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Sarrera eta agurrak
GAU ETA EGUN 

EUSKARAZ BIZI NAHI DUT

ETA GAUZA BERA EGIN DEZAKEZU ZUK

EUSKARAZ BIZI NAHI DUT 

GOIZEAN GOIZIK

EZ DA AMETS BAT 

NIRE NAHIA DA BAIZIK

ETXEAN

KALEAN

LANEAN

LAGUN ARTEAN

MENDIRA JOATEAN …

ETA OHEAN SARTZEAN 

Oooooo    Euskaraz bizi nahi …. 

Ooooo   Eta euskaraz bizi naiz!! 

“Nahi dut” 

Esne beltza taldea

EDITORIALA

Atsegin handiz ongietorria ematen dizuegu gure 
aldizkari berri honetara. Honekin gure ikastolan 

egiten ditugun ekintzak, zerbitzuak, irteerak, taldeak, 
lantaldeak… ezagutzeko aukera ezin hobea duzue 
aurten ere. 

Ikasturte amaiera da, une desberdinak izan ditugu 
beti lez: ala iak, sentikorrak, buruhausteak… baina berriro 
hemen gaude ideia eta proiektu berriekin, etorkizunak 
ekarriko digunari erantzuteko ilusioz beterik.

Irakurtzen bagaituzue hainbat informazio eta, 
batez ere Ikastola osatzen dugun guztion argazkiak, 
eskuragarri izango dituzue. 

Horregatik, ikastolan sartzeko ate ireki bat zabaldu 
nahi dizuegu hemendik: zerbitzu guztietara heltzen 
ahaleginduko garena eta beti zuzendaritza eta guraso 
elkartean etengabeko komunikabidea jorratuz. 

a u rkibidea
3.  Sarrera eta agurrak
4.   Katea ez da eten
6.   Ikasketa bidaia DBH 4
8.   HHko ekintzak
12.  LHko ekintzak
18.  DBHko ekintzak
22.  Liburutegia
23.  Musika
24.  English corner
26.  Plastika
27.   Teknologia - Marrazketa teknikoa
29.  Gure argazkiak
51.   Elkartasun keinua
52.  Herria
54.  Z erbitzu psikologikoa
55.  K irol ekintzak
64.  K ultur ekintzak
71.   Elkarbizitza batzordea eta guraso eskola
72.  Guraso elkartea
74.  Hazi eta hezi batzrodea
75.  Jantoki batzordea
76.  Z uzendaritza
77.   Kontseilua
78.  Aukeratutako beste azalak

             Argitaratzailea: Desutuko Ikastola
Azalaren  egilea:  Ane  Cortés  Antolín

Libe  Alonso  eta  Olatz  Ukar
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Katea ez da eten

KATEA ETEN EZ DAITEN, AGURRIK EZ , LASTER ARTE BAINO. 

Erretiroa hartzeko sasoia heldu jata eta bizimodu berri bat hasteko ilusioz beterik nauzue. Gazte gaztetatik lanean ibilia 
naz. 40 urte honeetan beste 5 ikastetxe ezagutu izan dodaz eta denetan gustura, umeak ume direlako leku guztietan. 

Azken 19 urteak gure ikastolan emon dodaz. 12 urte Haur Hezkuntzan, eta 7 idazkaritzan. Orain bi urte Deustuko 
Ikastolako 50. urteurrena ospatu gendun. Orduan konturatu nintzan gauza batzuk aldatu arren, bai ikastola sortu ebenak, 
bai urteak joan eta urteak etorri bertan ikasle, guraso, langile edo irakasle izan garenok lekutxo bat daukagula Gure ikastolan.

Agurrik ez, laster arte baino, konturatu orduko hemen izango nauzue neure lobatxoren bat eskutik dakardala.

Txarto eginak parkatu eta ondo eginak gogoan hartu. Eskerrik asko guztioi.
                                                                Esti

DBH amaitu ebenean agur egitera etorri zan 

Deustuko eskolan Estirekin Haur Hezkuntza egin eben 

ikasle taldea

Talde biko ikasle ohien bisita, zazpi neba-
arrebak zirelarik

Argazkiaren erdialdean Libe taldekideekin. 
Madrilen bizi arren Deustu bihotzean daroalako

Ikastolako azken taldea. Gaur egun DBH 

1.. mailan dabilzenak

Nerea Olaziregi eta Esti Sanmiguel Ikastolako 
50. urteurreneko eginkizunean ziralarik

Estirentzat

Negarrez sartu nintzan
lehen egun hartan
oraindik ez nekien
ikastola zer zan.

beldurtuta zebiltzan
hainbat ume gelan
orain daude gordeta

nire bihotzean

Oraindik dut gogoan
zure irribarra

gu alaitu egiten
gintuen bakarra.

Z urekin egin dugu
pila bat algara

beti izango zara
Deustuko izarra.

Peio Meseguer san Martin

Estiren ikasle ohia.
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GERO ARTE, IKASTOLA! 

Gogoratzen gara nola 2002an, 2-3 urterekin, gure lehenengo eguna igaro genuen ikastolan. Denbora luze pasatu den arren, 
oroitzapen oso onak bizi izan ditugu ibilbide honetan.

Besteak beste gogoratzen gara, Gloria ren, Mari Carmenen eta Nekaneren gelakoak irakurtzeko elkartzen ginela, asteazkeneko 
txikitxokoetan disfrutatzen genuela eta noizean behin klasera galletak ekarri behar genitu ela. Txikiak gineneko oroitzapenik 
garrantzitsuenetarikoa Argitxo ezagutu genuenekoa da. Astebururo norbaitek eramaten zuen Argitxo etxera, bertan euskaraz 
mintzatzeko. Bazkal osteko ordu erdiko siestak ere gogoan ditugu, baita Lurraskako txangoa edota igerilekuetara e joan izana 
ere. Burura etortzen zaizkigu maisu Angelen txokolatadak, motxila-bidaiaria, Agate Deuna, bidaietan abestutako kantak, 
ingeleseko antzerkiak, jantokian bizitako mementuak...

Handitzean etorri ziren lehenengo azterketak, DBHrako beldurrak, etxean ikasten geratutako arratsaldeak, betiko izango 
ditugun lagun minak...  Eta azkenik, ikas bidaia, orlako argazkiak eta ikastolako azkenengo azterketak. 

Penaz utziko dugu gure ikastola maitea, baina pozik gogoratuko ditugu hemen bizitako uneak. Harro gaude ikastolaz, 
belaunaldiz belaunaldi, oztopo guztiak gainditzen lagundu digulako. 

Orain, guretzat beste aldi bat hasiko da, eta faltan izango ditugu ikastolan igarotako 13 urteak. 

MILA ESKER, IKASTOLA!
Garazi Sendino, Ane Cortés, Urko Ezkurdia, Jon Rementeria eta Maitena Irigoien
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Ikasketa bidaia DBH 4

Aurten ere, 4. mailakoak ikasketa bidaiara joan gara. 
Urte osoan , hainbat ekintzari esker, dirua lortu eta 

gero, apirila ren 7an Salourako autobusa hartu genuen.
Egun horretan ez zitzaigun asko inporta goiz 

ja ikitzea, goizeko 8etan ikastola ondoan egoteko.
Denok heltzeko irrikitan geunden eta hainbat 

geldialdi egin eta gero, azkenean, hainbeste espero 
genuen astea heldu zen.

Egunez  hainbat ekintza egitera joan ginen: Port 
Aventura, Bartzelonara, Delta del Ebrora, Paint-ball 
egitera… eta gauez  nahi genuenak diskotekarantz 
abiatzen ginen. Bertan beste ikastola batzuetako 

jendearekin topatzen ginen.
Han ez zitzaigun goiz ja ikitzea edo lorik ez egitea 

inporta. Aste errepikaezin hori topera disfrutatu genuen 
eta pozik bueltatuko ginateke. Bidaia honek gure 
harremanak sendotzeko balio izan du eta ez dugu inoiz 
ahaztuko.

Hainbat kontakizun eta istorio utzi dizkigu bidaia 
honek, baina SALOUN GERTATZEN DENA, SALOUN 
GERATZEN DA.

    Ane Nieves, Izaskun 
Malabe eta Ane Izaola
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EUSKARA EGUNA

Bi urteko gelako lagunak gara, eta ikasturte honetan gure lehenengo Euskara Eguna bizi izan dugu ikastolan. 
Egun horretan Argitxoren urtebetetzea ospatu genuen, eta horma-irudi handia eta polita gure argazki eta eskuekin 

oparitu genion. Lan gogorra egin genuen! 
Gero, kamiseta zuria jantzita, patiora abestera eta dantzatzera joan ginen. Hori bai ezustekoa Argitxo gure artean agertu 

zenean!
Bukatzeko, Argitxok txokolatea ekarri zigun gelara. Festa amaiera goxoa benetan!
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HH 3

GURE ETXEA BURUAN 
TA IBILI MUNDUAN

K aixo lagunok!

Gelarako etxetxo bat eraikitzea 
erabaki genuen duela aste batzuk, 
bertan jolasteko aukera izate hutsak 
zirrara handia sortzen baitzigun. 

Sekuentzia didaktiko bat burutzen 
hasi ginen, etxe bat eraikitzeko jakin 
beharreko gauzak ikasteko asmoz 
eta honetarako hainbat helburu 
f inkatu genitu en: lehenik etxearen zati 
ezberdinak ikasi genitu en, baita hauen 
izenak idatzi ere; ondoren, horma bat 
eraikitzeko adreiluak eta masa berezi 
bat behar direla ikasi genuen, baita 
geure eskuekin horma zati bat eraiki 

ere; gero, leiho eta ateak nola egin ikasi 
genuen, baita gure gorputzekin arkuak 
eratu ere; honen ostean, talde lanaren 
garrantziaz ohartu ginen, baita elkarri 
ez laguntzearen ondorioak pairatu ere, 
taldeka horma zati bat egiteko gai 
izan ez ginenean; gero, neurketak 
egitearen garrantziaz jabetu ginen, 
baita esne kutxa mordoa zenbatu ere, 
hartu beharreko neurriak hartzeko; 
amaitzen joateko, munduko herria lde 
batzuetako etxe ezberdinak ezagutu 
genitu en, baita munduko mapa handi 
batean kokatu ere; eta azkenik…..
denok batera eta ikasitakoak aintzat 
hartuta etxea eraikitzea lortu genuen!
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HH 5

ABESTUZ , JOLASTUZ , IKASIZ… AURRERA GOAZ

Badirudi atzo hasi genuela gure Haur Hezkuntzako ibilbidea, eta jadanik amaitu da. 2 urteko gelan hasiera 
emanez, poliki gainditu dugu gure hezkuntza abentura. Orain, 5 urteko gelan gaudela konturatzen gara.

Abestuz, jolastuz, ikasiz jarraitu nahi dugu.
Horregatik aurrera, BET I AURRERA
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MENDIKOSOLO

Apirila ren 24an 1. mailakoak Mendikosolo parkera joan 
ginen egunpasa. Bertan bi ibilbide egin genitu en: basoko 

ibilbidea eta aintzira inguruko ibilbidea. Basoko ibilbidean 
bertako zuhaitz eta landare desberdinak ezagutu genitu en.

Ikusi ez genitu en ikusi, baina bertan bizi diren animalia 
desberdinak ezagutu genitu en eta haien aztarnak topatu ere 
(basakatua, orkatza, basurdea, azkonarra, azeria...)

Aintzira inguruko ibilbidean bertan bizi diren hegazti 
desberdinak ikusi genitu en (ahateak,zisneak...) eta dortoka 
amerikarrak harrapatzeko tranpak ere ikusi genitu en. Honen 
ondoren bazkaltzeko ordua heldu zen eta zelai batean, enbor 

batzuen gainean bazkaldu genuen, zuhaitzen gerizpetan.
Jarraian bertan dauden txinboetan jolasteko astia izan 

zuten haurrek. Jolasen ostean hazi bat erein zuten edalontzi 
batean, begiralearen irizpideei ja rraituz. Geroxeago, potoetan 
kontserbatutako inguruetan bizi diren suge desberdinak ikusi 
zituzten.

Bukatzeko, berriz txinboetan jolasteko aukera izan 
zuten, autobusa zetorren bitartean. Egun ederra igaro genuen 
naturaz inguratuta.
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LH 2
TEKNOLOGIA BERRIAK

Gaur egungo ikasleek izugarrizko erreztasuna dute 
teknologia informatikoa erabiltzeko, ja io direnetik 

teknologia horrek inguraturik bizi dira-eta. Bide horretan, 
ikastolan ahal dugun guztietan erabiltzen ditugu baliabide 
digitalak:

Ikastolako ikas-materia la guztiak (liburuak, 
ariketak, abestiak, proiektuak…) digitalizaturik 
dauzkagu eta proiektorearen bidez gelan une oro 
erabiltzen ditugu. 

Interneterako konexioaren bidez, lantzen ditugun 
gaiekin zerikusia duten informazioak (irudiak, 
bideoak…) eskuragarri ditugu behar diren momentuetan. 

Ikasleek beraien kabuz ordenadorearekin lan egiteko 
informatika gela daukagu. Bertan, ikasle bakoitzak 
programa desberdinak erabiltzen ditu gelako gaiak 
lantzeko bakarka ordenadore batean.

Azkenez, web orria ldearen bidez, sendiak 
eskuragarri dauzkazue klasean landutakoa indartzeko 
ariketak, ikasleek nahi dutenean praktikatzeko aukera 
euki dezaten.
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BASO MAGIKOA

Aurten,  Liburuaren Eguneko erakusketarako gaia 
mitologia izan da. 

Hori dela eta, ekintza desberdinak eraman ditugu aurrera 
ikasgelan: 

- etxetik ekarritako mitologiari buruzko liburuak, ipuinak 
eta informazioa irakurri ditugu goizero

- informatika orduan, interneten bilatu, ikusi eta entzun 
ditugu euskal mitologiari buruzko pertsonaia desberdinei 
buruzko informazioa eta kontakizunak

- plastika orduetan, margotu egin ditugu  gure gustuko 
pertsonaiak eta erakusketarako gure  Baso Magikoa prestatu 
dugu

- hizkuntza orduetan, Mari eta Basajaunen idazlanak 
ere egin ditugu. Ondoren, enkuadernatu ditugu erakusketa 
egunetan nahi duenak irakur ditzan.

Baso  Magikorako   Mari, Basajaun  eta Galtxagorriak 

kartoian irudikatu eta moztu ondoren, taldeka jarri gara 
lanean tartetxo desberdinetan, amaitu arte;  batzuk, 
argizariz kartoi zatiak ondo betetzen, beste batzuk  txarol 
paperaren zatitxoak mozten  eta  mosaiko eran kolatzen.

Mari, Euskal mitologiako pertsonaia nagusia da. 
Emakumezkoa izaten da gehienetan eta jeinu guztiak 
ditu mendeko. Izen asko ematen zaizkio, tokian tokiko, 
ezagunena Mari den arren: Anbotoko dama, Muruko 
Damea, Aketegiko sorgina…

Basajaun, oihanetako jauna, iletsua eta basatia da. Bere 
adats luzeak aurpegia, bularra eta sabela estaltzen ditu.  
Basoaren eta bereziki, artaldeen zaindaria da.

Galtxagorriak,  galtza gorriak dituzten  pertsonaia txiki-
txiki, jostari, on eta bihurriak dira. Lanean aritu behar dira 
une oro jabearen esanetara edozein lanetan lagunduz.

Oso lan aberasgarria eta dibertigarria izan da!  Gustatu 
zaizue?
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LH 4
NESTLE LANTEGIA BISITATU DUGU

Deustuko ikastolako LH 4.mailako ikasleak 2015eko 
maiatzaren 27an, NESTLE lantegira joan ginen; 

Araian, Araban dago.Izozki lantegia da.
Gida batek harrera egin zigun eta lantegiko martxa eta 

areto desberdinak erakutsi zizkigun.
Lehenengo sola iru ra igo eta bertan bideo gelara sartu 

ginen. Han izozkien jatorria ezagutu genuen eta ekoizpena 
ere. Ondoren kristaldun korridoretik,  esker-eskuin, makina 
desberdinetan egiten diren izozkiak zuzenean ikusi 
genitu en. Azalpen hauek entzun ondoren -20 gradutan 
zegoen izozkailu nagusian sartzeko aukera izan genuen. 

Bertan pilatzen dira kutxatan sartutako izozkiak, prest 
daudenak saltzeko.. Langileek, denbora laburrean egon 
ondoren  izozkailuan, atsedenalditxo bat hartzen dute eta 
berriro lanera.

Azkenik,izozkiak dastatzera!!! Guztiok, urduri eta pozik 
dastatu genitu en gustuko izozkiak!!!

Bisita bukatu ondoren, Araia herrira bazkaltzera joan 
ginen eta bertako polikiroldegiko frontoian eta futbol zela ian 
jolastu ostean, poz –pozik, Deustura itzuli ginen.

BISITA INTERESGARRIA, BENETAN. EGUN EZ IN 
HOBEA PASATU GENUEN!!!
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BERDINTASUNA: 
gure esperientziarik onena

Gu Aimar, Z uriñe eta Ainhoa gara, LH 5.Ako ikasleak.
Berdintasuna izeneko idazlan lehiaketa batean 

hartu genuen parte, eta Sole andereñoak aukeratuak izan 
ginela esatean oso pozik jarri ginen.

 Beste egun batean, sari banaketa non eta zein ordutan 
izango zen esan zigun eta gu irrikan geunden, ezin genuen 
itxaron!

Urtarrila ren 23an izango ziren sari banaketak Algortako 
merkatal zentru batean.

Hurrengo egunean, Z uriñeri esan zioten accesit  bat 
irabazi zuela eta guztiok oso pozik jarri ginen.

Urtarrila ren 23a heldu zenean, hain pozik geunden, gure 
bihotza gorputzetik aterako zela pentsatzen genuela!

Sei eta erdiak iritsi baino lehenago elkartu ginen; 
lasaitzeko argazki pilo bat egin genitu en. 

Orduan, gizon bat heldu zen eta sartzeko esan zigun. 
50 pertsona baino gehiago zeuden eta hainbeste ginenez, 
umeak eskaileretan eseri behar ziren,baina gu besaulkietan 
eseri ginen. Entretenitzeko mago bat zegoen animaliekin 
magia egiten: ogigaztaiekin, untxiekin…

Lehenik, hirugarren postuaren irabazleak esan 
zituzten; gero, bigarren postukoarenak ondoren, lehenengo 
postukoarenak eta azkenik,  accesitak. 

Idazlan onak idazten nesken eta mutilen arteko 
berdintasuna ziurtatuta zegoen, beste arlo guztietan ere 
saiatuko gara ziurtatzen: denon esku dago.
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LH 6
TAULA HEGALARIA

Mundakako hondartzan bainatzen nengoen. Bat-
batean, surf la ri batek olatua hartu, eta niregana 

hurbiltzen zebilela, jausi eta bere taula hegaz egiten hasi 
zen. Ni ez nintzen mugitu; surf la ria  nola jausten zen begira 
lelotuta geratu nintzen, eta… danba! Izugarrizko kolpea 
hartu nuen buruan eta zorabiatu egin nintzen. 

Begiak zabaldu nitu enean,  ez nekien non nengoen; 
zelai berde batean etzanda agertu nintzen.  Ikusi nuen 
lehen gauza futbolean ari zen neska-mutilen talde bat izan 
zen. Bestaldera  begiratu nuen eta zenbait neska-mutil 
panpinetara jolasten zebiltzan eta bai neskek zein mutilek 
gona eta ile luzea zeramaten. Beste neska-mutil batzuk 
zikin- zikin lupetzartean jolasten ere ikusi nitu en. 

Orduan, ondoko etxe batera sartu nintzen non nengoen 
galdetzera eta ikusi nuenak asko harritu ninduen: aitona 
eta amona elkarri lagunduz etxeko lanak egiten zebiltzan.

Geroago, hondartzara bueltatu nintzen gurasoak bilatzera 
. Hondartzan surf la riak zeuden, neskak eta mutilak; bero 
handia egiten zuenez, uretara sartu nintzen eta, hara non 
berriro ere taula hegalari batek kolpe bat eman zidan 

buruan.
Nire senera etorri nintzenean, soroslea ikusi nuen niri 

oihuka: “a ltxatu, altxatu!”  Orain ikusten nuena oso desberdina 
zen: mutilak ile laburrarekin futbolean jolasten eta neskak, 
ondoan,  gona handiekin panpinetan edo haien artean hitz 
egiten, beti bezala.

Txoko batean,  mutil bat aspertuta eta bakarrik zegoen; 
orduan, galdetu nion:

- Z er gertatzen zaizu? 
- Neskekin jolastu nahi dut - erantzun zidan mutilak .
- Ba…, neskei esaiezu mutil! – esan nion nik.
- Bai zera! mutilek nitaz barre egingo lukete- esan zidan 

penaturik.
Eta oso triste joan zen. Niri mutilak pena handia eman 

zidan ezin zuelako berak nahi zuena egin. “Horrelakoa da 
mundu hau” pentsatu nuen.

“Taula madarikatuagatik ez balitz izan ez nintzen 
honetaz konturatuko”.

(Berdintasunari buruz LH 6.mailako ikasle batek 
egindako lana)
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... BET IKO BATEN 
IKUSTPUNTUT IK

LHn lagun berberekin egon gara beti, baina 
DBH-ra heltzean 15 ikasle berri etorri ziren.

Orain, primeran konpontzen gara elkarrekin, 
baina hasieran ez genekien nola izan zitekeen. 
Lehen egunean ez genuen elkarrekin berba egin, 
baina iraila ren 9an, elkarrizketa bat izan genuen 
aldageletan. Berriak oso jatorrak ziren, batzuk 
bistaz ezagunak, beste batzuk ezezagunak. 
Orain, kurtso bakar bat elkarrekin daramagula 
ahaztu zait, zeren eta betiko lagunak diruditen.

Urriaren 6an lehenengo irteera egin genuen, 
autobus bi etorri ziren gure bila eta gure klasea, 
handienean sartu zen. Laku baten ondoan 
bazkaldu genuen, gure mahaian lekua soberan 
zegoenez 5 berrik lekurik aurkitu ez zutenez gure 
mahaian esertzera etorri ziren. Oso ondo pasatu 
genuen eta elkar ezagutu genuen. Gero, guztion 
artean jolastu genuen, eta hainbat argazki atera 
genitu en. Ez dut ezta pentsatu ere egin nahi zer 
gertatuko zen orain berri bakar bat etorri izan 
ez balitz. Haiek lortu dute nire laguntasuna eta 
nik haiena. Asko maite ditut eta espero dut inoiz 
ez galtzea.

Ane San Andrés

... BERRI BATEN IKUSTPUNTUT IK

Lehen beste ikastola batean geunden, betiko lagunekin. Baina, LH 
amaitu, lagun taldea banatu eta lagun talde berri bat sortu behar 

izan genuen. Aurreko egunean oso urduri geunden eta hamabiak arte 
whatsapp talde berri batetik  Deustuko Ikastolako jendearekin hitz egiten 
geratu ginen.

 Hurrengo eguna heldu zen, ira ila ren 8a, Arangoititik denok batera ja itsi 
eta ailegatzean, urduritasunak jota geunden, lotsa handiarekin. Eskola 
orduak amaitu eta ikastolako guztiak guregana etorri ziren eta berriro 
la rritzen hasi ginen, Nik hori ikustean, beste eskola ahaztu eta pentsatu 
nuen, “ikastola honetan bikain egongo gara”, eta hori da gertatu dena.

 K urtsoa hasi eta lehenengo irteera antolatu zen, urria ren 6an. Irteera 
Arboledara izan zen eta goizeko bederatzi eta erdietan ikastolan sartu eta 
autobusean zein pertsonaren ondoan nahi zenuen joan aukeratu genuen, 
Autobusean C-koak eta B-koak joan ginen. Oraindik guztiekin ez nintzen 
ondo konpontzen eta Arangoitiko batekin joan nintzen. Niretzat, txango 
onena izan zen; kurtso hasieran ondo konpontzen nintzen haiekin, baina 
txango horretan Jone eta Aneren lagun ona egin nintzen. Hor jakin nuen 
ondo konponduko nintzela eta kurtsoko guztiak oso lagun onak izango 
zirela.

 Guztiekin argazkiak atera genitu en. Jateko orduan, ikastolako neskek 
berrioi beraiekin jatea proposatu ziguten eta haiekin jan genuen

Jan eta gero, guztiok jolastu genuen batera.
Orain, hemen gaude, kurtsoa amaitzen, lagun talde berri batekin, orain 

ezin dut pentsatu nolakoa izango zen dena haien laguntasun barik.

Lidia Ortiz de Z arate

KURTSO HASIERA...
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DBH 2

ERDI ARORA BIDAIA

Aurton Erdi Aroa lantzen egon garenez, Balmasedara 
egin genuen txangoa. Berton Erdi Aroko museoa 

bisitatu genuen.
Museoan hainbat ekintza egin genitu en.  Adibidez, garai 

hartako bolalumekin idatzi genuen, baita eliza gotiko bat 

ere eraiki. Hainbat jolas egin genitu en garai horrekin lotuta.
Horrez gain, Balmasedara joan ginen Erdi Aroko herria 

delako. Herrian garai horretako zubia eta eliza ezagutu 
genitu en, eta geroago hor geratu ginen bazkaltzen.

Primeran pasatu genuen, eta behin eta berriz errepikatzeko 
egun bat izan zen.

RUSSIAN BALLET

Azaroaren  27an balletera joan ginen DBH 2ko ikasle 
batzuk Loti Ederra ikustera. Z ozketa baten bidez 

aukeratu genuen zein ikasle joango ginen  eta 2 irakasle ere 
etorri ziren gurekin . Ekimen berezi hau “Eskolak Dantzara” 
programaren bitartez  eta “Artaziak” izeneko taldearen 
eskutik egin genuen.

Emanaldia ikustera joan baino lehen, klase ordu batzuetan 
balletari buruzko ekintzak landu genitu en. 

Eguna heldu zenean, ikastolan gelditu ginen 19:30ean 
eta Euskaldunarantz abiatu ginen oinez.

Heltzerakoan,  bi talde egin genitu en eta talde bakoitza 
palko batean eseri zen.

20:00etan argiak amatatu eta emanaldia hasi zen. 
Dantzari batzuek ballet klasikoa egin zuten eta gainerakoek,  
izotz gaineko patinajea.

Asko gustatu zitzaigun, esperientzia guztiz berria izan 
zen klasekideekin balletera joatea! 

Espero dugu berriz errepikatzea, primeran pasatu 
baikenuen!

Olatz Landarroitajauregi
Aitana Diez

 Jackeline Gallego
Jone Sarrionandia-Ibarra
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OIHAN VEGA DJ-a IKASTOLAN

AIkasturte honetan, urtarrila ren 29an, Oihan Vega DJ 
ospetsuaren bisita izan genuen gure ikastolan. Oso 

ekintza erakargarria eta interesgarria izan zen. Ekintza 
horretarako  DBH 3. mailako ikasle guztiok areto nagusira 
ja itsi ginen. Bertara heldu ginenean, Oihan Vega zegoen, 
soinu-mahaiaren atzean. Guretzat sorpresa handia 
izan zen. Jesarri orduko, hitz egiten hasi zen, bere burua 
aurkezteko. Geroago, Gaztea Irratian egiten duela lan esan 
zigun, eta azaldu ere zer ezaugarri ditu en irrati horrek , 
baita zein trikimailu erabiltzen dituzten  entzuleen kopurua 
handitzeko.

 Azaldu zigunaren arabera, bere irrati-saioa Euskadi osoan 
gehien entzuten dena da. Azalpen guztia amaitutakoan, 

ikasle batzuk musika-mahaira irten ziren, nahasketa 
batzuk egiteko; hau da, irrati-saio antzeko txiki bat egiten 
saiatu ginen.

Oihan saiatu zen  guri azaltzen zein garrantzitsua 
den guk euskaraz hitz egitea eta gure esku dagoela  gure 
mundua euskaraz bizi izatea ala ez.  Komunikatzaile oso 
ona denez, espero dugu,  bere hitzen ondorioz, euskara gero 
eta gehiagotan erabiltzea.

AUPA GAZ TEA!!! 
Maider Gerrikabeitia

Iñigo Arrasate
Iker Lauzirika
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DBH 4
GU TA GUTARRAK

P asa den abenduan  Gu Ta Gutarrak telesaioa grabatzen 
ikusterara  joan ginen. EITB 1eko telesaioa da, Julen 

Telleriak aurkeztua, eta gaueko 9etatik 10:30era ematen 
dute.  Bertan Euskal Herriko koadrila rik jatorrena aurkitzea 
dute helburu, eta hirugarren edizioa dabiltza jada. Gauero 
ikusten dugu telesaio hori eta irrikitan geunden platora 
joateko.  EITBko autobusa goizean goiz etorri zen gure bila 
ikastolara, Miramoneraino eramateko.  Heldu ginenean, gure 
txamarrak eta gainerako gauzak gorde zizkiguten eta, pixka 
bat itxaron ondoren,  platora sartu ginen. Dena telebistan 
ikusten dena baino txikiagoa da. Bakoitzak esertzeko leku 
bat hartu eta grabatzen hasi ginen. Bi programa grabatu 
genitu en eta programa bakoitzaren tartean l̀u nch´ 
bat egin ziguten. Programa grabatzen bukatutakoan, 
partaideekin eta aurkezlearekin argazkiak atera genitu en. 
Hori eta gero, autobusa hartu eta Deusturantz abiatu ginen. 
Oso ondo amaitu genuen bertan, eta eman ziguten dirua 
Ikas bidaiarako gorde genuen.    

  Ane Nieves eta Maitena Irigoien

LORALDIA

Apirila ren 24an DBH 4.mailako eta LH 5.mailako 
ikasleak LORALDIA jaia ldira joan ginen Campos 

Antzokira. Bertan, Eñaut Elorrietak eta Mikel Markezek 
Euskal Musikaren Historia azaldu ziguten, tarteka zenbait 
abesti abestuz.

Goizeko 10:30ean ikastolatik irten ginen eta hara 11: 00ak 
aldera iritsi ginen. Emanaldia berehala hasi zen. 

Euskal Herrian, hamarkada ezberdinetan zehar euskal 
musikak izan dituen aldaketak azaldu zizkiguten. Euskal 
abeslari eta musikariak ere aipatu zituzten eta elkarrekin 
eta bakarka, euskal abesti ezagunenetarikoen bertsioak 
abestu zituzten eta baita haien zenbait kantu ere, gitarren 
laguntzaz.

Oso interesgarria iruditu zitzaigun elkarrekin nola lan 
egiten zuten eta nola azaltzen zuten. Horregatik, horrelako 
irteerak errepikatzea ondo egongo litzateke eta berriro joateko 
aukera emango baligute, dudarik gabe, joango ginateke.

  
 Maialen Izagirre eta Irati Antepara
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Liburutegia
B I B L I O T E K A N . . . 

BERTSOGINKANA!!!

Bibliotekan lantzen dugun arlo 
nagusi bat erabiltzaileen formazioa 

da. Gure helburua da Lehen Hezkuntzan 
bukatzerakoan, ikasle guztiak edozein 
liburutegitan moldatzeko gai izatea. 

6. mailako ikasleek bertsolaritza 
lantzen dute urtero eta, horretaz baliatuz, 
3. mailakoentzat bertsoginkana bat 
antolatzea bururatu zitzaigun. Guztiak 
bezala, gure biblioteka Sailkapen 
Hamartar Unibertsalaren arabera 
antolatuta dago. Talde bakoitzak 
atal bakoitzeko liburu bat aukeratu 
behar zuen: Z ientziak, Hiztegi eta 
Entziklopediak, Historia, etab. 8-9 
urtekoen gustukoa izan zitekeena 
hartzen saiatu ziren eta liburu hori 
aurkitzeko ezaugarriak bertso batean 
adierazi zituzten.

Egun handia heldu zenean, bi 
taldeak elkartu genitu en eta... jolastera! 
3. mailakoek liburu guztiak aurkitzea 
lortu zuten eta guztiek bibliotekari 
buruz zer edo zer gehiago ikasi zuten.

Itsasoan piratak
Dabiltza uretatik
Kapitaina haserre
Katu beltzarekin

Liburua non dago
Esango dizugu

Ezkerreko atalean
Atzetik sartuta

Liburuaren teju elo
Marra gorriduna
Zortzi urtetik gora
Hamar urtetara
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5. MAILAKO IKASLEAK LORALDIAN

Apirila ren 23tik 26ra Bilbon Loraldia festibala 
ospatu zen . Bertan, Euskal kulturaren adierazpen 

guztien topaketa egin zen eta ikasgela utzita, Campos 
Eliseos Antzokira hurbildu ginen  BAGA BIGA HIGA  
musika ekitaldia ikustera.

 Ekitaldian, Mikel Markez eta Eñaut Elorrieta 
abeslariek  60ko hamarkadatik gaur egun arte euskal 
musikaren ibilbidearen ikuskizun hezitzaile eta aberatsa 
eskeini ziguten. 

 Han beste batzuen artean, orain dela 100 urte  baino 
gehiago Parisen Pello Josepe kantari egindako grabaketa 

entzun ahal izan genuen eta Gu gira Euskadiko, 
Xalbadorren heriotzean, Txoriak txori, Loretxoa, Lau 
teilatu, Baga biga higa, Z ure begiek, Gernika… abestiak 
zuzenean entzun eta abestu genitu en. 

 Ibilbide honetan gure aitite amamen garaiko kanten 
grabaketak, gure gurasoen garaikoak eta gure garaikoak, 
entzuteaz gain kanta bakoitza sortu zeneko egoeraz 
jabetu ahal izan ginen.

Baga Biga Higa , ikasgelan ikusi ezin izango genuen 
ikuskizun hezitzaile eta aberasgarria izan zen.

Musika
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English corner

IT’S PERFORMANCE T IME

Here we are our pupils getting ready for performances. They like drawing and colouring 
their own masks and they enjoy rehearsals a lot.

 If you want to attend any of our performances let us know, come to the English classroom 
and we’ ll act out for you.
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Plastika

PLAST IKA, DBH 3. MAILA
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Teknologia - Marrazketa teknikoa
TEKNOLOGIA, DBH 1. MAILA

MARRAZ KETA TEKNIKOA, DBH 3. MAILA
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Aniztasunean lanean

DBH-n orientatzailea eta PTa, 
LH-n eta HH-n aholkularia, 

PTak, hezitzaileak, logopeda, 
HIPIa...Agian baten bat geratzen 
da zerrenda honetatik kanpo 
eta horrela bada, barkamena 
aldez aurretik. Eskolako langile 
talde honen lana ezagutaraztera 
gatorkizue gaurkoan.

Gure lana, laburbilduz, eskolan 
dagoen aniztasunari ahalik eta 
erantzun onena ematen laguntzea 
da, horrela, ikasle guztiek aukera 
berdinak izan ditzaten.

Aniztasuna errealitate bat da 
beti hor egon dena eta eskolari 
aberastasun itzela dakarkiona: 
jatorri desberdinak, familia eredu 
desberdinak, jarrera desberdinak, 
gaitasun maila desberdinak, 
ekonomia egoera desberdinak...Gu 

denon eguneroko lana aniztasunean 
murgilduta egiten dugu. Hau 
horrela dela eta izan behar duela 
onartzea eta begirunez elkarbizitza 
ahalbideratzea ez da hutsaren 
hurrengoa.

Gure lana geletan zein gelatik 
kanpo aholkuak ematea eta 
laguntzea da; batzuetan ikasleekin 
eta familiekin lan egiten dugu, 
beste batzuetan irakasleekin eta 
zuzendaritza taldearekin. 

Badira ere eskolatik kanpo 
laguntzen gaituzten hainbat 
zerbitzu eta elkarte eta haiekin 
harremanetan egoten gara 
horrek  gure lanean lagunduko 
badigu, hala nola: Berritzegunea, 
udaleko zerbitzu sozialak, osasun 
zerbitzuak, aisia ldi taldeak, 
gobernuz kanpoko elkarteak, 

psikologoak...
Azken urteotan, laguntza 

eskaerak gora egin duen arren, 
baliabide berdinekin jarraitzen dugu 
eta lanpostuen zerrendan ageriko 
murrizketarik egon ez bada ere (izan 
ere irakasle kopurua berdina baita), 
askotan gaindituta ikusten dugu 
gure burua denengana iritsi ezinik. 

Hori dela eta gaurkoan bereziki 
praktiketako ikasleei eskertu nahi 
diegu egiten duten lan handia 
eskolako gela guztietan. Mundialak 
zarete!

Onarpena edo bakoitza den 
modukoa balioestea, begirunez 
jokatzea eta laguntza edo 
solidaritatea eskaintzea denon 
eskuetan dago. Animo eta ekin 
lanari!  
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HH 2. B

HH 2. A

GOIKO LERROAN: LAIA ATXA, NAIA URQUIZA, URKO CARAZO, NEKANE GOLDARATZENA, AMAIA LIERSCH, UNAX 

TREJO, NORA BOYA, JOSU BRIZUELA, AMETS ARGÜESO, KEMEN ATELA, SAIOA BAYONA. BEHEKO LERROAN: 

JAKES LARRAÑAGA, IBAI PEREZ, KATTALIN RODRIGUEZ, IRATI BARRENA, PEIO ECENARRO, MAIDER TEJERO, 

ANE MARTINEZ. IRAKASLEAK: ANGEL, MARISABEL IZA. EZ DIRA AGERTZEN: PERU SANZ, CARLA VAZQUEZ-

EGUSQUIZA.

GOIKO LERROAN: JUNE MARTINEZ, IÑAKI PEREZ, SARE CALZADA, IRAIA RON, OIER PEREZ, ENARA HUMARAN, 
HAITZ PEREA, NEGU ARGOITIA, PEIO ABERASTURI, NAIA ESCOBES. BEHEKO LERROAN: AZIBAR MARTINEZ, ENEKO 
LIERSCH, NAROA GARCIA, AINITZE URIARTE, LAIA ABERASTURI, ANE DEL OLMO, MIKEL LARRAÑAGA. IRAKASLEAK: 
AITZIBER (AUXILIARRA), MARISABEL URRETXUA. EZ DIRA AGERTZEN: NIKOLE CHIERICHETTI, GORKA EGURROLA, 
BEÑAT IÑIGUEZ.



HH 3. B

HH 3. A

GOIKO LERROAN: FIONA HIGAZY, IKER HERRERO, ALLENDE QUIÑONES, RAYAN MEHANI, MADDI BOLLAR, IKER BILBAO, 

OLAIA ESPIGA, ANDONI ARMENTEROS, UXUE BARQUIN, ERITZ BENITO, KATTALIN DE RETOLAZA. BEHEKO LERROAN: 

ARITZ LETE, ANE BARROSO, MIKEL ALONSO, ANE OVIEDO, AGER URIGUEN, DARE BASTERRA, JULEN HERRERA, 

YAIZA BAYONA, ENEKO RASO, NAIA APARICIO, MIKEL MARTIN. IRAKASLEA: IBAN SAEZ. 

GOIKO LERROAN: MIKELE GARITANO, IZARO REVILLA, LUKEN GALLASTEGI, AMAIA FRECHILLA, MARC ALEMANY, 
MARA GONZALEZ, ANTXON SANTIAGO, ANE GAMBOA, ARITZ ESPIGA, NATALE BOYA. BEHEKO LERROAN: IBON 
VAZQUEZ, ALIZE URIBARREN, EÑAUT ZUGADI, MADDI ESCUDERO, KOLDO DEL CANO, MELANIA HERNANDEZ, AROA 
ARANA, GAIZKA CHIMENO, YERA ESTEBAN, EIDER UNAMUNZAGA, ENEKO GUTIERREZ, IKER GIL, MATIAS CHAMBI 
IRAKASLEA: MIKEL AUZMENDI.
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HH 4. B

HH 4. A

GOIKO LERROAN: EKAITZ GARRO, XABI LENIZ, ENEKO EGURROLA, ANE FERNANDEZ DE CASTRO, LIHER GALARRETA, 

HIART BEITIA, ANER REQUERO, AIARA VISO, EIDER PARRA, AIMAR GOLDARATZENA. BEHEKO LERROAN: IRATI 

ETXEBARRIA, AGER MARTINO, ASIER IRUSTA, URKO ELKORO, MARKEL IGARZA, NOA RODRIGUEZ, EÑAUT ATELA, 

UNAI RICO,  IKER URKIZA, ZURIÑE AZPIRI, ELISE GOMEZ, NAROA LEGARRETA, MALEN MOCHALES. IRAKASLEA: 

AMAIA D.

GOIKO LERROAN: KATTALIN URRIZ, JORITZ GONZALEZ, GAXI OLABARRIA, BEÑAT ARANA, IZADI ARTABE, JULEN 

URIAGUERECA, SOFIA LARRAZABAL, ALAIN BENITO. ERDIKO LERROAN: ERIKA BRAVO, IKER MIRANDA, UNAX VISO, 

GARAZI BARRENA, ASIER DOMINGUEZ, IRATI LEGARRETA. BEHEKO LERROAN: JULEN GARAY, XABIER YURRE, AITOR 

BERNAL, GARI PEREA, IRATI SODUPE, EKHI ARGOITIA, NILE IÑIGUEZ DE ONSOÑO, ANDONI COMBARRO. IRAKASLEA: 

AINTZANE ZUAZO. EZ DA AGERTZEN: SENDOA MENDIZABAL.



HH 5. B

HH 5. A

GOIKO LERROAN: EIDER TELLETXEA, MARTIN GARCIA ALFAGEME, LUCIA ZABALA, OIER IRUARRIZAGA, JONE 
URIBE-ETXEBARRIA, HARRIET CALZADA, AIARA MAIDAGAN, GORKA AZKUE. ERDIKO LERROAN: NAIA ARMESTO, 
KATALIN ALBIZU, XABIER BILBAO, EUNATE LATATU, IBAI ESCOBAR, MAIDER ESCOBES, OIER ZUGADI, SAIOA RUA. 
BEHEKO LERROAN: ARITZ ANDOIN, AINHIZE ETXEBARRIA, IBON ARANA, HAIZEA MONASTERIO, ANER RODRIGUEZ, 
ELENE URIGUEN, ANGEL GARCIA, MARKEL ARANA. IRAKASLEA: EDURNE GURTUBAI. 

GOIKO LERROAN: ARANTZAZU LAMIKIZ, ANDER MARDULATOV, NILE GARITANO, ANER ANTIA, CARLA LOLO, 
ANARTZ BARRENA, JOANA FREIRE, HAITZ OLEAGA. ERDIKO LERROAN: MAIALEN HERRERA, LUKA CRESPO, AILA 
RODRIGUEZ, GAIZKA GOLDARATZENA, ALAITZ JIMENEZ, ARITZ SAN JURJO, NAGORE. BEHEKO LERROAN: AGER 
PEREA, HAIZEA ALCALDE, ANDREW ALVAREZ, NAHIA MARTINEZ, KEPA ALMAGRO, ELENE NIETO, IÑAKI IRULEGI, 
OIHANA GIL, VICTOR MOLINA. IRAKASLEA: AMAIA B.
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LH 1. B

LH 1. A

GOIKO LERROAN: IBAI GOIKOETXEA, UNAX MARKAIDA, EIDER LONGARTE, ORIOL LARRAZABAL, MAIDER CALVO, 
MIKEL DEL RIO, NAHIA IGLESIAS, XABIER AGUIRRE, MANEX KINTANA. ERDIKO LERROAN: SUA OLABARRIA, HAITZ 
FORMARIZ, MAIDER RILO, UNAX PASCUAL, AINARA UNAMUNZAGA, ENEKO IRUSTA, EKI MEABE, AIALA VELILLA. 
BEHEKO LERROAN: JON LOPEZ, SARA PEREIRA, OIHAN MONTES DE OCA, AMAIA ARIAS, OIER RUIZ, HAIZEA CAMPO, 
ARATZ ELORRIETA, MARKEL ALBIZU, EGOITZ RICO. IRAKASLEA: AITOR MARKINEZ.

GOIKO LERROAN: IAN GARAY, NAIA TAYLOR, UNAX VEGA, GARAZI ARETXAGA, EKAITZ ARGOITIA, GARAZI 

BEREZIARTUA, ASIER HERRERO, MEHANI HOUDA. ERDIKO LERROAN: ERLANTZ ARTABE, MAIALEN RUIZ, 

AIMAR BILBAO, HELENA ESTEBAN, MIKEL URRUTIBEASKOA, JARE SARRIONAINDIA-IBARRA, ANDER MARTIN, UR 

FORMARIZ. BEHEKO LERROAN: JON ALEXANDER GARCIA, ENEKO RODRIGUEZ, MALEN UDAETA, JORITZ IBAÑEZ DE 

MAEZTU, GALDER DE DIEGO, SORAYA CALLEJA, ENEKO BARRENA, ANA BELEN RODRIGUEZ, ALEX DIAZ DE OLARTE. 

IRAKASLEA: PILI. 



LH 2. B

LH 2. A

GOIKO LERROAN: NAROA FERNANDEZ, IZARO ZAPIRAIN, OIER GALARRETA, EDURNE MARMOL, JOKIN ALDEKOETXEA, 
JUNE BILBAO, ZUGATZ GALLASTEGI. ERDIKO LERROAN: ANDREA, BIKENDI AGIRRE, JUNE RODRIGUEZ, JOKIN 
GAMBOA, NICOLE SANCHEZ, MIKEL LARRINAGA, MADDI AMILLATEGI, UNAI TXOPITEA, XABIER PUEYO. BEHEKO 
LERROAN: EDER CABALEIRO, ALAIN SERRANO, MARTINA CRESPO, MIKEL URIBE-ETXEBARRIA, AINES BASTERRA, 
URKO GARRO, HODEIA ARGÜESO, ADRIAN GARCIA, AITZIBER LATATU, MIKEL ORBE, GARAZI ASPOROSA. IRAKASLEA:  
GERARDO SIENRA. 
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GOIKO LERROAN: IBON ALLENDE, ALIA HIGAZY, EKAITZ MORGADO, OLATZ ORIA, MIKEL GANBOA, NAHIA ZAPIRAIN, 
URKO ESCOBES, ALAI ARANA. ERDIKO LERROAN: IRATI OLEAGA, ANER GOLDARATZENA, NAHIKARI ESTEBAN, ARITZ 
BERNAL, UZURI RODRIGUEZ, ARITZ BRIÑAS, IRATXE TABOAS. BEHEKO LERROAN: FRANCISCO RUEDA, ASIER 
GIMENO, AIALA GAZTELU-URRUTIA, EDURNE ORTEGA, IZARO REQUERO, ANDONI VIVAR, IKER HIDALGO, UNAI URIA, 
MIKEL ANDRES. IRAKASLEA: IDOIA TORRE.
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LH 3. A

GOIKO LERROAN: MAIDER NIETO, XABIER AZKUE, ARAITZ RUIZ, ALEXANDER KOCAK, HAIZEA RIVIERE, IKER 
MARCELLET, GARAZI SAN MARTIN. ERDIKO LERROAN: JOANE BAÑUELOS, IGOR LLAMOSAS, ANE GARCIA, ZALOA 
ARETXAGA, ASIER GOMEZ, LEIRE MADRAZO. BEHEKO LERROAN: NAIA RUIZ, URKO RASO, IRATI BERGAZ, AITOR 
ALONSO, BEGOÑA ZARANDONA, IMANOL URRUTXUA, IZARO REDONDO. IRAKASLEA: ANA.

LH 3. B

GOIKO LERROAN: LOREA RECALDE, UNAI UNANUE, AINHIZE GIL, ANDRES ARAMBULO, NAHIA AZPIRI, URKO IRIONDO, OIHANE ORIO. ERDIKO LERROAN: ITXASO RODRIGUEZ, ARGI LASA, ARITZ ZUGAZAGA, LIBE VELILLA, MIKEL ETXEBARRIA, AISHA BOLIVAR, URKO LLAMOSAS. BEHEKO LERROAN: IRUNE LETE, OIHANE ARETXAGA, LIHER BARROSO, ANE PAZOS, JULEN FERNANDEZ, KATALIN ALONSO, NIKOLE URRUTIBEASKOA, MIKELE DIEZ. IRAKASLEA: ITZIAR BELASKO. 



LH 4. B

LH 4. A

GOIKO LERROAN: NEREA IZAGIRRE, GUILLERMO SISTERE, ANE LARREA, HODEI BLANCO, KATALIN USKOLA, LEIRE 

CORRALES, AITOR GUTIERREZ. ERDIKO LERROAN: IRAIA GARCIA, ANDER GINES, ANDREA IÑIGUEZ, YASSIN MEHANI, 

IRADI PAZO, PEIO GARTZIA, JOANE GOMEZ, AITOR ORTEGA.  BEHEKO LERROAN: GORKA LOPEZ, IZARO BURGUERA, 

JON GANGOITI, MIREN GARCIA, ANDER JORGE, ZAIRA CAMPO, MIKEL OTXANDIANO, ARETX HOLGADO. IRAKASLEA:  

KARMELE INTXAURRAGA. 

DEUSTUKO IKASTOLA 2014/2015 - 37

GOIKO LERROAN: JON GONZALEZ, ANIA MAJON, NIKOLA ALMAGRO, EIDER VIVAR, AITOR PEREZ, RAKEL SANZ, 

JON IGLESIAS, HAIZEA RODRIGUEZ. ERDIKO LERROAN: UNAX GARTZIA, IZARO ABRISQUETA, UNAI GIL,  OLAIA 

LASA, LANDER SANCHEZ, MAIA SEVILLA, AITOR PFLUEGL, MIREN OIHANE LAMIKIZ. BEHEKO LERROAN: EDURNE 

AURREKOETXEA, AINGERU GARCIA, ERIKA MARTINEZ, KOLDO COMBARRO, JUNE ANDOIN, ASIER HUEDA, MALEN 

SOLAUN, XABIER URIBE-ETXEBARRIA, NAIA RODRIGUEZ. IRAKASLEA: IKERNE GOITIA.
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LH 5. A

GOIKO LERROAN: ARAITZ ETEBARRIA, OIR PASCUAL, THAMARA VARGAS, ASIER ALDEKOETXEA, OIHANA ACUÑA, AIMAR SARRIONANDIA-IBARRA, MAIDER NAVAS, MIKEL LÓPEZ. ERDIKO LERROAN: XABIER LARRINAGA, NEREA MARROQUÍN, MIKEL MONGE, MAIDER URIA, ENDIKA BAÑUELOS, LIBE DÍAZ DE ARGANDOÑA, ASIER RUIZ, AINHOA DÍAZ-CRESPO. BEHEKO LERROAN: JUNE CALVO, IKER AURREKOETXEA, UXUE GARCÍA, UXER BEITIA, NAROA LONGARTE, ANER VARELA, BEGOTXU MORAL, IGOR CIRIZA, ZURIÑE TRABUDUA, LEIRE BASTERRETXEA. IRAKASLEA: LEIRE.

LH 5. B

GOIKO LERROAN: ASIER  ALBIZU, UXUE  GONZALO, ASEL  FERNANDEZ, IRATI  ANTÓN, AIMAR CUBILLO, SONIA 
GINÉS, AGER  MARMOL, UXUE  ZENDAGORTAGALARTZA. ERDIKO LERROAN: MADDI SARRIONANDIA-IBARRA, MIKEL 
BIJUESCA, JON ACHA, BEGOTXU GÓMEZ, PERU INTXAURBE, CELIA RAMOS, PAUL ROBLES, LIDIA CANTEIRO, 
XABIER ARBERAS. BEHEKO LERROAN: AINARA TXOPITEA, MARKEL UDAETA, JUGATX HERRERA, MIKEL ROBLES, 
ESTITXU TRABUDUA, ARITZ BENITO, EGOITZ CARBONELL, JOSU ORBE. SOLE CRIADO. IRAKASLEAK: MARITERE 
ARTETXE, SOLE CRIADO.  



LH 6. B

LH 6. A

GOIKO LERROAN: MIRIAM ARGOTE, ANDER GARCINUÑO, OIHANE PAREDES,  JONE CARPINTERO, ANDONI 
JAUREGUIBEITIA, NAHIA LÓPEZ DE MUNGUIA, JOSU ORMAECHEA, ANGELA PFLUEGL. ERDIKO LERROAN: JON 
ANDER (PRAKT.), ANDER MENDIZABAL, AINHOA HERRÁN, JAGOBA GARATE, NAGORE TABOAS, UNAI IRURZUN, 
IZARO KAMIRUAGA, JON MARINA, NEREA GIL.  BEHEKO LERROAN: ASIER BUSTAMANTE, AROA GÓMEZ, UNAX DE 
ARANGUREN, EIDER EGUIA, JON OTXANDIANO, EDURNE IZCARA, MARKEL ACEBEDO, KORO APELLANIZ, IKER PERNIA. 
IRAKASLEA:  JUAN CRUZ. 
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GOIKO LERROAN: AITOR VOTO, ALBA ORMAECHEA, PEIO ZALDUNBIDE, ANE LACHAGA, AITOR GÓMEZ, LIBE 

BAÑUELOS, AITOR BROCHADO, ANE ESNAL. ERDIKO LERROAN: LUISA LEDESMA, MARCO ZENTENO, AIALA GINÉS, 

UNAI SAGASTUI, AINARA LÓPEZ, AITOR CHIRAPOZU, ITSASNE GARCÍA, ELEDER LÓPEZ, ANE VELASCO. BEHEKO 

LERROAN: JON GONZÁLEZ, AMETSA LÓPEZ DE MUNGUIA, PEIO IRIONDO, MAIALEN GANGOITI, OIHAN DEL CANO, 

OLATZ PAZOS, MIKEL REMENTERIA, ASIER MEABE. IRAKASLEA: MIREN ORTIZ DE ZARATE.
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ONGI  ETORRI  2014!
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BETI  ARTE  2002!
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DBH 1. B

DBH 1. A

GOIKO LERROAN: AITOR ELORDUY, JON ZABALLA, JON ROMERO, IRANZU TOSCANO, LIHER SANTIAGO, IRAITZ 

SANCHEZ, NEREA FERNANDEZ, EKAITZ PARRA. ERDIKO LERROAN: AMAIA DE JUAN, YERAY FERNANDEZ, MAIALEN 

AGIRIANO, ENEKO AMEZTOY, AINHOA IRURZUN, IBON ROMERO, NAIA BARDISA, IBON GOITIA. BEHEKO LERROAN: 

UNAI ALVAREZ, ANE ROBLES, ANDER LIZARRAGA, IZARO GUILLEN, OIER MORAL, CLAUDIA BALTEANU, MAREN 

MARTINEZ. IRAKASLEA: IMANOL ZIARSOLO.

GOIKO LERROAN: ELLIOT KOCAK, PAULINO GARCIA, ITXASNE RODRIGUEZ, GARIKKOITZ KALTZADA, MARIA 
MARDONES, ERLANTZ CUBILLO, IRATI ESTEBAN, AITOR RODRIGUEZ. ERDIKO LERROAN: ELENE SOLAUN, PAULA 
MARTÍN, ENEKO GARCÍA, ANE SAN ANDRÉS, XABIER SUÁREZ, LIDIA ORTIZ DE ZARATE, ANTXON AGIRRE, ELENE 
FORURIA. BEHEKO LERROAN: NAHIA VÁZQUEZ, ARRATE SANTIAGO, ARITZ ORIO, JONE URRUTXUA,ANDER 
SÁNCHEZ, AINHOA GONZALEZ, ANDONI ZALBIDEA. IRAKASLEA: MAITE RUIZ. 



DBH 2. A

DBH 1. C

GOIKO LERROAN: ALAINE MARTINO, MICHAEL STEVEN GORDILLO, JONE ITURRIOZ, UNAI RON, ANE RODRIGUEZ, 

MAIDER ECHEVARRIA, ASIER MADRAZO, VERONICA BAZAN. ERDIKO LERROAN: ISABEL GOMEZ, JONE LASA, 

PERU RASO, ALAZNE GOMEZ-MARAÑON, AITOR LUZURIAGA, MAIALEN LIZARRALDE, GAIZKA CORRALES, ANE 

AREVALO. BEHEKO LERROAN: XABIER CHIRAPOZU, UNAI GERRIKABEITIA, GORKA IZAGUIRRE, UXUE SANTIAGO, 

UGAITZ ARROJO, ELAIA HOLGADO, SARA DEL VALLE. IRAKASLEAK:  IZPIÑE SANCHEZ, FRANCISCO VICARIO. 
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GOIKO LERROAN: ERITZ OLAIZOLA, MAITE SARASOLA, OIER SANTA MARÍA, MAIALEN IZKARA, MALEN ORTIZ,  

GAIZKA UNANUE, JULEN IGLESIAS. ERDIKO LERROAN: ENEKO GONZALO, KATALIN ORTIZ, MAITANE GARCINUÑO, 

RODRIGO VARGAS, XABIER ALONSO, ÁLVARO MARROQUIN, KARLA SERRUDO , ARITZ GUTIERREZ. BEHEKO 

LERROAN: AITOR BIJUESKA, JOSU ESNAL, ANE BECERRO, ALAITZ GARZON , IBON CARPINTERO,  RUBÉN BUSTILLO, 

TELMO APELLANIZ, AKETZA PAZO. IRAKASLEA: ARANTZA ATELA.
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DBH 2. B

GOIKO LERROAN: ENEKO SAN MARTIN, GARAZI ALLENDE, DRAGOS MIHALACHE, ANDREA RAMOS, ASIER PEREZ, 

MARIA ARRANZ, PEIO DELGADO. ERDIKO LERROAN: AITOR BOLAÑOS, NEREA MADARIAGA, MIKEL DIAZ DE OLARTE, 

OLATZ ROBLES, UNAI AEDO, AMAIA RUI-WAMBA, NEREA RODRIGUEZ, JON KORRALETXE. BEHEKO LERROAN: JOSU 

GOMEZ, URKO GARCIA, GAIZKA BRIÑAS, AITOR MARTINEZ, MAITANE GALLEGO, MIKEL MORENO, GABRIEL LOPEZ, 

IÑIGO ANTON. IRAKASLEA: BEGOÑA ARELLANO.

DBH 2. C

GOIKO LERROAN: IGOR ISASI, JONE SARRIONAINDIA-IBARRA, GAIZKA CABEZA, AITANA DIEZ, MIKEL MARTINEZ, 

MAIDER LARRINAGA, ASIER  LOPEZ. ERDIKO LERROAN: NAROA LOPEZ, PEIO TAMARA, UNAI PORRAS, OLATZ 

LANDARROITAJAUREGI, ANEIRIN GARSTON, ENEKO ARCE, SARAI RODRIGUEZ, XABIER DE JUAN. BEHEKO LERROAN: 

ANDONI AURREKOETXEA, JACKELINE  GALLEGO, CHRISTIAN CHAMBA, JONE ORTEGA, INAXIO APELLANIZ, SARA 

IBARRETXE, EDORTA MORA. IRAKASLEA: ANABEL ITURRIOZ. 



DBH 3. B

DBH 3. A

GOIKO LERROAN: XABIER PAZ, JONE IZAOLA, GORKA PAZOS, GALDER BILBAO-GOYOAGA, LEIRE JUARROS, MIKEL 

EZKURRA, ZURIÑE IRASTORZA. ERDIKO LERROAN: MARMKEL GAGO, NAYRA ROMERO, IÑIGO RONDA, JONE UGALDE, 

ANDER NOTARIO, NAIARA MIRAVALLES. BEHEKO LERROAN: MAITE FERNANDEZ, OLATZ USKOLA, IÑIGO ARRASATE, 

NAROA DE SOUSA, NAIA PEREIRA, JOSE ERAZO, NAIA LOPE. IRAKASLEAK: CRISTINA GONDRA, ANTONIO JIMENEZ. 

EZ DA AGERTZEN: ANA OZA (TUTOREA).

DEUSTUKO IKASTOLA 2014/2015 - 45

GOIKO LERROAN: IRAIA ROMERO, ALEX RON, LUKENE VILLAN, JON KALTZADA, JON BARASORDA,
OLATZ ZENDAGORTAGALARTZA, MIKEL LEJARZA. ERDIKO LERROAN: KATALIN ITURRIOTZ, ARKAITZ LASHERAS, 
MAIDER GERRIKABEITIA, IRATXE MIRAVALLES, IAN BROCHADO, NEREA APRAIZ, BEÑAT ALVAREZ. BEHEKO 
LERROAN: AIHOA ARCE, TELMO ISASI, UXUE REDONDO, MIKEL DE LA FLOR, LUNA ZABALA, GAIZKA DE SOUSA, 
UNAI GRIJALBA. IRAKASLEA: MARI LUZ MERODIO. EZ DA AGERTZEN: JULEN CAPELO.
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DBH 3. C

GOIKO LERROAN: LUCAS ORTIZ DE ZARATE, BEÑAT CAIRA, IRATI EIGUREN, IKER LAUCIRICA, AMAIA ZUBIARRAIN, 

GORKA PERNIA. ERDIKO LERROAN: KOLDO GOROSTIDI, AINARA AGUIRRE, JULEN MARTINEZ, ANDER BLANCO, 

XABIER LASTRA, JULEN GOMEZ-MARAÑON, ENDIKA VILLANUEVA, OLATZ ELOSEGI. BEHEKO LERROAN: ZURIÑE 

EGIDO, JUAN CASTRO, NAHIA CORTES, UNAI GARCIA, NAGORE CUBILLO, IÑAKI YALDEBERE, EIDER PLAZA, AITOR 

BUSTAMANTE. IRAKASLEA: JOSU SAINZ DE LA MAZA. EZ DA AGERTZEN: PEIO GUILLÉN.

DBH 4. A

GOIKO LERROAN: UNAI ORBE, ITXASO ETXEBARRIA, ANDREA ANTÓN, AINHOA ALMARAZ, UNAI FORURIA, IRATI 

ANTEPARA, JON ANDER GARCIA, IRENE HERRAN, IKER REBOLLO. ERDIKO LERROAN: MARINA TORRES, MAIALEN 

IZAGIRRE, IÑIGO MARTÍN, ITZIAR IZAGIRRE, IÑIGO BOUZAS, IRATI GOMILA, ALAZNE CARRILLO, AITOR LANDALUZE. 

BEHEKO LERROAN: GAIZKA ALDEKOA, AINHOA GARSTON, MARKEL GUTIERREZ, LUCÍA DIEZ-CABALLERO, OLATZ 

SAGASTUI, IBAI RASO, MAIDER ZALBIDEA, ANDER GARCÍA. IRAKASLEA: LURDES ROBLEDO. EZ DA AGERTZEN: 

AMAIA URIGUEN.



DBH 4. B

GOIKO LERROAN: ANE CORTES, CHRISTIAN BLANCO, GARAZI SENDINO, ALEX HORMAETXE, ANE NIEVES, ASIER SAN 

MILLAN, JUNE CHOMON, JOSU ANGULO. ERDIKO LERROAN: GAIZKA ISLER, MAIALEN DUQUE, ANE IZAOLA, LUAR 

GALARZA, MIREN ACHA, MARTIN DE AGIRRE, URKO EZKURDIA, JON REMENTERIA.  BEHEKO LERROAN: BLANCA 

TANASA, LEIRE URDIALES, MAITENA  IRIGOIEN , IZASKUN  MALABE , DANEL ATXAERANDIO, NAGORE FERNANDEZ, 

PAOLA SALVADOR, MIKEL BOUZAS. IRAKASLEA:  MARIJE URRUTIA. EZ DA AGERTZEN: NAHIA VARELA.
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JANTOKIA

GARBITZAILEAK



IDAZKARITZA

ATEZAINAK
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ZUZENDARITZA
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IRAKASLEAK
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Elkartasun keinua

EUSKARAZ BIZ ITZEKO DUGUN ESKUBIDEAREN ALDE

Ikasturte honetan ere, Euskal Herriko euskalgintzari gure ekarpen xumea egiteko aukera izan dugu, izan ere, 
Z uberoako Eperra  ikastolako eta Errigorako saskiak ikastolan izan ditugu salgai. Asko izan dira hango produktuak 

eskuratu dituzten familia eta irakasleak eta gure herriko kalitate oneko elikagaiak dastatzeaz gain, tokiko ekoizleak 
ezagutarazi eta euskararen alde egin dugu. Gurean Z uberoako 27 saski eskuratu ditugu eta Euskal Herri osoko 
ikastetxeetan egindako salmentarekin, ikastolaren egoera ekonomikoa hobetzea lortu dute. Nafarroatik etorritako kutxak 
ordea, 50 izan dira eta jasotako diruaren %25 Nafar Erriberako ikastoletara, Euskaraz bizi eta ikasiko Hamarratz 
proiektuetara eta Erriberako AEKra joan da. 

Aurten gainera, Korrikak Euskahaldundu gaitu eta Guraso Elkarteak kilometroa erosi du. Asko dago oraindik egiteko 
euskararen normalkuntzaren bidean, beraz segi dezagun, tipi-tapa tipi-tapa.... gure herrian euskaraz bizitzeko dugun 
eskubidearen alde lan egiten. 



52 - DEUSTUKO IKASTOLA 2014/2015

Herria

UREPELET IK BILBORA….DEUSTUT IK 
PASATA!

IKA IKA IKA….KORRIKA!

Aurten ere Korrika izan dugu Martxoan protagonista. 
Urepelen hasi eta Bilbon bukatu da 2015. honetan 

izandako euskararen aldeko festa handia, 11 egunez etenik 
ez duena, gauez zein egunez gelditzen ez dena. 

Deustuko ikastolak, bi urtero lez egin ohi  duen bezela, 
aurten ere bere apurra jarri du eta Euskalduna zubiaren 
ondoko kilometroa bereganatu du. DBH4ko eta HH2ko 

ikasle eta gurasoek izan dute oraingo honetan lekukoa 
eramateko ohorea. 

Ordutegiari  ederto eutsi  eta 7.50 etan bertan izan ginen 
ilusioz beterik gure tartetxoari ekiteko prest.  Ordu  aldaketa 
izan zen igande goizaldean eta bati baino gehiagori kosta 
zitzaion izarak gainetik kentzea. 

Korrikak hori eta gehiago merezi duelako ondo gosalduta, 
zapatillak jarrita han izan ginen gu ere. Deustuko Ikastolak 
korrikarekin bat egin zuen martxoaren 29an! 

Egun handia zalantzarik gabe! 
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TXANTXIKUREKIN  BATERA, 
EUSKARAZ  BIZ I  GARA !!!!

Txantxiku Aisia ldi Taldeko kide izan gara ikastolako 
hainbat ume 2014-2015 ikasturte honetan ere .  Txantxiku,  

Berbaizu Euskara Elkartearen aisia ldi taldea da eta 13 
urteko ibilbidea du Deustuko hainbat belaunaldiko gazte 
eta umeen hezkuntzan parte hartzen . Aurtengo ikasturtean 
110 umek eta gaztek parte hartu dute. 

LH 3koak eta LH 4koak Txantxikukide bezela  estreinatu 
gara eta ezin hobeto ibili gara mendi ibilbidetan, asteburuko 
txangoetan eta Aste Santuan antolatutako  4 egunetako 
irteeran ere. 

Nafarroako  Abaigar herrian emozioz  betetako bizipenak 
izan genitu en Pazko astean eta orain udarako irrikitan 
gaude, izan ere, uztaila ren bukaeran Urnietara abiatuko 

gara, udalekuetara. 
Deustuko Jai Batzordeak antolatzen dituen Inauteri, 

Olentzero, Jaiak edota Udako eta Neguko solztizioetan ere 
parte hartu dugu, bertako protagonistak izan gara. 

Inauterietan , aurten, buruhandiak izan gara eta 
ikastolako patioan bi asteburutan eskulanak prestatu ostean 
igandeko desf ilean ikusmin handia piztu genuen gure 
buruhandi koloretsu eta alaiekin. 

Hurrengo ikasturtean ere ondo pasatzeko prest izango 
gara, beraz, badakizu, animatuz gero non gauden! IKU IKU 
IKU….TXANTXIKU!!!!

TXANTXIKU AISIALDI TALDEA 
txantxikunet@hotmail.com 

94 447 10 42 
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Ikasturte honetan ere, aurrekoetan 
bezalaxe, ikastolan bertan gurasoen 

elkarteko eskutik zerbitzu psikologikoa 
izan dugu. Astean hiru arratsaldetan, 
astelehen, asteazken eta ostegunetan, 
arratsaldeko 4retatik 7etara, zentroan 
psikologoaren presentzia izan dugu. 
Aurreko urteetan bezalaxe lanak 2 
ardatz nagusi izan ditu:

1. Orientazioa
2. Formazioa
Orientazioa
Orientazioa maila ezberdinetan egin 

da:
- Andereño, maisu eta irakasleekin, 

banakako ikasleen inguruan, baita 
talde mailan sortzen diren dinamika 
eta kezken inguruan ere.

- Gurasoekin egindakoa- 
gurasoentzako orientazioak edo pautak 
emateko bilerak batzuetan tutoreek 
eskatuak izan dira, beste batzuetan 
gurasoek beraiek eskatutakoak. Guraso 
batzuekin jarraipen zehatza egin 
da, beste batzuetan arazo puntualei 
erantzun.

- Ikasleekin egindako lana- 
orientazioa, batez ere aipatzekoa da 
Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasle 
guztiei egin zaiena, testak pasatu 
zaizkie, ikas-prozesuarekin aurrera 
egiteko detektatu diren eragozpenez 
(zailtasunak, ikasteko ohitura 
desegokiak, jarrerak...) tutoreei eta behar 
diren kasuetan gurasoei ohartarazteko 
eta orientabideak eskaintzeko.

Horretaz gain, aurreko ikasturtean 
pasatutako probak aztertuta, azterketen 
aurrean zenbait ikasleren antsietateak 
eta beldurrak detektatu ahal izan dira, 
eta tutoreen iritziak kontuan hartuta 
eta gurasoen oniritziarekin, ikasleen 
klasetik kanpoko ordutegi batean, eta 
era indibidualizatuan edo banakako 
lana eginez, azterketen aurrean izateko 
baliabideak eta lasaitzen ikasteko 4-5 
saiotako programa laburra burutu da. 

Formazioa
Formazio arloan aurreko urteetako 

lanari ja rraipena emateko, hitzaldi 
batzuk izan dira:

3 urteko gelan dauden gurasoentzat 
emandako hitzaldiaren izenburua 
hurrengo hau izan da: “Educar, cómo 
y por qué”. (Hezteko markoa, zigorrak 
eta beste estrategia batzuei buruz hitz 
egiteaz gain, hain garrantzitsuak diren  
autonomia pautak ere eman dira)

4 urteko gelan dauden gurasoentzat 
emandako hitzaldiaren izenburua 
hurrengo hau izan da: “Pronto tendremos 
cinco años” (Adin honetako umeen 
ezaugarriak eta nola jokatu egoera 
konkretu batzuen aurrean izan dira gai 
nagusiak)

5 urteko gelan dauden gurasoentzat 
emandako hitzaldiaren izenburua 
hurrengo hau izan da: “Pronto 
tendremos 6 años” (Adin honetako 
umeen ezaugarriak, umearentzat zer 
den zikloa aldatzea eta 1go mailara 
pasatzea eta aldaketa horri aurre 

egiteko pautek lehentasuna izan dute)
Lehen Hezkuntzako 6. mailan 

dauden gurasoentzat emandako 
hitzaldiaren izenburua hurrengo hau 
izan da: “Llegamos a la adolescencia. 
¿Y ahora qué?” (Nerabezaroari buruzko 
hitzaldia, 

etapaz etapako ezaugarriak, 
nerabezaroa zer den ulertzeko hitzaldia 
eta gurasoentzako pautak eskaini dira)

Aipatutako hitzaldi guztietan 
bertan azaldutako gaiaz laburpenak 
edo lan egiteko materia lak banatu dira.

Ez da eskola psikologo baten lana 
terapia egitea, baina bai kasu batzuetan 
balorazioak egitea, bideratzen laguntzea 
eta askotan familia, eskola, eta kanpoko 
beste profesional batzuen arteko zubi 
lanak egitearena, horretan laguntzeko 
bi astero Lehen Hezkuntzako 
kontsultorarekin koordinazio bilerak izan 
dira eta DBHko orientatzaileekin astero 
eta batzuetan eta beharraren arabera 
pribatuan zein publikoan ikastolako 
ikasleekin lan egiten duten psikologo 
eta psikiatrekin harremanetan jartzea.

Nork erabili ahal izan du zerbitzua? 
Kontsulta bat egin nahi izan duen 
edonork, HH 2tik- DBH 4ra.

Z ein izan da harremanetan 
jartzeko bidea? Bide ezberdinak 
jorratu izan dira, tutoreen bitarteko 
eskaera zein ikastolako eskolazainei 
edo idazkaritzan izen bat eta telefono 
zenbakia utzita. 
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Mendia

Aurtengo Mendi Taldean DBH 2. mailako partaideen jarrera, portaera eta kemena 
azpimarratzeko modukua izaten ari da.  Izan ere, Foru Aldundiak antolatzen dituen irteera 

gogorrenetan  parte hartzen ari dira. Ez dira ba makalak Gorbeia, Anboto eta Txindokiko mendi 
igoerak. Euskal Herriko paraje politak ezagutzen ari dira eta gazteak oso pozik daude erronkak 
gero eta interresgarriagoak direlako. Ezin dugu ahaztu beraiekin batera joan diren guraso eta 
laguntzaileak.

Anima zaitezte Mendi Taldean parte hartzen!
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Kirolaritza
KIROLANITZA, KIROLAREKIKO 

HARREMANAK F INKATZEKO AUKERA 
PAREGABEA

Ekintza f isiko honekin kirolarekiko lehen harremanak 
f inkatzen dira jolas desberdinen bidez.

Ondo pasatzea, abilezia lortzea eta besteekiko 
harremanak sendotzea dira jarduera honen helburuak eta 
6 urtetik 8 urtera bitarteko umeek parte hartu dezakete. 

Mailaren arabera, ordutegi ezberdina dago. Besteak beste, 
taldeko eta banakako kirolak, herri kirolak, esku pilota eta 
irristaketa lantzen dugu eta ikasturtean hainbat irteera egin 
ditugu: mendira, Gasteizko izotz pistara eta beste ikastetxe 
batzuekin egindako bi kirol topaketetara. Informazio 
gehiago nahi izanez gero, hementxe gure helbidea: 

kirola@deustukoikastola.org
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Atletismoa
TALDEKA EGITEKO 
KIROL APROPOSA

Atletismoa talde-kirola 
da. Lasterketa gehienak 

indibidualak izan arren, taldeka 
entrenatzen den diziplina da eta 
gainera karrera asko (batez ere 
beheko mailetan) taldeka izaten 
dira. Erreleboak ere egoten dira, beraz, 
horrek guztiak ume eta nerabeengan 
taldearen garrantzia barneratzen du.

Atletismoa korrika egitea baino 
gehiago ere, bada. Izan ere, atletismoak 
diziplina edo proba ezberdinak ditu: 

luzera- eta altu era-jauzia, jauzi 
hirukoitza, xabalina-jaurtiketa, 
disko eta mailu-jaurtiketa, dekatloia, 
heptatloia... K orrika egiteko probetan 
ere, aukera asko topa dezakegu: 
distantzia laburreko lasterketak, 
ertainekoak, luzekoak, pista zein 
belar gainekoak eta abar. Horregatik 
mota askotako atletak ditugu 
ikastolan: abiadura bizikoak, arnas 
luzekoak, jauzila ri trebeak, korrikan 
hain ondo moldatzen ez direnak baina 
jaurtiketetan primerakoak...

Ikasturte honetan, atletismoa 

50 atleta inguruk aukeratu dute. 
Adin tarte guztietakoak dira: lehen 
hezkuntzako 3. mailako benjaminak, 
txikienak eta bigarren hezkuntzako 3. 
mailako kadeteak, aldiz, nagusienak. 
Astean behin goiko gimnasioan eta 
botika zaharreko parkean entrenatzen 
dute, horregatik  ikastolako jende 
askorentzat kirol ezezaguna da, 
baina atletismoa egiten duten ume 
eta nerabe guztiak poz-pozik etortzen 
dira ostiralero. Futbolaz haratago beste 
mundu polit bat badagoelako, etor 
zaitezte ezagutzera!
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Saskibaloia

DEUSTUKO IKASTOLA 99

K onturatu barik zortzi urte igaro dira. 

LH 3. mailan hasi ziren 18 neskatila jator. Ahaleginak egin baina galdu, beraien artean “galtzaile onenak 
gara”, hori guztia irrifarra ahoan esaten zuten.

Urteak pasa ahala talde bi sortu eta urte pare bat halan jokatu zuten.
Aurten talde bakarra, eta hasierako irrifarra ahoan dutela agur esango diote ikastolako saskiko ibilbideari.
“SEGI HAIN JATOR”
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Karatea

KARATEN AUTOKONTROLA 
ETA OREKA LANTZEN DUGU

Badira urteak karate taldeak bere ibilbidea 
hasi zuenetik. Aurten ere jo ta su gabiltza. 

Urtez urte geroz eta gehiago gara eta 
zaletasuna handitzen doa. Karatearen 
praktika ariketa f isikoa

baino gehiago da, norberaren 
autokontrola eta nortasunaren orekan 
oinarrituz adiskidetasuna lantzen da, 
horrek giro ona sustatzen du eta momentu 
zoragarriak bizitzeko aukera ematen du.

Hori guztia gauzatzeko Asier gure 
monitorearen lan paregabearen laguntza 
daukagu. Animatu eta apuntatu zaitezte 
gurekin!! Itzel pasatuko dugu!! 



DEUSTUKO IKASTOLA 2014/2015 - 61

Arrauna - Dantza garaikideak
ARRAUNA

K irol gogorra eta sakrif izio handia eskatzen 
duena da, baina aldi berean poz eta ilusio 

asko eskaintzen ditu ere.
Taldeko harremanak garrantzitsuak 

dira. Taldearen lana funtsezkoa da. Ekipoak 
osotasunean eta f igura indibidualik gabe 
arraun egiten du.

Euskal Herria mailan Deustuko Arraun 
Taldea gero eta garrantzi handiagoa hartzen 
ari da,  hain zuzen ere Seniorrak kategoriaz 
igo egin dira.

Hori dela eta Bilboko Alkateak harrera 
of izia la egin zien Udaletxeko Arabiar saloian. 
(artikulua Deustuko Prest Aldizkarian agertu 
zen).

Aurten, Neskek brontzezko medaila lortu 
dute Bizkaiko txapelketan eta Kadeteek 
Euskadiko txapelketa irabazi  dute.

Herriko gazteei ateak irekita duen elkartea 
da Deustuko Arraun Taldea. Anima zaitezte!!!

DANTZA GARAIKIDEA, SENT ITZEKO 
ETA SORTZEKO GAITASUNAK LANTZEN

Aurten ere, dantza garaikideetan gaur egungo dantza 
desberdinak musikarekin batera egiten jarraitzen dugu 

hainbat erritmo sentitzeko eta lantzeko. Horrela, erritmoa 
hobetu egiten dugu gorputzaren mugimendua musikari lotuz. 
Era berean, zentzu estetikoa eta sormena landu egiten dugu  
koreograf iak sortuz. Azken f inean, ekintza dibertigarri honen 
bidez egoera f isiko-psikikoa hobetu eta taldean lan egiteko 
gaitasuna handitu egiten dugu. Gogoratu LH 3, 4, 5, 6 eta 
DBH osoa gonbidatuta zaudetela eskolaz kanpoko ekintza 
honetaz gozatzera.
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Herri kirolak

Aurten ere Deustuko Ikastolako taldetxo batek 
antolatutako topaketetan parte hartu dugu. Igande 

goizetan ospatzen dira  ordubeteko iraupenarekin, Deustutik 
hurbil dauden K irol-Instalazioetan. Aldiberean,  beste kirol 
lehiaketekin 

(saskibaloia, futbola, eskubaloia ...) bateragarria da,  kirol 
hauen txapelketak  larunbat goizetan ospatzen dira eta.

Ikasleek LH 3tik DBH 2ra bitarte  parte izan 
ahal izango dute. Taldea osatzeko jokalarien kopurua, 
gutxienekoa 8 eta gehienezkoa 13 ume izango da. 

Interesatuek Guraso Elkarteak ikasturtearen bukaeran 

banatzen duen eskolaz kanpoko ekintzetan apuntatzeko  
inskripzio orrian izena emango duzue. 

Irailean  ospatuko dugun informazio bileran jardueraren 
funtzionamendua, antolakuntza eta dinamika azalduko 
da.

ANIMA ZAITEZ TE!!

http://www.asfedebi.com/pub/afdb/asfedebi/contenidos/
hk/Arautegia-Reglamento.pdf



Mahai tenisa

Deustuko Ikastolako 2014-2015 ikasturte honetan  
Mahai Tenisaren jardueraren 2. urtea izaten ari da. 

Pasa den urtean 12 partaiderekin hasi ginen eta sasoi 
honetan 39 ikasle aritzen ari dira, hazkundea izugarria 
izan da. Eskeintza LH 3tik DBH 3 bitartera zabaltzen 
da. 

David eta Schany irakasleok,   eguerdiko entrenamen-
duetan gure kirolariok erakusten duten adorea, motibazioa 
eta giro ederra behin eta berriro azpimarratzen dute. Aldi 
berean, eguerdiko tartean gero eta interesatuago dauden 
ikusle gehiago hurbiltzen dira.  

Deustuko Ikastolako kirolariok, Bizkaiko Federazioa 
antolatzen ari den Liga eta Topaketetan   ere oso emaitza 

onekin lehiatzen ari gara. 
Bizkaia mailan,  Mahai Teniseko partaide gehien 

daukan ikastetxea Deustuko Ikastola da. Beste eskola 
askok urte gehiagoko ibilbidea eraman arren, partaidetzaren 
aldetik ez gaituzte gainditzen; gure bigarren urteko kopurua 
nabaria izaten ari da.

K irol interesgarri honetaz gozatuz jarraitzeko denon 
parte hartzea behar dugu. Gurasook ere txapelketetan 
umeekin gora eta behera ibili gara, eta gure harridurarako 
ekintzaren hainbat onura aurkitu ditugu. Umeak bai f isiko, 
taktiko eta sozialki gara daitezen Mahai Tenisa praktikatuz 
jarraitzeko animatzen zaituztegu.
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Antzerkia

Aurten, Deustuko Ikastolako eskolaz 
kanpoko antzezpen jardueran 201 ikasle 

aritu dira. Aurreko urteetan bezala, jarduera 
HH 4tik aurrera eskaintzen da, eta Amaia 
Pascual eta Nabar Z arraga dira irakasleak. 

Jarduera honetan, astean ordubetez eta 
ariketa eta joko desberdinen bidez, ikasleen 
ahalmen komunikatiboak garatzen dituzte 
irakasleek. Horretarako, adinen arabera 
egokitzen dira metodologia eta helburuak. Ildo 
horretatik, 4-6 urterekin haurraren gorputz 
adierazpenari ematen zaio garrantzia, 
giro egoki batean haurrek askatasunez 
esperimentatzen dute joko propioa; 7 eta 8 urte 
bitartean, dramatizazio jokoetan hasten dira 
ikasleak; eta 9 eta 12 urte bitarteko ikasleek 
antzerkiaren teknikak lantzen dituzte.

HH 4

HH 5

HH 5

LH 2

LH 1

LH 5

DBH 1



DEUSTUKO IKASTOLA 2014/2015 - 65

Xakea

Aurten ere xakea izan dugu ikastolan, 6  urte jarraian eta zuen partehartzeak hasieran bezain ona 
izaten jarraitzen du, eskerrik asko! 

Hasi berri duten ikasle txikienek xakearen oinarriak ikasi dituzte, joku erraz eta dibertigarriekin. 
Nagusienek, aldiz, hobetzen jarraitu dute, eskolen arteko txapelketetan gogotsu parte hartuz. Urtero 
bezala taldeko txapelketa da gogokoen duzuena eta hori ikastola honek duen talde giro apartaren 
adierazle da. 

Xakearen mugimendu aukeren kopurua zeruan dauden izarrak baino handiagoa den bezala, zuenak 
ere honelakoak izan daitezke, anima zaitezte probatzera!
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HOGEI URTEZ 
MARGOGINTZAN

Margogintza eskolaz kanpoko 
ekintzak 20 urte bete ditu 

jadanik Deustuko ikastolan, Izan ere, 
94/95 ikasturtean ekintza aurrerakoi 
legez  hasi baitzen, artista den maisu 
baten gidaritzapean, Lehenengo 
Hezkuntzako 4. eta 5. mailako 
zenbait ikaslek osatzen zuten 
taldetxoarekin. Egun, aldiz,  LHko 1. 
mailatik DBHko 4. mailara zabaldu 
da jarduera,  teknika guztiak landuz, 
azkenean espresiobide hau maitatu 

duen pintoregai txiki bezain sutsu 
hauen familia sortu arte.

20 urte pasatu zaizkigun arren, 
hasierako grina mantentzen dugu 
markatutako helburua betetzeko, 
hau da, euskara hizkuntza eta pintura 
hizkuntza uztartzea  aintzinako 
artisten bideak ezagutuz zein 
tekniken trebetasuna eta erabilera 
jorratuz, gure inguruneari era sakon 
eta askeagoaz begiratzeko asmoz.

Orotara ikasle asko izan dira  gela 
honetatik pasatu direnak. Horietatik 
batzuek Arte Ederretako ikasketak 

bukatu dituzte eta beste asko 
agurtzera hurbildu dira bizi izandako 
une gozoak gogora ditzagun.

Honegatik guztiagatik eskertzea 
baino ez zait geratzen barruan, 
alde batetik Deustuko Ikastola eta 
Deustuko Guraso Elkarteari eta 
bestaldetik, eta bereziki, egondako 
eta dauden ikasleei. Eskerrik asko!

  Mendo

Olioz eginda, 150 x 122 zm
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Aurten 92 neska-mutilek jardun dute euskal dantzak 
ikasten ikastolan, LHkoak eta DBHkoak, 7 taldetan 

banatuta. Markel eta Irati izan dituzte maisu-maistra 
Arku dantzaren, Gipuzkoako dantzen, Jolas dantzen, 
Z apatain dantzaren, Esku dantzaren, Jauzien, Gorularien, 
El ciegoren, Trulala iren eta beste hainbat doinuren pausoak, 
jirabirak eta mugimenduak ikasteko orduan. Kalera ere irten 
gara, dantzatzera! Han ibili gara, besteak beste, Plaza 
Berrian, inauterietan, mozorro eta guzti, edo Deustuko San 

Josetan, Euskalduna zubiaren aterpeko patinajeko pistan. 
Hau bai hau ondo pasatzea!

Laster gara joateko aurten Z allan izango den Bizkaiko 
Dantzari Egunera ere, maiatzaren 17an. Alboko argazkietako 
batzuk iaz Elorrion izandako ospakizun dotore horretan 
ateratakoak dira.

‘Trula la i, tru la la i, tru la trula trula la i’



DEUSTUKO IKASTOLA 2014/2015 - 69



70 - DEUSTUKO IKASTOLA 2014/2015

Bertsolaritza

GUREA ERE KIROLA DA

Lehenik eta behin zutik jartzen 
gara. Eskuak boltsikoan sartu 

eta aurrera begira kokatzen gara. 
Eskolaz kanpoko bertsolaritza 
klaseetan ondo berotuta etortzen 
gara. Giharrekin bezala, errimekin 
luzaketak egiten ditugu lesiorik 
egon ez dadin, doinuak aukeratu 
eta gai ja rtzaileak txistua jotzen 
duenean, gaia botatzean, hasten da 
gure norgehiagoka. Azken puntua 
pentsatzen dugu ezertan hasi baino 
lehen, nola errematatuko dugun 
jokaldia, eta pasez pase, oin batetik 
bestera, puntuz puntu, errimak osatuz 

aritzen gara gure jokaldi bakoitza 
osatzen, bertsoa. Gure jardunean ez 
dago errepikatzeko aukerarik, aukera 
bakarra dago, lehenengo jaurtiketan, 
lehen aldian asmatu behar da ikusle 
eta entzulearen arreta piztu eta 
indarguneak bilatzen. Guk ez dugu 
San Mames betetzeko adina af izio 
baina urtero urtero hainbat ekintza 
antolatzen ditugu. Mulerren jende 
aurreko  bertso saioa, bertsolari gazte 
batzuen debut ekintza, etxean bertan, 
Deustu auzoaren bihotzean. Ondoren, 
kurtso bukaeran bertso merienda 
antolatzen da lehen hezkuntzako 
ikasle eta bat-bateko taldeko kideen 

artean, harremanak sendotu eta 
harrobia sendo dagoela adierazteko. 
Sortuko dira berriak… ondoren ezin 
aipatu gabe utzi euskararen eguneko 
ekitaldiak, ikastolan antolatzen 
diren ekintzetan bertsolariak behar 
direnean hor egoten garela eta kurtso 
amaieran Berbaizu eta ikastetxeen 
arteko mikroipuinen lehiaketaren 
sari banaketan egiten den festan ere 
bertsoak bere lekua izaten duela.

Gurea ere kirola da, hitzaren kirola!
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Elkarbizitza Batzordea eta Guraso Eskola

ELKARBIZ ITZA BATZORDEA ETA 
GURASO ESKOLA

HAZ TEN IRAKASTEKO TAILERRAK

Urte honetan, Elkarbizitza Batzordeak eta Guraso 
Eskolak bat egin dugu eta, haien bitartez, tailer 

desberdinak egin ditugu. Lehenengo biak saio bakarrekoak 
izan dira, Lehen Hezkuntzarako bat eta DBHrako bestea, 
“Hazten irakatsi” gaiaren inguruan. Bakoitzean 25 guraso 
inguruk parte hartu dugu, 50 bat guztira. Sortu zen interesa 
ikusita, Tailer luze bat jarri da martxan, 2 orduko 12 sesio 
egin dira, zeinean 15 guraso inguruk parte hartu dugun. 
Tailer horretan erabili den ProCC metodologia (Procesos 
Correctores Comunitarios) izan da. Eta zer da?

Familia talde moduan hartzen duen azterketa egiten da, 

barne hartzen dituen lotura eta rolak antzemateko, gaur 
egungo bizimoduarekin (adibidez: rolak eta euren espazioak, 
gizonaren rola, emakumearen rola, aitarena, amarena, seme-
alabena, eta abar; duten zama kulturalarekin eta sortzen 
diren aldaketak gehituta). Programa osatzeko, “haztea”ren 
ikuspegi ebolutiboa lotzen zaio. 

Saio bakoitza honela egituratzen da: harrera eta 
hasiera, gaiaren aurkezpena teknika desberdinak erabilita 
(dramatizazioak, irakurgaiak, azalpenak...), talde-lana 
(eztabaida, irizpideak bilatzea, alternatibak sortzea...) eta 
amaiera.

Tailerra ANA SAENZ BERBEJILLOk eskaini digu, 
Bilboko Udaleko Osasun eta Kontsumo Saileko psikologoak. 
Beste programa batzuk egin ditu gure ikastolako jantokiko 
begiraleentzat eta maisu andereñoentzat ere. 
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Guraso elkartea

GURASOEN ARTEKO 
KOMUNIKAZ IOA ETA PARTE 

HARTZEA

Aurreko ikasturtean komunikazioa eta parte hartzea 
hobetzeko asmoz, delegatu sarea jarri zen 

martxan. Gaur egun, HH2tik DBH1era, gela guztiek 
beraien ordezkaria dute. Urtean hirutan biltzen dira 
delegatuak Guraso Elkarteko zuzendaritzan dauden 
komunikazio eta parte hartze batzordeko kideekin 
eta informazioa trukatzen dugu. Badirudi gurasook 
eskaintzen ditugun zerbitzuen inguruan harremanetan 
jartzerako orduan, sarritan familiek ez dakitela nora 
jo. Komunikazio hori errazteko, guraso elkartearen 
funtzionamenduaren kronograma bat egin genuen eta 
bertan agertzen dira  batzorde bakoitzari dagokion 

helbide elektronikoa (irudian). Z uzenena horra jotzea 
da, izan ere, batzorde horretako arduradunak bideratuko 
baitu familia bakoitzaren zalantza, kezka edo ekarpena 
eta berehala jasoko duzue erantzuna. Idazkaritza 
ondoan dagoen postontzia ere, bada komunikaziorako 
bide eraginkorra eta zalantzak izanez gero, zuzenean 
gelako ordezkariari galdetu ahal zaio.   

Geletako ordezkarien azken bileran beste urrats bat 
ematea erabaki genuen: delegatu sarea informazio 
trukaketarako esparrua izateaz gain, parte hartzeko 
bidea izatea ere, alegia, guraso elkartean sortzen diren 
beharrizanak zabaltzeko eta baita proposamen berriak 
egiteko, proiektuak aurkezteko edo auzolanerako 
bitartekoa izatea. Ea denon artean lortzen dugun!

GURASO ELKARTEAREKIN HARREMANETAN 
JARTZEKO HELBIDE ELEKTRONIKOAK 

Kontseilua 
Ane Rotaetxe 
kontseilua@ 

Kultura 
Alazne / Bea 

kultura@ 

Kirola 
Jon Aldekoetxea 

kirola@ 

Jantokia 
Estitxu Lezea 

jantokia@ 

ZERBITZUAK KUDEAKETA ARLOAK PARTAIDETZA 

Idazkaritza 
Bego Iriondo 
idazkaria@ 

Diruzaintza 
Jabi Beitia 
diruzaina@ 

Partehartzea 
Mikeldi Uribe-Etxebarria 

partehartzea@ 

Komunikazioa 
Nerea Olaziregi 
komunikazioa@ 

www.deustukoikastola.org 

Akademikoa 
Maite Unanue 
akademikoa@ 

Elkarbizitza 
Cristina Izagirre 
elkarbizitza@ 
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DEUSTU IKASTOLAKO 

PARTEHARTZE 

SISTEMA 

2014/11/18 

ELKARTEA 

KONTSEILUA 

Zuzendaritza 
Batzordea 

Batzorde Iraunkorra 

Ekonomikoa 

Elkarbizitza-behatokia 

Akademikoa 

Kirola 

Kultura 

Partehartzea 

Komunikazioa 

Jantokia 

Euskera 

Asanblada 

Bozketa 

GURASOEN ORDEZKARITZA SISTEMA 

Aukeraketa modua Organoak Ordezkaritza Batzordeak 

Ordezkariak 
13 pax 

GURASO ELKARTEKO ZUZENDARITZA BATZORDEA 

Ordezkaria 
Ane Rotaetxe 
kontseilua@ 

Kultura 
Alazne Eiguren 

Beatriz Askaiturrieta  
kultura@ 

Kirola 
Jon Aldekoetxea 

kirola@ 

Jantokia 
Estitxu Lezea 
jantokia@ 

ZERBITZUAK KUDEAKETA KONTSEILUA 
PARTAIDETZA 

Lehendakaria 
Olatz Ukar 

lehendakaritza@ 

Idazkaritza 
Bego Iriondo 
idazkaria@ 

Diruzaintza 
Jabi Beitia 

diruzaina@ 

Parte-hartzea 
Mikeldi Uribe-Etxebarria 

partehartzea@ 

Komunikazioa 
Nerea Olaziregi 
komunikazio@ 

2014ko Urriak 

www.deustukoikastola.org 

Kontseilua 

Zuzendaria (Kontseiluaren lehendakaria) / Directora (presidenta Consejo) 

Ikasketa Burua. / Jefa de estudios 

Idazkaria (hitzarekin eta boto barik). / Secretario (con voz pero sin voto) 

10 Irakasle / 10 profesores 

13 Guraso / 13 Padres - madres 

DBHko 2 ikasle / 2 alumn@s 

Administrazio-zerbitzuetako langile 1 / 1 trabajad@r de admnistración-servicios 

Udaletxearen ordezkaria / Representante del Ayuntamiento 

Nortzuk osatzen dute / Quiénes lo forman 

Bi urtetan behin, Kontseiluko kideen erdia 

Cada 2 años se renueva la mitad del Consejo 

  

Noiz berritzen da / Cuándo se renueva 
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Hazi eta hezi batzordea

Iaz ikastolan Hezkuntza Proiektua berriztu eta adostu ondoren, ikasturte hau proiektu hori gauzatzeko 
erronka zehatzei heltzeko garaia izan da.

Baina lanean hasi aurretik beti,  lehentasunak f inkatu behar dira. Eta gure ikastolan, gainontzeko 
eskola gehienetan bezala, sortzen ari diren arazoak ikusita, teknologia berriekin eta batez ere, teléfono 
mugikorren erabilerarekin, zerbait egin behar dugula pentsatu dugu.

Honetarako, datorren ikasturteari begira, ildo hauek jorratzen ari gara:
•- Ikastolan mugikorrek izan behar duten erabilera eskola komunitatean adostu  ( klaseko whatsapp  

taldeak, bideoak,…). Honen guztiaren inguruko informazioa ikasturte hasierako bileretan emango da.
•- Klasean ikasleekin gai honen lanketa Lehen Hezkuntzatik hasi.
•- Gurasoen  parte hartzea eta formazioa handitu. 
Beraz, badakizue zertan ari garen.  Ekarpen guztiak ongi etorriak izango dira.
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Jantoki batzordea
JANTOKI ETA HAURTZAINDEGIAN 

ALDAKETAK

Deustuko ikastolako jantokia guraso elkartearen esku 
dago eta horrek abantaila asko ekartzen dizkigu, 

besteak beste, elikagai gehienak Deustun bertan erosten 
dira ikastolan bertan sukaldatzeko. Baina kudeaketa 
horren atzean, lan eta ardura handiak daude eta diru 
laguntzarik ez. Sukaldean zerbait izorratzen denean ere, 
gurasook ordaindu behar dugu. Horretarako urtez urte diru 

kopuru bat gordeta izan dugu baina agortuz joan da eta 
Jantoki Batzordeak hurrengo ikasturtean kuota igotzea 
erabaki du, etorkizun laburrean egin behar izango ditugun 
konponketei aurre egiteko. Haurtzaindegi zerbitzuan ere 
aldaketak egongo dira, hurrengo ikasturtetik aurrera posiblea 
izango da haurtzaindegia erabiltzea egun bakar batez edo 
beharrezkoa denean. Hona hemen, hurrengo ikasturterako 
kuotak: 
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Zuzendaritza

IKASTOLAK  EUSKARAZ  BIZ I  NAHI  DU!!

Deustun euskaldun asko bizi gara, Deustuko bertoko 
euskaldunak, inguruko herrietatik etorritakoak, 

euskaldun berriak… Baina kalean gaztelania da nagusi. 
Ume txikiak dauden tokietan entzuten da euskera gehiago 
baina halandabe ez da nahikoa, ezin gara euskeraz bizi, 
eta hori da gure leloa, nahia, helburua…

Gure Ikastolan gauza bera gertatzen zaigu, hau da, 
ume euskaldunen kopurua gorantz doa, baina hori hobetu 
beharra dago maila batzuetatik gora, nagusitzen doazen 
heinean, gaztelaniara jotzen baitute.

Gero, urte batzuk igarota, hara non aurkitzen ditugun 
hainbat euskal esparrutan jo ta ke euskeraz hitz egiten eta 
erabilpena sustatzeko hainbat ekimenetan parte hartzen.

Gure helburua horiengana heltzea da eta horretan 
egiten dugu ahaleginik handiena. 

Honen adierazgarri aurton ere egin ditugun ekimen 
biziak eta alaiak: 

DBHn gela bakoitzean arduradun bana aukeratu da 
eta euren artean batzartu dira noizean behin euskeraren 
erabilpena sustatzeko asmoz;  Euskararen Egunean: 
Ikastolako ikasle eta irakasle guztiok f lashmovie baten 
parte hartu genuen, “Euskaraz bizi nahi dut” abestia 
dantzatuz; DBHkoek Z ubirik zubiri ja ian parte hartu 
zuten, Bilboko beste ikastetxe batzuekin batera eta bertan 
parte hartu zuten bertsolari ia guztiak gure ikastolakoak 
izan ziren ; Oihan Vega etorri zen euskal hedabideak 
bultzatzeko asmoz; Harrapazank-ek  Bilbo mailan 
antolatu zuen ekitaldian garaileak izan ginen; korrika ere 
danok egin genuen euskara indartzeko asmoz…

Euskeraz bizitzea da gure helburua, euskera bizia 
da,  guk bizitasun hori gure umeek bizi izatea nahi 
izango genuke, liburutik atera eta eguneroko bizitzan 
erabiltzeko tresna bihurtuz: ligatzeko, dantzatzeko, 
txisteak kontatzeko… Euskara inoiz baino biziago izaten 
ahalegintzen gara. Aurrera jarraitu ildo honetatik!!!!!



DEUSTUKO IKASTOLA 2014/2015 - 77

Kontseilua

K ontseilua eskola elkartea osatzen 
duten sektore ezberdinen 

ordezkaritza eta parte hartzerako 
organo gorena da. Espazio honetan 
familiek, irakasleek eta ikasleek parte 
hartzen dugu eta Deustuko Ikastolan 
eragina duten erabakiak hartzen dira.

Kontseilua 13 gurasok, 10 irakaslek, 
zuzendaritza taldeak, 2 ikaslek 
eta administrazio eta zerbitzuetako 
pertsona batek eta udaleko ordezkariak 
osatzen dugu. Guztira 30 kide.

Eskola Kontseilua osatzen duten 
pertsonak lau urterako hautatuak dira. 
Bi urtean behin elkargokide ordezkarien 

erdia berriztatzen da. 2014 azaroan 
azkenengo hauteskunde prozesua 
burutu zen eta nabamentzeko da 
aurtean ikasleen ordezkarien hautaketa 
eman zela.

2014-2015 kurtsoan Kontseilu 
barruan ohikoak diren gaiez aparte 
(urteko plana, aurrekontuak...) 
zenbait gai landu dira: Hezkidetza 
proiektuaren aurkezpena,  neska-
mutilen berdintasunaren inguran 
sentsibilizatzea eta emakumeen 
aurkako indarkeria prebenitzeko 
asmoarekin; proiektuan zegoen 
makrodiskotekaren auzia edota 

Hezkuntza Proiektua, ikastolaren 
helburuak eta lehentasunak zehazten 
duena.

LOMCEren mamua kontseiluaren 
inguruan egon da aurten, lege honek 
Kontseiluaren eskumenak murriztu 
egiten ditu bere erabakitzeko 
gaitasunean. Ministerioak eta EJko 
hezkuntza sailak elkarrekin adostu 
zuten urte bateko moratoria baina 
datozen urteetarako ez dago ezer 
bermatuta.
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Egilea:  Z aloa Aretxaga
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Egilea:  Lukene Villan




