
dugun jarduna kutsatzaile bilakatu delarik. Adibide garbienetako CO2 gasen
emisioak dauzkagu. CO2 gasaren inguruan azken boladan ikerketa ugari burutzen ari dira goi mailako zientzilariak. Hainbat ikerketen ondorioz datu esanguratzuak irteten ari dira, baina ondori nagusienetakoa lurraren berotzea etorriko
dela iragartzen dutenak dira.
Beroketa hau, berotegi efektua, CO2 gasaren eraginaren ondorioz gertatzen ari
da, eta aurrera begira nabariago sumatuko dugula diote ikerketek. Gas horrek,
ozono geruza ondatzen du, eta honen eraginez, eguzki izpiak atmosferan eragin handiagoa dute.
Aurreikuspenei erreparatuz, zientzilarien ikerketen datuen arabera, 2100.urterako lau gradutako igoera eman daitekeela zabaldu dute. Lau gradutako igoeraren
ondorioak ere plazaratu dituzte, ur eskasia, uholdeak, ekosistema ondatzea eta
beste zoritxarreko makina bat gertaera.
Nire ustez, azken urtetako arazoez jabetuta, munduko zenbait estatu neurriak
hartzen hasiak dira. Kyoto-ko protokoloa dugu neurri horietako bat, bertan
herrialdetako CO2 emizioak kontrolatzeko eta neurtzeko zenbait neurri hartzen
direlarik.
Gu geuk ere, norbanako bezala, badugu zer aportatu gure planetaren alde.
Neurrietako batzuk energia aurreztea, zaborra reziklatzea eta garraio konpartitzea direlarik. Beraz, gure bizitzak planeta honetan dirauen bitartean zaindu
dezagun lurra. Etorriko diren generazio berriek ez dezaten planeta beltz eta ilun
bat ezagutu.
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✎
1

Ortografia-kontuak
Erreparatu diezaiogun, lehenik eta behin, ortografiari. Hona ekarri ditugu testuan oker
idatzitako hitz batzuk, zuk behar bezala idatz ditzazun:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2

GORUNTZ
LUR SORU
PETROLEO
ZIENTZILARI
ESANGURATZU
ONDATU
EMIZIOA
OHIANA
ONDORI

............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

Hiztegia
Zenbait pasartetan oso hiztegi aberatsa erabili badu ere, beste hainbatetan ez du
halako trebeziarik erakutsi idazleak. Saia zaitez hitz hauen ordezko egokiagoak idazten:
1. APORTATU
2. REZIKLATZEA
3. GENERAZIOA

3

............................................
............................................
............................................

Esaldietako hainbat arazo
Hitz solteak alde batera utzita, hainbat egitura gaizki erabili ditu idazleak. Zuzen
itzazu:
1. Mendeak atzera begiratuz
✎…………………………………………………………………………………………
2. Petroleo ustiaketak eraiki
✎…………………………………………………………………………………………
3. Egunero garatzen dugun jarduna
✎…………………………………………………………………………………………
4. Eguzki izpiak eragin handiagoa dute atmosferan
✎…………………………………………………………………………………………
5. Lau gradutako igoera eman daitekeela zabaldu dute
✎…………………………………………………………………………………………
6. Gu geuk ere badugu zer aportatu gure planetaren alde
✎…………………………………………………………………………………………
7. Neurrietako bat garraio konpartitzea da
✎…………………………………………………………………………………………
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> ONGI ETORRI!

✍

IDAZTARAUAK

Ongi etorri!
Ondo ibili!
Ondo lo egin!
Zaretela ongi etorriak!
Ongi etorria eman digu.
Ongi etorri gartsua eman digu.
Inori, bati nahiz gehiagori, oles eta hasierako agurra egitean horrela esan izan
da beti, partizipioa mugatu gabe. Hala urrundik etorria kalean ikustean edo
etxean hartzean edo aireportuan besarkatzean Ongi etorri! esan izan zaio beti,
ez Ongi etorria!
Ez da oraintsu arte euskal literatura osoan horrelako alerik aurkitzen: Ongi
etorria! edo Ongi etorriak! Hauek bart arratsekoak dira gure artean eta bistan
da gainera nola eta zergatik sortuak: gaztelaniaz bezala “bienvenido/a! bienvenidos/as!” singularra eta plurala bereiziz esanez gero, hobeto esana dagoelakoan. Euskarak ez du horrelako bereizkuntzarik egin izan eta beti mugatu
gabe esan du.
Hortaz, hobe dugu orain arte bezala ongi etorri! esaten jarraitu inori edo jendeari agur egitean, deiki gisa erabiltzean.
Hau da, hortaz, Euskaltzaindiaren erabakia:
• Agurra egitean-eta Ongi etorri! esan bedi, ez ongi etorria! edo ongi
etorriak!, hauxe baita euskararen tradizioa.
• Bestelakoetan:
Hemen beti ongi etorriak izango zarete.
Sekulako ongietorria eman ziguten.
Hona hemen hainbat esaldi. Arauari erreparatu eta berridatzi egoki esaldiak:

✎

1. Jaun-andreok, ongi etorriak!!!
....................................................................................................................

2. Izan zaitez ongi etorri gure bilerara.
....................................................................................................................

3. Ongi etorria gure etxera!
....................................................................................................................

4. Espero ez genituen arren, ongietorriak izan ziren.
....................................................................................................................

5. Zaretela ongi etorri!
....................................................................................................................

6. Herriak ongi etorri ikaragarria eskaini zien txapelketan irabazle izandakoei.
....................................................................................................................

7. Egun on eta ongi etorriak!
....................................................................................................................

8. Bidaia luzea izan da. Ongietorri merezi dute.
....................................................................................................................
Erantzun-orria, 46.orrialdean duzu.

Erantzun-orriak
11

07
Protagonista berria du: Fernando
Ruiz Oihan Vegaren ordez.
Bigarren mailako pertsonaia
berriak: Kermanen anaia, Kirmen
eta Aitziber izeneko laguna.

13

29
1.- baina
2.- buruzko
3.- baita
4.- duen
5.- kanpo
6.- ere
7.- esker
8.- deritzo
10.- bakarrik

35

Zaletasuna piztu
Aurkitzailea
Iparrorratza
Ardura eman
Zehaztasun handiz
Jakin-min handikoa
Lanaren muina
Liluratu
2.- Galderei erantzun:
1.- b
2.- a
3.- c
4.- c
5.- b
6.- b
7.- a
8.- c
9.- b
10.- c

√ Frantziako Coq D’Or saria jaso
berri du Arbizu enpresak.
√ Txistorra esportatzen den
lehenengo aldia da.
- Arbizu-Goikoetxea familiak
hasieratik izan zuen txistorrak
egiteko fabrika bat.
- Arbizutarrek Nafarroa ordezkatu
zuten Frantzian.
- Txistorra egiteko lehengaiak eta
prozedura gutxi aldatu dira.
√ Azken urteotan txistorra beste
herrialde batzuetara esportatzea
lortu da.
√ Saria txistorgile guztientzat izan
da onuragarri.

31
1.- D
2.- B
3.- A
4.- B
5.- B
6.- D
7.- C
8.- A
9.- D
10.- B

1.- Hiztegia
Eraiki
Oinetxea
Ur-oroigarria

45

Etxe bat egin, jaso
Leinu edo familia baten sortetxe edo jaiotetxea
Itsasoarekin zerikusia izan eta gogoratzeko
gordetzen dena
Zerbaitetarako gogoa edo grina sustatu
Ezezaguna den paraje edo lekua aurkitzen
duena.
Iparra seinalatzen duen gailua.
Lan baten gaineko erantzukizuna norbaiten
esku utzi.
Detaile edo xehetasun handia eskainiz.
Dena ikusi eta jakiteko gogoa duena.
Egitekoaren oinarria edo funtsa.
Txunditu edo harritu.

1.- b
2.- a
3.- b
4.- a
5.- c
6.- a
7.- b
8.- b
9.- b
10.- c

37
Gizotsoa da
pertsonaia
mitologikoa.
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ARGAZKI-KLIK
Itzulpen txukunagoa, hauxe
litzateke: Ate automatikoak

PUBLIZITATEAREN
ARRASTOTIK

Iragartzen dena MINI etxeko auto bat da.

DETEKTIBE
FAMATUAK
1.2.3.4.5.6.-

E
D
B
F
C
A

[40-41]
1.

[42-43]
1.

Ortografia-kontuak
1. GORANTZ
2. LURZORU
3. PETROLIO
4. ZIENTZIALARI
5. ESANGURATSU
6. HONDATU
7. EMISIOA
8. OIHANA
9. ONDORIO

atala: HOBETZEKO OHARRAK
Hainbat erantzun eman diezaiokegu, eta, besteak beste:
"bai, eta polita da"
"bai, eta berriro ikusteko modukoa da"
"bai, eta ez ezazu galdu, oso ona da eta!"
Edo "bai, baina oso txarra iruditu zait", etab.
Beraz, erantzun horiek guztiak leudeke "bai, oso ondo dago" erantzuna baino hobeto.
3. eta 4. galderen erantzunetan ibili beharko dugu kontuz.

2.

atala: ADISKIDE GAIZTOAK
1.- Prestatu duzun bizkotxoak oso koraje ona dauka.
2.- Getarian jan genuen legatzak ez zeukan koraje onik, baina aparta zegoen.

3.

atala: ESAERAK ETA ESAPIDEAK
1.- Egin al duzu logela?
2.- Komuna eginda al dago?
3.- Etxea egiten lagun diezadazun behar dut.
4.- Lehen pertsona bat neukan kontratatuta nire ordez etxea egin zezan.

2.

Hiztegia
1. Ekarri/Ekarpena egin
2. birziklatzea
3. belaunaldia

3.

Esaldietako hainbat arazo
1. Mendeetan atzera begiratuz
2. Petrolio ustiategiak eraiki
3. Eguneroko jarduna
4. Eguzki-izpiek eragin handiagoa dute atmosferan
5. Lau graduko igoera eman daitekeela zabaldu dute
6. Guk geuk ere badugu zeregina gure planetaren alde
7. Neurrietako bat garraioa konpartitzea da

[44]
1. Jaun-andreok, ongi etorri!!!
2. Izan zaitez ongi etorria gure bilerara.
3. Ongi etorri gure etxera!
4. Espero ez genituen arren, ongi etorriak izan ziren.
5. Zaretela ongi etorriak!
6. Herriak ongietorri ikaragarria eskaini zien
txapelketan irabazle izandakoei.
7. Egun on eta ongi etorri!
8. Bidaia luzea izan da. Ongietorria merezi dute.

