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Aurten bizi izan dugun ikasturtea ez da ohikoa izan, 
duda barik, martxoaren hasieran Osasunerako Munduko 
Erakundeak (OME) pandemia izendatutako COVID-19 
kutsakorra Euskal Herrira   ere iritzi izan delako. Guztion 
aldetik esfortzu paregabea egin behar izan dugu  aurrera 
egiteko. Normalean izaten ditugun arazoei beste batzuk 
gehitu zaizkie: beldurrak, ziurgabetasunak, teknologia, 
tele-lana… Baina aurrera jarraitu dugu eta ahalik eta 
hoberen egiten saiatu gara ikasleengatik, gugatik, 
familiengatik,  ikastetxeagatik. Batzuetan oso ondo atera 
zaigu, zoragarri, eta beste batzuetan, seguru, ez horren 
ondo.  Baina ahalegin ezagatik, ez da izan.

Askotan komunikabideetan agertu diren berriak guretzat, 
zuzendaritza taldekoontzat, oso frustragarriak izan dira 
agindu ofizialik heltzen ez zelako, edo egun batean gauza 
bat esan hurrengoan beste bat izateko…  Gu ere berriak 
izan gara egoera honetan. 

Gainera, ikasturte hau zuzendaritzako aldaketa batzuekin 
hasi dugu. Alde batetik, DBHko ikasketaburutzan Olga 

Lopez hasi da. Hainbat ikastetxe deberdinetan lanean ibili 
ondoren aurreko ikasturtetik Deustuko Ikastolan lanean 
diharduena. Beste alde batetik, aspaldi Ikastolako irakasle 
izandako Ainhoa Rementeriak  idazkari postua betetzeko 
proposamena onartu eta bete  du. 

Ahalik eta hoberen egiten saiatu gara. Izan ditugun hanka 
sartzeak, seguru izan ditugula,       parkatzea espero dugu. 
Beti hanka-sartze horiek konpontzen ahalegindu gara.

Bukatzeko, ezinbestekoa da Zuzendaritza taldeak 
komunitate osoari  egin duen lanagatik, esfortzuagatik eta 
ahaleginengatik eskerrak ematea: irakasleriari, ikasleei, 
sendiei, langile guztiei ...  

2019-20 ikasturtea ere gainditu dugu!

Mila esker guztioi!”
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AurkibideaAurkibidea
 30 DBH MUSIKA

 31 BIBLIOTEKA

 34 HH ARGAZKIAK

 38 LH ARGAZKIAK

 46 DBH ARGAZKIAK

 54 IRAKASLE ETA LANGILEEN ARGAZKIAK

 56 GURASOEI ESKERRAK

 57 EUSKARA BATZORDEA

 58 ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK

 - KIROLA

 - KULTURA



Deustuko Ikastola 2019·20204

Ondo merezitako Ondo merezitako 
erretiroaerretiroa

Ikasturte honetan lau irakasle dira ondo merezitako erretiro garaira 
heldu direnak. Bi ikasturte hasieran,  Agurtzane Azurmendi eta 

Imanol Ziarsolo  eta beste biak ikasturtearen amaierarekin batera , 
Blanca Bustillo eta Gabriel Nieves. Laurek dute ibilbide oparoa eta 

ahaztezina Deustuko Ikastolan.

Langile guztiek merezi dute eta behar dute erretiroa. Zuok ondo 
merezi duzue zuona. Nabarituko da zuon falta baina zuon lana, 

zuon uzta hor izango dugu, zuon presentziarekin batera, edozein 
gelatan, edozein dokumentutan, edozein argazkitan.

Eskerrik asko eta beti arte!

Imanol eta Gabri
Ikastolako, ikasleek esaten duten moduan, “mitikoak” jubilatzen 
ari dira. Horien artean,  gure Imanol eta gure Gabri kutunak daude. 
Denok ezagutzen ditugunez,  zer esango dizuet?
Lehena jubilatzen Imanol izan da, zenbat urte eman dituzu  
ikastolan,  Imanol? Zure amarekin hasi zinen, eskolaurrean eta,  
beti bezala, iraultza egiten,  berrikuntzak sartzen, ume guztiak 
eskuekin margotzen, Mª Jesúsekin  ipuinak sortzen… Ezin zara 
geldirik egon, sormenak berak mugiarazten zaitu, eta , Julio Verne-
ren antzera, gauza pilo bat aurreikusi dituzu. Hor dago Olagarro 
proiektua, bitartekaritza… (erabateko berrikuntza), handik 
aurrera hasi dira bizikidetzak, behatokia, bizikasi eta gauza horiek 
guztiak. Gogoratzen duzu zenbat antzerki egin ditugun ikasleek 
aurrera ateratzeko? Ziur nago ikasle horien bihotzean zaudela.
Beste alde batetik, gure Gabriel daukagu.  Gabriri buruz ere zer 
esango dizuet ez dakizuena. Zenbat urte elkarrekin… ! Urte 
batzuengatik ez zen nire irakaslea izan. Ikasketaburua “por 
excelencia”(zenbat urte Gabri? 10 baino gehiago...).  Gabrielek 
esandakoa beti kontuan hartzen da, gauzak lasai  eta inor molestatu 
gabe astiro-astiro  egiten dituelako. Zu ere ibili zara leku batetik 
bestera OHOn, la Salle zaharran, gero DBHn oraingo ikastolan eta 

beti ahal izan duzun 
guztietan laguntzen ibili 
zara. Ikasleek beti diote 
“ Maten izan dudan 
irakaslerik hoberena 
Gabriel izan  da”, eta 
ez bakarrik Maten , 
pertsona moduan ere 
“un grande”.

Zuek bazoazte eta irakasle asko , ni barne, umezurtz  sentituko  
gara ikastolan, baina badakit zer edo zer behar izanez gero, zuen 
laguntza izango dugula. Mila esker irakatsi didazuen guztiagatik, 
gehienbat arlo pertsonalean.
Orain, zuek jubilazioa topera disfrutazea da nire desioa, eta 
dudarik gabe egingo duzue. Dastatu bizitza goitik behera , eta 
etorri ikastolara kontatzera.  Beti egongo gara zuek ikusteko 
prest;)

CRISTINA

Agurtzane
Agurtzane Azurmendi, Bermeoko Eleizalde Ikastolan 
(1977-1981)  eta Getxoko Geroa ikastolan( 1981-
1982 ) ibili zinan lanean, 1982-83 ikasturtean Deustuko 
Ikastolara heldu zinan arte. Aldaketa ugariren lekuko izan 
zara urte  guzti horietan: OHOko erdi zikloa (hirugarren, 
laugarren eta bosgarren mailak) , OHOko goi zikloa 
(seigarren, zazpigarren eta zortzigarren mailak),LOGSE,  
LHko 5. eta 6. mailak, LHko 3. eta 4. mailak. Zuzendaritza 
taldean ikasketaburu izanda amaitu dozu zure  
irakaskuntza jarduna. 
Irakaslea izateaz gain Ikastolako gurasoa izan zara. 
Zure  hiru seme-alabak Ikastolako ikasleak izan dira eta 
1982an lehenengoa sartu zanetik  2013an gazteena 
atera zan arte 31 ikasturte jarraian  ama izateagatik  
marka egin dozu, Iñaki bide lagun izanda.  Euskaldun 
peto-petoa, euskaltzale amorratua, edozein zalantza, 
itzulpen edo lanetarako zu ondoan izatea altxorra izan da, 
berehalako erantzuna emoteko prest, nekaezina, etorrera 
handikoa. Memoria kontuetan ere parekorik ez: gertaerak 
gogoratzeko, ikasleen gorabeherak, ikasle ohien izen-
abizenak, istorioak...Oso lagungarria egoera askotan.
Zehatza, zuzena, erabakiorra, 
ilusioz eta indarrez eutsi dautsozu 
lanari ondo pasatzeari bere 
garrantzia eta tokia emoten 
ahaztu barik baina era berean  
kideen egoeraz  arduratuta. 
Zenbat kontu, zenbat barre eta 
negar, zenbat bidaia, zenbat 
argazki...elkarregaz!

Blanca
Blanca Bustillo, orain dela 24 ikasturte etorrita 
Deustuko Ikastolara, Deustuko Eskolako D 
ereduko beste irakasleekin batera eta B ereduko 
ikasle batzu eta D ereduko ikasle guztiekin. Euren 
artean zure alaba, 6 urte zituela. 
Oposaketak gainditu zenituenetik hainbat ikastetxetan ibili zara: Txomin 
Arestin, Olabeagan,  Getxoko Andra Mari eskolan eta Deustuko Eskolan.
Ingeleseko espezialista bezala aritu zara gurean, askotan baldintza ez 
oso egokietan. Ingeleseko gela lortzea ez zen erraza izan baina ekinaren 
ekinez lorpen handia izan zen. Gaur egun egiten den erabilera estima 
ezina da. Ikasleek zurekin landutako hainbeste abesti gogoratzen 
dituzte, Britney Spearsen “Lucky” haien artean.
5. eta 6. mailako tutorea ere izan zinen. Ikasleek oso gustura entzuten 
zituzten zuk ahoz irakurritako liburuak, Nikolas txiki edo El caballero de 
la armadura oxidada tartean.
Zurekin lan egitea oso erreza izan da, alaitasuna, maitasuna, laguntasuna, 
praktikotasuna jaso dugu zugandik.  Zikloko koordinatzaile ere ihardun 
duzu urteetan,  lanerako eta zikloa batzeko eragin handia adieraziz. 
Mozorrotzeko lehena, zure mozorroari beti kutxu berezia ematen diozu 
. Haloween arrakastatsuak ez dizu lan makalik ematen.  Kalejiretan 
animatzen ere lehena zara , musikaren gurdia umoretsu gidatzen  eta 
hor goaz guztiok, zure atzetik. 
Proiektu berrietan eta desberdinetan sartzeko beldurrik edo nagirik ez 
duzu izan. Zenbat bufanda egin dute zure ikasleek  art workshop-en?
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Karola garabia kezkatuta dabil bolada honetan. Ez dauka argi entzumen 
apur bat galdu dauen edo zer demonio gertatzen dan.  Azkenaldian ez 
dauz ikastolako umeen barreak, algarak eta patio orduetako zaratak 
asmaten. Ez dauz gurasoak ezta amuma aitzitzeen elkarrizketak 
entzuten eta, egia da! ez da ikaratzen golak ospatzeko botatzen 
dabezan bolanderakaz ere.

Berak badaki zeozer arraroa gertatzen dabilela eta ikastolara hurreratu 
da magia lagun intxisu bilakatuta. 

Ene! Ez dago inor eta ez da jaieguna! Gelak hutsik, arimarik bez. 
Pasabideetako isiltasuna hain da nabarmena su-itzalgailuen arteko ika-
mikak ere entzuten direla. Eta zer esanik ez, patioetako bakardadeaz, 
Atxagak bere liburuaren bigarren atala idatziko luke.

Baina gure Karola ez da erraz ikaratzekoa eta beti aurrera begira dabil, 
itxaropena bularrean eta kementsu. Plan bat du eta galanta ganera!

Goizetan arin izartuten da eguzkiaren lehenengo izpiekaz eta beragaz 
berbetan orduek emoten dauz eta askotan iretargia be batuten da. 
Hiruren artean badabiltzez munduko arazo guztiak konpontzen eta hau 
ere segiduan arteztuko dabe.

Algarak, irriak, patioko olgetak, pasabideetako marmarak, bizipozak, 
neska-mutikoen zantzoak, aldarriak partida irabazitakoan, 
eskaileretako gora-beherak, . . . Karolaren kolore gorria biztuko dabe 
eta egun honeetan gero eta gorriago dabil. Deustuko bihotzak ere 
taupadak hartzen hasi dira. 

Tomate kolorea duela Karolak esaten dau neure amumak eta berak 
asko daki koloreeri buruz ta tomateei buruz. 

Karola gortu eginKarola gortu egin
ote zaigu?ote zaigu?
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Etxean sortzen Etxean sortzen 
argazkiaargazkia
Etxean egon behar izan dugu denbora luzean, eta 
bitartean gure buruak eta gorputzak gauza ezberdinak 
sortzen eta ekoizten egon dira etengabe. 

Guztion artean erakusketa bat osatu eta partekatzen 
gaude ikastolako web orrialdean aurkituko duzun 
“Etxean Sortzen” bloggaren bitartez. 

Hona hemen erakusketara bidalitako lehenengo lanak.

LANEN ARGAZKIAK …..
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Pagasarriko igoeraPagasarriko igoera
2018-2019 ikasturtean, “Lan Gela” izendatutako proiektua 
sortu genuen Deustuko Ikastolan.

Irakasteko beste era batzuk eskeintzen duen gela bat da, 
behar desberdinak dituzten ikasleentzat. Bizipen irakaskuntza 
oinarri izanez.

Zorionez, lan handiz eta gogo onez gauzatutako proeiktua, 
aurten ere jarraipena izan du, eta konfinamendua heldu zen 
arte, buru-belarri ibili ginen lanean. Orain, gainontzekoak 
bezala etxean, gurasoen laguntzaz proposatzen ditugun lanak 

egiten dabiltz gure ikasleak, baina egia da, irrikitan gaudela bai 
eurek, bai haiekin lanean gaudenok ere, eskolara itzultzeko eta 
gure lan egiteko era berreskuratzeko.

Eskolako ikasgaiak lantzen ditugu (matematikak, lengua, 
ingurune, hizkuntza…) baina metodologia eta baliabide 
desberdinak erabiliz, horrez gain beste ekintza motak egiten 
ditugu ere: Sukaldaritza-Tailerra, aldez aurretik antolatutako 
irteera bereziak, antzerkiak… 

Jarduera askoren artean:

MENDI MARTXAMENDI MARTXA

LAN  GELA  TALDEA  
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Azeri Naturako lagunei esker, guztiok 

tontorrera iritsi ginen. Mugikortasun 

zailtasunak dituen ikasleari erantzuna emanez. 

Egokitutako tresnak erabiliz, laguntza 

zerbitzua eskaini ziguten. 

https://azerinatura.com/eu/bloga/ 
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Lan gelako 1.go urtean, txakur terapia egiten hasi ginen. 
Horri esker, Dani izeneko mutil atsegin bat ezagutu genuen. 
Berarekin batera, beste ekintza bat burutu genuen, Agility 
Euskadi klubera joan ginen. Txakurren zaintzaren inguruan 
gauza pilo ikasi eta haiekin kirola egitera. Aurten, gure mendi 
martxara etorri zen bere 3 txakurrekin.

Goizean goiz, motxilak prestatu genituen. Barruan, bokatak, 
ura eta apeta goxoak sartu, makilak hartu eta ilusioz betetak 

martxan jarri ginen. Egun ederra izan zen Azaroak 25ean bizi 
izan genuena, zalantzarik gabe, guretzat ahaztezina izango den 
egun bat. Iraian, ikasturte berriari hasiera emateko Lan Gela, 
indarberrituta itzuliko da hirugarren urtez, beraz jakin ezazue, 
gure gelako ateak beti zabalik izango dituzuela, gurekin lan 
egiteko edo guk nola egiten dugun lan ikusteko.
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HHHH22
Hemen gaude 2 urtekoak gabonak ospatzen. Elkartzeko 
paregabeko aukera. Olentzero eta Mari Domingiri gutuna 
idatzi genien eta denok poz pozik, ikastolan dagoen 
Olentzeroa bisitatu genuen. Laster oporrak hartu eta 
2020 urte berria ospatuko genuen, ahaztezina izango 

zena, denon memorian grabatuta geratuko zena. 

Hemendik desio bat: ahalik eta azkarren hau konpontzea 
eta berriro danok ikastolan elkartzea!

Gabonak ospatzen!Gabonak ospatzen!
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HHHH33 Urtaroekin ikastenUrtaroekin ikasten

Udako opor gozoak pasaturik hasi genuen ikasturte 
berria eta berehala etorri zen udazkena.

Denon artean, lan handia egin genuen gure geletan eta 
pasabidean udazkenaz gozatu ahal izateko. Gogoratzen 
duzue? Txorimalo politak egin genituen, horma irudi eder 
bat, udazkeneko fruituekin merendola gozo bat eta “firin-
faran” hostoekin dantzan ibili ginen.

Egutegiko orriak pasatu ahala, etorri zen negu hotza. 
Gure horma irudia elur malutez bete genuen eta elurrezko 
panpina ere sortu genuen.

Ordurako, hiru urtaro genituen bizi eta laugarrena ate 
joka geneukan: UDABERRIA IRITSI DA! 

Aurten berezia izaten ari da udaberria. Ez gaude gure 
ikastolan denak batera, ezin dugu elkarrekin udaberriaz 
gozatu… baina, egoerak egoera, gure etxeetatik 
udaberriari keinu txikiak egin dizkiogu: Tulipan txikia 
eta Azenorio erraldoiaren ipuinaekin, lekaleen ernetze 
prozesua ikusten… eta birtualki bada ere, lortu dugu 
denen artean udaberri bereziaz gozatzea!
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HHHH44 Oh Bugi bugi!!!Oh Bugi bugi!!!

Aurten gorputza barrutik aztertu dugu eta pilo bat 
bitxikeri ikasi ditugu:

·Bihotza non dagoen, ze motako lan egiten duen, 
taupadak zer diren eta zertarakoak….

·Nondik nora joaten den jaten dugun guztia….

·Arnasa hartzen dugunean birikiei zer gertatzen zaien….

Eta hau guztia hobeto ulertzeko bakoitzak bere gorputza 
sortu zuen. Zein ondo pasatu genuen!!!!!
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HHHH55
Aurten egoera berezi bat bizitzea tokatu zaigu. Ikasturte 
ezberdina da eta ikastolan ezin garenez egon modu 
birtualean lanean jarraitu dugu, baina beti elkarrekin!

Guztiok moldatu dugu lan egiteko era eta classroomen 
bitartez gai ezberdinak landu ditugu (Dinosauroak, 

Ingurumena , Erdi Aroa eta Itsasoa). Gure ikasketa 
buruari esker, Iban Saez, egunero ikasle eta irakasleak 
harremanak izateko aukera izan dugu korro birtualarekin.

Blas de Otero, 51 • 48014 Bilbao
Tfno: 944 473 497 • Fax: 944 476 379

www.farmaciaolabarrieta.com
farmaolaba@euskalnet.net

Korro birtualaKorro birtuala

Korro birtualean, egunero makinistaren
lana egiten dugu, bertan makinistak zerrenda pasatzen du 

jakiteko nortzuk dauden etxean konektatuta eta nortzuk 
ez, zenbatzen ditugu eta ez daudenei abesten diegu.  Gero 

eguneko data eta eguraldia zehazten dugu.

Korro birtualari amaiera emateko ipuina kontatzen dugu. Ikastolan, 
gurasoak gonbidatuta zeuden ipuinak kontatzera, ezinezkoa izan 
denez, ideia ona iruditu zitzaigun makinistaren familia berarekin 

ipuina kontatzea. Mila esker familia!
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Blas de Otero, 51 • 48014 Bilbao
Tfno: 944 473 497 • Fax: 944 476 379

www.farmaciaolabarrieta.com
farmaolaba@euskalnet.net

MusikaMusika

Etxean egon arren ... 

diktaketa erritmikoak, soinu diktaketak, entzunaldiak, 
abestiak, puzzleak, dantzak, marrazkiak, eta beste asko 
landu ditugu.

Gauza ederrak sortu ditugu!

HH-LHHH-LH

Blas de Otero, 51 • 48014 Bilbao
Tfno: 944 473 497 • Fax: 944 476 379

www.farmaciaolabarrieta.com
farmaolaba@euskalnet.net
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Pedro Martínez Martín IkastolanPedro Martínez Martín Ikastolan

Azaroak 27an Pedro Martinez Martín, Agility Euskadiko 
zuzendaria, Deustuko Ikastolara etorri zen 3. mailako 
ikasleei hitzaldi bat ematera.

Txakurrak nola zaindu eta zeintzuk diren haiekin izan 
beharreko ohitura osasungarriak eta betebeharrak 
erakutsi, eta Agility-ren inguruan sortu ziren zalantza 
guztiak argitu zizkigun.

Bere hiru txakurrekin batera etorri zen. Ikasleok eta 
irakasleok, aukera izan genuen haiekin jarduera batzuk 
egiteko: jaten eman, aginduak zuzendu…

Agility, txakurren kirol-modalitate bat da. Txakurrek, 
oztopo-pista baten ibilibidea egiten dute, haien 
adimena, azkartasuna, kontzentrazioa, soziabilitatea 
eta bizkortasuna baloratzeko.

Txakur ertain eta txikiek, 18 hilabetetik 10 urtera 
bitartekoek, agility praktikatu dezakete jabearekin. 
Agilityk, txakurrak modu dibertigarrian esanak betetzea 
sustatzen du, eta, aldi berean, jabearen eta txakurraren 
arteko adiskidetasun-harremanak estutzen ditu. 

Pedrok, lehiaketa batean parte hartzeko aukera eman 
zigun baina datorren ikasturterako utzi behar izan dugu 
koronabirusa eta konfinamenduak harrapatu gintuelako. 

Hitzaldi interesgarria izan zen, gauza asko ikasi genituen 
eta gainera ikasle guztiak oso adi eta zintzo ibili ziren. 
Umeek asko disfrutatu zuten eta gauza gehiago ikasteko 
gogoz geratu ziren.

LHLH33

Gafas, lentes de contacto,
ortoqueratología, terapia visual

(estrabismo, ojo vago...),
baja visiónAvda. Madariaga, 37 · DEUSTO - BILBAO

Tel.: 94 476 38 83 - 645 76 95 39 · www.centrovisualargia.es
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Bizkaiako Foru AldundiaBizkaiako Foru Aldundia

2019-20 kurtso honen hasieran “covid-19”  letrak eta 
zifrak ez ziren inon ageri. Ikastolan hilabeteek aurrera 
egiten zuten betiko errutinan murgilduta: lagunekin 
elkartu, irakasleen txapa jaso, jolastu, koadernoak galdu, 
jolastu, koadernoak topatu jarraian berriz galtzeko, 
jolastu, baloiak errekreo orduan erabili nahi baina ezin, 
pasabideetatik korrika egin beti atzera begira andereño 
edo maisuren bat behar ez den tokian noiz agertuko, 
bronka jaso, jolastu, jantokian edo etxean bazkaldu, 
jolastu, antzerkia, marrazketa, xakea, arratsaldeko 
klaseak jasan betazalei kostata eutsiz, azterketak, 
algarak, jolasak berriz.

Baina jarduera guzti horien artean ikastolaz kanpo 
egindako irteerak ere badaude, eta horrela bada, 
martxoan Bizkaiko Foru Aldundia ezagutzera joan ginen.

Gizarte Zientziak irakasgaian lurraldeen antolaketa nola 
gauzatzen den landu berri genuen, eta aukera ezin hobea 
izan zen liburuetatik errealitatera salto egiteko. 

Aldundiko jauregiaren barruan sinbolismoz jositako 
apaingarriak aztertu genituen. Bazeuden Bizkaiko 
historiaren garapenaren berri ematen zuten beirateak, 
eta baita soro eta industria ezberdinen irudiekin 
margoztutako sabaiak ere. XIX. mendeko artelan batean 
lehoi bat margoztea boteretsu izatearen sinonimo 
zela ikasi genuen, eta gaur egungo janzkeren aurreko 
arropak nolakoak ziren ere erakutsi ziguten. Hori gutxi 

balitz, orduko eta oraingo zigorrak guztiz ezberdinak 
zirela kontatu ziguten. Izan ere, Bizkaiko Foru Aldundian 
behatutako koadro baten arabera, txarto portatzen ziren 
pertsona batzuk balkoitik behera botatzen zituzten garai 
hartako bilbotarrek. Lasaitu ederra hartu zuten ikasleek 
irakasleek zigor modu hori aintzat hartuko ez zutela zin 
egin zutenean.

Eraikin bat jauregi izan dadin gela guztiek elkarren 
artean konektatuta egon behar dutela jakin genuen, eta 
aspaldiko pertsona garrantzitsu batek Bilbo hiribilduari 
oparitutako pitxer garesti-garestia hurbiletik ikusi ahal 
izan genuen. Eskerrak inork estropezu egin ez zuenik…

Pozik bueltatu ginen Ikastolara, baina aste pare baten 
buruan bizitza hankaz gora jarri zigun birus arraro 
batek. Co-sars-2 deitzen omen zen, nahiz eta denok 
“Koronabirus” izenarekin ezagutu, eta bere ondorioz 
gizakiok pairatutako gaixotasunaren izena, ordura arte 
existitzen ez zen “Covid19” gisa izendatu zuten. Kurtsoa 
berrogeialdi egoeran bukatu behar izan genuen, etxean 
ikasten, ikasgeletara bueltatu barik.

Hemendik urte batzuetara, beharbada, gu geu aterako 
gara Gizarte Zientzietako liburuetan, sasoi honetan 
bizitzen gabiltzan egoera berezi honen lekuko. Eta 
akaso, batek daki, etorkizuneko Ikastolako ikasleek 
Bizkaiko Foru Aldundiari bisita egiten diotenenan, koro 
itxura daukan birus baten marrazkia topatu beharko 
dute sabaietako pinturen artean.

LHLH44
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Urdaibai - BirdcentreUrdaibai - Birdcentre

2019-2020 ikasturtea berezia izan da, eta hori dela eta 
txango bakarra egiteko aukera izan dugu bostgarren 
mailakoek, dena den, primerako eguna pasa genuen 
Busturialdean! Txangoa Urdaibain kokatzen den 
Birdcentre-ra egin genuen, Azaroak 7an. 

Goizeko 9:00etan 
autobusa hartu eta 
bertara hurbildu 
ginen. Birdcentre-
ra heldu ginenerako 
hiru begirale gure 
zain zeuen, hiru 
taldetan antolatu 
gintuzten eta 
bakoitza zentroko 
leku batetara joan 

zen. Bertan, hegaztien inguruko hainbat alor ikasteko 
aukera izan genuen, besteak beste: migrazoak, elikadura, 
ugalketa, kumeen eboluzioa, espezien zainketa… Baina 
ez pentsa teoria hutsa kontatu zigutenik, ezta inondik 
inora ere! Birdcentre-n txorien inguruko informazioa jaso 
ostean txoriak geure begiekin ikusteko aukera ere izan 
genuen, katalejo erraldoi batzuekin. Urdaibai aldean 
Arrano arrantzalea izeneko hegazti bat bizi da urteko 

sasoi batzuetan eta zorionez, gu joan ginen egunean 
hurbil-hurbiletik ikusteko aukera izan genuen, eta 
benetan bere koloreak, hegoen tamaina… harrigarriak 
dira! 

Bisita amaitutakoan, gure gauzak batu eta bazkaltzera 
joan ginen Arteaga-ko frontoira, egun euritsua egokitu 
zitzaigun eta. Bazkal ostean, orduak pasa genituen 
jolasten: baloi eserira, futbolera, saskibaloira, 
kartetara… Errepikatzeko eguna izan zen!

LHLH55
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KONFINAMENDUAN BERTSOTAN 

Martxoaren hamabian 
jakin zena eguerdian 
klase presentzialak 
zein bilera zabalak 
ezin zitezkeela egin 
dena zen horren desberdin  
 
martxoaren hamairuan 
klasea barikuan 
baina guztiok etxean 
kuarentenan sartzean 
eta ordutik hona 
daukagun zoriona 
 
ikastolan beharrean 
pantaila baten aurrean 
Meet edo eta Hangout 
orain in eta gero out 
gabitza gu barikuro 
konektatuta seguro 
 
ikasleen wifia 
sarearen magia 
bat sartu ta bi atera 
nor dator gure bidera? 
piztu mikrofonoa 
barkatu, ni banoa 
 
ez, ezaitugu entzuten 
ahotsak ezin du irten 
zein ote gaurko lotura? 
ezin dut sartu barrura 
Clasroom-ean jarri dizut 
ikusi dezakezu zuk? 
 
zuzendu eta bueltatu 
izenak apuntatu 
pasatuko dut zerrenda 
hemen dena ikusten da 
Unax, Mikel, Ainara 
Malen, Aimar, Aiala 
 
Eneko, Eider, Noor 
Nahia, Haitz ta Ibon 
zein ondo denok klasean 
Meet Hangouts-aren haizean 
dugu bertsolaritza 
teknologia eta hitza	

errimatuko ditugu 
mikroz mikro, buruz buru 
Chromebook-a gure oholtza 
burmuina eta bihotza 
sorkuntza denez librea 
sare sozialen bidea 
 
gora bideo txata 
Google Drive eta WhatsApp-a 
lehenik kantu bat entzun 
denok gozatu dezagun 
igo igo bolumena 
piztu dadin entzumena 
 
lehenik Ai Zapotxin 
gaur badago zer egin 
zeren gure ikasleak 
dira euskara zaleak 
bertsotan egiten dute 
doinu berriaren truke 
 
inprobisatzen hasi 
hitzak lotzen ikasi 
bakoitza bere logelan 
badago hainbat talde lan 
nik badaukat bertsoa 
erdia, ez osoa 
 
ai, ahaztu zait barkatu 
nahi nuke berriz saiatu 
orain dator zure txanda 
eta bertsoak eztanda 
konfinamendua da gai 
ideia berri baten zai 
 
txaloak zortziretan 
balkoiko ertz batetan 
abestuko dut jakina 
bertso klasean egina 
auzoko guztientzat 
ahotsa badaukat behintzat 
 
konektatu bertsora 
errimak behera, gora 
doinuaren uhinean 
silabak sartu heinean 
sortzen doa hizkuntza 
burua ta gorputza	

ta horrela klasea 
lehenengo fasea 
bukatu zaigu ordua 
bilatu dugu modua 
elkarri entzuteko 
elkar besarkatzeko 
 
ta orain gelan ez bezala 
dena denez birtuala 
eskua gora altxa 
amaitu zaigu dantza 
agur denori agur 
bai, bai, eta jan yogur 
 
ze txiste mitikoa 
oso aspaldikoa 
atea itxi gabe 
naiz saguaren jabe 
beraz hor X gorria 
sakatzeko ausardia 
 
ta amaitu da jaia 
bertsoaren bidaia 
ez ate ez pasabide 
logelan dena da libre 
ez dut aterik itxi 
agur Skype ta Jitsi 
 
zarratuko dut leihoa 
itzaliko bideoa 
windows-ari kortina 
ipini diot fina 
hurrengo asterarte 
teknologia bitarte 
nire ikasle maite 
super onak zarete! 
	
	

Iñaki Iturriotz 
(Segidilla erritmoan) 

	

Konfinamendua BertsotanKonfinamendua BertsotanLHLH66



Deustuko Ikastola 2019·202020

English CornerEnglish Corner

Hello English corner followers!

This school year third term has been quite unusual. 
We’ve suffered a very hard lockdown due to Covid 19, 
that’s why we almost haven’t got photos of our children 
inside the ikastola. 

We’ve prepared some collages with photos sent by our 
pupils or taken from the works already done at school 
before the lockdown.

Infants made fantastic crafts and drawings and they are 
happy to show them to you. 

LHLH

1st, 2nd an 3rd graders watched 

some videos to learn how to make 

beautiful handicrafts and here you are 

the result. 
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4th graders made some posters and computer documents so they could present them orally.

5th and 6th graders sent us 

photos of their art works done 

in the English workshops at 

school or at home. They also 

watched some videos with the 

instructions. 

https://www.youtube.com/watch?v=AUJwXAcQO58
https://www.youtube.com/watch?v=LYzkYaS8I8Q&list=PLMNCHwzJENsLq93iAqGB_dU_M2Thb3YnX&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=y6AkXv61SdA&list=PLMNCHwzJENsLq93iAqGB_dU_M2Thb3YnX&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=5HD0tag9PZY&list=PLMNCHwzJENsJOuVyVz_lYRAfzosKzH_bK&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=5KBAaXvPgcM&list=PLMNCHwzJENsJOuVyVz_lYRAfzosKzH_bK&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=KnZQYXPJnXU

We hope you like our 
works. If you want to 
learn how to make 
them just click on the 
following links and 
enjoy. 



Deustuko Ikastola 2019·202022

Ikasturtean zehar hainbat joku, ariketa eta istorio 
ederrak asmatu, kontatu eta antzeztu ditugu. Haur 
Hezkuntzako umeen aurrean Olentzero ipuina antzeztu 
dugu ere.

Den dena oso era praktiko eta dinamikoan egiten ibili 
ondoren etxetik antzezpena egitea tokatu zaigu

Erronka handia izan da antzezpena, ikasgelatik etxera 
eramatea.

Lana guztiz ezberdina izan arren, idatziz eta irudikatuz,    
lan ederrak sortu ditugu bakarka zein taldean.

Ikasturte amaieran ezin  dugu antzerkirik aurkeztu 
zuen aurrean, baina musika gelan izango dituzue gure 
ikastolan bizi izandakoak gogoratzeko egindako ipuinak, 
kontakizunak eta komikiak zuek agurtzeko.

LHLH66
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DBHDBH11
Zein urrun gelditzen zaigun ikasturte hasiera!

Udatik bueltatu, ikastolara heldu eta jarraian jende berri 
pilo bat, irakasle berri guztiak, solairu berria, ordutegi 
berria… Ikasturteari hasiera bikaina emateko  biologia-
geologiako departamentuak irteera bat antolatu zuen 
Arboledara! 

Bertan geundela, bi taldetan banatu gintuzten, aldi 
berean bi ekintza desberdin egin ahal izateko. Batzuk 
tirolina egiten zuten bitartean, besteok museoa bisitatu 
genuen eta alderantziz.

Eguerdian zaldiak inguruan  genituela bazkaldu genuen 
berdegune bateko mahaietan. Bazkaltzen genuen 
bitartean, beste klasekoekin harremanak sendotzeko 
eta ikasle berriak hobeto ezagutzeko aukera aparta izan 
genuen. 

Kurtsoa aurrerantz zihoala, oraindik ez genuen ikasle 
berri batzuekin ezta hitz egin ere; eta horretarako, 
euskararen egunean, jende gehiago ezagutzeko, klase 
nahasketa jokoak egin genituen. Eta euskara gehiago 
bultzatzeko, DBHkoek gela apainketa egin genuen. Nahiz 
eta dena eman, ez genuen lortu DBH2-koei irabaztea. 

Konturatu orduko, inauteriak gainean  izan genituen! 
Urtero legez, txirigotak ilusio handiz prestatu eta 
antzeztu genituen. Hurrengo egunean, triviala , herri 
kirolak, jokuak, pikeak, mozorroak, epaimahaia igaro 
ostean, honetan bai, errebantxa hartu genien DBH2-koei 
eta irabazi egin genien! Bigarren ebaluazioa bukatu berri 
zela, eta hirugarrena hastear zela, nork pentsatuko zuen 
ikasturtea etxean bukatuko beharko genuela?

Aines Basterra, Mikel Orbe, June Rodriguez
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DBHDBH22
KAYAK-SUP. DBH 2.A
DBH 2.A mailako ikasleek ekintza honetan parte hartu 
genuen hiru astez. Aste bakoitzean ekintza desberdin bat 
egiten genuen, baina guztiak Bilboko errekan egitekoak 
ziren. Lehenengo astean, kayak egin genuen, ekintza 
horretarako binaka jarri ginen, bigarren astean, big padel-
surfean aritu ginen, taula oso handia denez, klasea bi 
taldetan banatu eta taula bakoitzeko 10 petsona sartu 
ginen, hirugarren astean, big padel surf eta padel surf 
egin genuen, honetan ere bi taldetan banatu eta talde 
batek big padel surf egiten zuen bitartean beste taldeak 
padel surf egiten zebilen, klase erdian, ekintzaz aldatu 
genuen.

Ekintza hauek Heziketa Fisikoko ikasgaian egin genituen, 
beraz, astero bi orduz gindoazen Euskalduna Zubia 
ondora, eta bertan bi moniotore zeuden guri irakasteko. 
Zorte ona izan genuen, izan ere, egun eguzkitsuak atera 
zitzaizkigun, eta nahiz eta egun batean zeru lainotsua 
izan, tenperatura ona izan genuen. 

Gure ustez, ekintza oso dibertigarria izan zen, gainera, 
kirol hauek gehiengoarentzat  berria zenez, asko ikasi 
genuen. Bestalde, Heziketa Fisikoa Nerbioi ibaian egitea 
oso aldaketa interesgarria iruditu zitzaigun ohituta ez 
gaudelako. Gure iritziz, taldeko lana gehien nabarmendu 
zen ikasketa izan zen, uretara ez jausteko guztiok ados 
jarri behar ginelako eta klase moduan laguntasuna landu 
genuen, guztiok ondo pasatzera gindoazen eta.

Joane Bañuelos eta Zaloa Aretxaga

Ikastola orduetan uretan (KAYAK eta SUP). DBH 2.B
Azaroan egin genuen. Ostiraletan 8:50 klasetik irteten 
ginen eta 9:00 gutxi gorabehera heltzen ginen Karola 
ondora. 

Gorputz Hezkuntzako ikasgaiko orduetan egin genuen 
eta gero patio denbora eta gizarteko minutu batzuk 
lapurtzen genizkion Liberi, dutxa hartu behar genuelako.

Eguraldia gehienetan oso beroa eta eguzkitsua izan 
zen baina egun batetan hotz asko egin zuen, baina 
orokorrean ederto. 

Guk biok asko baloratzen dugu, pila bat gauza ikasi 
genituelako, eta oso ondo pasatu ere. Gainera arraun 
egiten ikasi dugu da eta  talde lana egiten oso ondo ibili 
gara. Errepikatu behar dugu!!

Lehenengo egunean Lorea eta biok oso ondo pasatu 
genuenez ez ginen uretatik irten nahi. Azkenean begiralea 
etorri zen eta korrika bizian irteteko esan zigun. 

Argi eta Lorea - DBH 2B
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KAYAK-SUP. DBH 2.C
DKayak eta SUP ariketak heziketa fisikoko saioetan 
egin genituen, arratsaldeko saioak izan ziren, 14:45tik 
16:00etara, hamabost minutu ematen zizkiguten 
arropaz aldatzeko eta bukatzean beste hamabost 
minutu dutxatzeko eta lehortzeko eta azkenik ikastolara 
bueltatzeko bost edo hamar minutu. 

1 hiruhilekoan izan zen, urriaren 7an. Gehienetan eguraldi 
ona izan genuen baina egun euritsu bat ere izan genuen.

Esperientzia oso polita izan zen, irakasle oso jatorrak 
zeuden eta kirol oso  interesgarria eta dibertigarriak izan 
ziren. Bi ur-kirol mota gehiago daramatzagu bihotzean 
eta uretako tresnak erabiltzen ere ikasi dugu. Gertaera 
barregarri bat izan zen ibaitik zihoan turista bat, guri 
argazkiak ateratzen hasi zenean guk ariketa egiten 
genuen bitartean. Bitxikeri moduan esan dezakegu 
ariketa bukatzean, denbora bagenuen, ibaian igeri eta 
jolasean ibiltzen uzten zigutela eta ederto pasatzen 
genuela.

Datorren urtean berriro!!

Mara Rodríguez eta Xabier Vega
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PASTELERIA - BOMBONERIA

Avda. Madariaga, 9 DEUSTO • 48014 BILBAO

% 944 751 357

Tu pastelería de siempre

PASTELERIA - BOMBONERIA

Avda. Madariaga, 9 DEUSTO • 48014 BILBAO

% 944 751 357

Tu pastelería de siempre

Aitabitxi-Amabitxi ProiektuaAitabitxi-Amabitxi Proiektua

Noiz joango gara? DBH3ko ikasleen egonezina nabaria zen 
LH2ko umeengana joango zirela entzuterakoan. Egunak 
luze eta orduak astiro, unea heltzerakoan, nagusiak 
urduri agertu ziren: eta ez badut ondo Irakurtzen? Eta 
totelka hasten banaiz?

Aitabitxi-amabitxi lanetan jardutea gauza serioa da, 
izan ere, Irakurtzen hasi direnei irakurketarako grina 
kutsatzea ez da kontu erraza nagusiei liburu bat 
eskuartean hartzea ere kostatzen zaigunean. Baina 
umeak tartean direla...egoera guztiz aldatzen da.

Beren burua aurkezteko kanta eta gutuntxoak umeei 
bidali ondoren, haien erantzun xamurrak jaso zituzten, 

ezin gutun politagoak! 
Eta, umeek eta nagusiek 
bat egin zuten egunetan, 
gutxien espero genuenak 
ere adi entzun eta 
gustura jarduten zuen 
nagusiaren kontaketan 
eta elkarrizketan.

DBHko ikasleak 
harrituta bueltatu 
ziren geletara: zeinen 
momentu atsegina izan 
dugun! Eta... zeinen 
ondo Irakurtzen duten!

Berrogeialdi honetan 
kontaktuan jarri ditugu. 
Jaso ote dute elkarren 
arteko mezurik?.

DBHDBH33
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L´Atelier Du Chocolat L´Atelier Du Chocolat DBHDBH44
Bonjour tout le monde! 

Urte hau guretzat, DBH4ko ikasleentzat, azken urtea da 
ikastolan eta nahiko laburra izan da, baina aukera izan 
dugu txangoren bat egin ahal izateko; adibidez, 2019ko 
abenduan, Baionara joan ginen 4. mailako ikasle guztiak. 

Alde batetik, Frantseseko ikasleak joan ginen, eta beste 
aldetik, gainerako ikasleak. Frantsesekoak txokolate 
fabrika bat bisitatu genuen. Fabrika kanpotik ez zen oso 
ikusgarria, baina turistek egiten duten bisita oso polita 
da, izan ere irudi asko ditu eta oso ondo eginda dago 
turistentzat. Lehenengo, bisita gidatu bat izan genuen 
fabrika osoan zehar. Gero, pare bat minutu utzi zizkiguten 
lantegia gure kabuz ikusi ahal izateko. Ondoren, bertan 
egiten diren hainbat txokolate dastatu genituen. Mota 
askotariko txokolateak zeuden, guztiak super goxoak! 

Hori bukatutakoan, hantik atera eta Baionara joan 
ginen. Baiona hiri izugarri polita da! kaleak garbi-garbi 
eta parkeak oso ondo zainduta daude. Gainera, etxeak 
baxuak eta argiak dira eta leiho bitxiak dituzte. Gauza 
batek harritu gintuen: hirian autoak gidatzea debekatuta 
dago. Han ginkana moduko batean jolastu ondoren 
denbora librea izan genuen. 

Urte hau ez da guk pentsatzen genuen bezalakoa izan, 
baina gutxienez, txango ahaztezin bat bizi izan dugu. 
Horregatik, ez gara triste jarri behar orain egin ez ditugun 
gauzetan pentsatzen; aldiz, egin ditugun gauzetan 
pentsatu egin behar dugu. 

Au revoir!
4.DBH-ko ikasleak
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Gure azkenengo ikasturtea ikastolanGure azkenengo ikasturtea ikastolan

Egun hauek etxean igaro ditugu, zaila izan da honelako 
egoera bati aurre egitea. Dena Matxoaren 13an hasi 
zen, jadanik bi hilabete pasatu dira, etxean harrapatuta 
gaudenetik. Ikas bidaia kolokan jarri zitzaigun 
konfinamenduan sartu ginen momentuan eta konturatu 
ginen egoera honetan oso zaila izango zela Saloura 
joatea. Egunak igaro ahala, gero eta askeagoak sentitzen 
gara, baina oraindik birusaren mendean gaude.

Guretzako zaila da egoera hau, egunak pantailen aurrean 
igarotzen ditugu, etxeko lan birtualak egiten edota 
pelikula eta serieak  ikusten. Noizbehinka, kalera irtetzen 
gara eta aire pizka bat hartzen dugu. Horrek, egunak  
entretenigarriagoak egiten dizkigu. Aurten, ikasbidaia 
egiteko asmoa geneukan, urtero bezala Saloura joango 
ginen. Ikusi duzuen bezala urtean zehar tortilak eta 
bizkotxoak saltzen egon gara, ikasbidaia ordaindu ahal 
izateko. Egoera ikusita, ikasbidaia ekainera atzeratu 
genuen, baina azkenean ezinezkoa izango da egitea. 
Beste alde batetik, egoera hau positiboki begiratu behar 
dugu, geure burua eta gaitasunak hobeto ezagutzen 
lagundu baidigu. 

Gure lagunak urrun egon arren,  gure artean hitz egiten 
jarraitzen dugu sare sozialak erabiliz edo bideodeiak 

eginez. Sarritan, etxeko lanak taldeka egiten ditugu, 
ulertzen ez ditugun lanak ondo egiteko edota talde lana 
lantzeko. 

Jakingo duzuenez hau gure azken urtea da, eta pena handia 
ematen digu era honetan amaitu behar izana. Badakigu 
egoera hau luzerako doala baina gu gogotsu gaude hurrengo 
saltoa emateko, ikastola atzean uzteko eta birusa 
gainditzeko. Espero dugu dena normalitatera itzultzea eta 
uda on bat pasatzea. Sorte on beste ikasle guztiei.

Josu Orbe eta Asier Albizu
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Aurten, DBH 4. mailakoak jarduera berri batean ibili 
gara: antzerkigintzan. GizARTE (Gizarte Eraldaketarako 
Heziketa Artistikoen Euskal Sarea) proiektuaren barruan 
proposatutako jarduera izan da, arte adierazpenen bidez 
gizarte baloreak lantzeko asmoa izan duena. Gure kasuan, 
nerabeen arteko maitasun harreman osasuntsuak 
lantzea izan dugu helburu, hau da, oraingo zein 
etorkizuneko harreman bortitzak ekiditea. Horretarako, 
astean behin, Euskara orduetan, interpretazioa landu 
dugu, eta bide batez, hizkuntza ere bai. Unai Baiges izan 
da gure irakaslea eta bere laguntzarekin gauza politak 
ikasi ditugu arte honi buruz. Bestelade, gure artean 
errespetuzko harremanak garatzeko tresnak landu 
ditugu. 

Lehenengo egunetik argi utzi ziguten ez ginela aktore 
handiak izan behar arlo honetan nota ona jasotzeko, 
jarrera parteartzaile eta gogotsu batekin nahikoa zela 
baizik. Bizitzako edozein arlotan zerbait ikasi ahal 
izateko hori baita behar dena. 

Urtearen hasieran, gorputz adierazpeneko zenbait 
teknika landu genituen. Une hartan ez ginen hainbeste 
zentratu ahozkotasunean, istorioak keinuen bidez 
kontatzen genituen eta gure gorputzekin jolastu ginen. 
Bertan ohartu ginen gorputz adierazpenaren garrantziaz.

Gero, arreta berezia jarri genion ahozkotasunari antzerki 
mota berri bat landuz: teatro foro deiturikoa. Horren 
bidez ikasi genuen nola erreakzionatu dezakegun 
interpretazioaren laguntzaz injustizia sozial baten 
aurrean, eta jarrera matxistei nola egin diezaiekegun 
aurre. Frogatu genuen antzerkigintzaren helburua ez 
dela soilik istorioak kontatzea edo sentimenduak 
transmititzea, mezu bat edo kritika sozial bat ere egin 
dezakeela, eta horrela mundua aldatu.

3. ebaluazioan gure ikasturte amaierako antzezlana 
landu behar genuen. Gidoia idatzita zegoen jada, 
antzezlan musikatu handia egitea zen gure asmoa. 
Baina birusa heldu eta gure mundu arrunta bat-batean 
gelditu zen. Proiektua bertan behera uztea pena zenez, 
eta pertsona guztiok zein jarduera guztiak egoera berezi 
berrira egokitu behar izan dugunez, antzezlana online 
egitea eta horrela gure lana grabatzea proposatu zigun 
Unaik, horrela egin dugu eta horrela eman diogu amaiera 
jarduera honi.

Aurton proiektu honetan parte hartu dugunon ustez, 
jarduera honetan aritzea oso aberasgarria izan da. 
Asko ikasi dugu interpretazioari eta atzean dakarren 
lan handiari buruz, aurretiaz arlo honetan ibili ez 
garenontzako ekarpen handia izan da. Aurrerantzean, 
antzerkigintza beste perspektiba batetik ikusiko dugu 
eta maitasun harremanetan ere kontrolari eta biolentziari 
aurre egiteko baliabide gehiago izango ditugu.

Oihana Acuña

Antzezle lanetan gizarte hobea eraikitzenAntzezle lanetan gizarte hobea eraikitzen
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Musika - DBHko Ukelele KlubaMusika - DBHko Ukelele Kluba

Soinu zirraragarri batek Ikastolako pasabideak zeharkatu 
ditu azken urte honetan. Kurtso hasieran musika 
ikasgaian proiektu berri bat abiarazi genuen DBHko 1. 
zikloan. Izan ere, gazteei musika-tresna bat jotzeko 
aukera eskeini nahi genien eta zein musika-tresna hobea 
ukelelea baino: garai honetan gazteen artean arrakasta 
handia duen musika-tresna, hain zuzen ere. Pozik jarri 
ziren ikasleak berria entzuterakoan.

Berehala etekina ateratzen zaion musika-tresna da 
ukelelea, lehenengo egunetik abestiak jotzen ikasi dugu 
akorde gutxi batzuekin eta teknologia berriek eskeintzen 
dizkigun baliabideen laguntzaz. Musikari profesionalak 
ematen dugu, adi-adi atzamarrei eta akordeei begira. 
Honela, Lasai-lasai (Huntza), Faded (Alan Walker), 
Zombie (The Cramberries) eta Apologize (OneRepublic) 

bezalako kantak jotzen ikasi ditugu. Hain agerikoak 
ez diren ikasketak ere egin ditugu, arreta mantentzea 
eta norberak eta besteek sortutako musika baliostea 
batik bat. Musika ikasgaiak bere lekua hartu du ukelele 
proiektuarekin. 

Koronabirusak eragindako itxialdiak ukeleleen soinua 
eta oro har Ikastolako egunerokotasuneko algara, irri 
eta solasaldiak isilarazi ditu egun batetik bestera. Argi 
geratu da bestalde, musikak eta arteak orokorrean 
berebiziko garrantzia hartu duela Covid-19ak sortutako 
krisialdi honetan, norberaren sentimenduak eta 
barreneko zirrarak kanporatzeko tresna bikain bezain 
beharrezkoak baitira. Jarrai dezagun beraz ukelelerekin 
musika sortzen eta barrenak astintzen.

DBHDBH

Rafaela Ybarra, 6 • 48014 DEUSTO - Bilbao • Tel.: 94 475 63 16
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BIBLIOTEKABIBLIOTEKA
Deustuko Ikastolako Biblioteka liburutegi bat baino 
askoz gehiago da: lagunen arteko elkargunea, aisialdirako 
lekua, literatura mundu berrien erakuslehioa, pertsona 
bakoitzaren interesak ezagutarazteko bozgorailua. 

Bertan irakurri, hitz egin, eztabaidatu, ikasi, elkar entzun 
eta bakoitzaren irudimen eta sormenaren bidez egunero 
sortzen dugun lurralde berria da.

Hemen dauzkazue adibide batzuk:Hemen dauzkazue adibide batzuk:

5 urteko haurrak

irakurtzen

Biblioklubekoaklanean

C/ Blas de Otero, 15 48014 -  BILBAO
Tel.: 902 197 409 . Fax: 944 483 129

E-mail: comercial@basoa.com

Enpresetarako  opar iak
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DBH 2C 

   

 GOIKO LERROAN 

INDAR ERKOREKA, LEIRE MADRAZO, XABIER AZKUE, IGNAZIO ALVAREZ 2. LERROAN 

ITXASO RODRIGUEZ, HAIZEA RIVIERE, DANEL VARONA, ANE GARCIA 3. LERROAN 
JULEN FERNANDEZ, KATALIN ALONSO, MARA RODRIGUEZ, NEREA DEL 
VALLE 
4. LERROAN 
NAHIA AZPIRI, BEGOÑA ZARANDONA,  MAIDER NIETO, IMANOL URRUTXUA 
5.LERROAN 

IRATI BERGAZ, LIHER BARROSO, XABIER VEGA 
TUTOREA: OLATZ TOÑA 
FALTA DIRENAK 

Deustuko Ikastola

argazkiakargazkiak
GureGure
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AA

BB

GOIKO LERROAN: IZADI FERNANDEZ, JONE AKARREGI, MARKEL MIGURA, AIUR UGALDE, HAIZENE LAUCIRICA, ERIK GONZALEZ, ELENE ARRANZ, ALAINE AZKORRA
2. LERROAN: IRAIA PRESA, LIER RON, HODEI OMABEITI, EKAITZ GARMENDIA, AISHA PUENTE, URTZI FERNANDEZ, LUR YAÑEZ, ALAIA PRIETO. IRAKASLEAK: JOANA 
MUÑOZ ETA LEIRE PUENTE. FALTA DIRENAK: OIHANE GUINEA.

GOIKO LERROAN: LUR MELLADO, URKO RODRIGUEZ, OIER UNDABARRENA, AMETS ZAPIRAIN, PILAR ADARA PEREZ, NORA PEREZ, PATRICIO ROSENBERG. 2. LERROAN: 
INAR GUINEA, MALEN ALVAREZ, AITOR AZKAGORTA, MIKEL SARRIONANDIA-IBARRA, AIARA BARRERAS, IRATI NAVARRO, MALEN REMIREZ, JULE ETXEBARRIA. 
IRAKASLEAK: IBAN.

HHHH22AA

BB
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AA

BB

GOIKO LERROAN: JON LARA, AMETS OMABEITI, IHART IZKARA, HEGOA MARTINEZ, TELMO DIEZ, EKHI EIZAGIRRE, EKAIN LOPEZ DE LA MANZANA, AIHOA LASIERRA, 
ERICK ESCUDERO, IZAN ATXA, NORA SAEZ, OINATZ MADARIAGA. 2. LERROAN: LIBE MOCHALES, ALAIA CALZADA, MIREN SANTIAGO, EDER MOLLA, NAIA RABINAL, 
MAIALEN ACILLONA ELEDER IÑURRATEGUI, ANER MARTINEZ, HAIZEA LANDETA, JULEN ZARAUTZ. IRAKASLEAK: EDURNE GURTUBAI FALTA DIRENAK: MARKEL ITUARTE.

GOIKO LERROAN: ENDIKA RODRIGUEZ, JOANES EZENARRO, ARATZ KORTABARRIA, IZEI EMILIO, AINHOA MONTEVERDE, UHAITZ LANDA, LEILA TOUAYLI, LEIZE AZKUE, 
MALEN AKARREGI, NORA NIETO, XABIER OVIAMIONAYI, UNAX ITURRIOZ. 2. LERROAN: ERIN LANDARIBAR, LUKEN CAPETILLO, LEO GIL, XUBAN ORTUZAR, AMETS 
IDARRAGA, NOA ESCUDERO, KATALIN ESCUDERO, PEIO ORTIZ, NILE CACHORRO, NORA LANDETA. IRAKASLEAK: AMAIA BUEN. FALTA DIRENAK: EDER FERNANDEZ.

HHHH33AA

BB
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HHHH44
AA

BB

AA

BB

GOIKO LERROAN: URKO BENITO, JUNE BARRIOCANAL, LIA CUESTA, PAULE CARAZO, BRUNO BARDON, ZAIR ADRIEL SALINAS, EKAIN JIMÉNEZ, AINGERU FERNANDEZ. 
2. LERROAN: URDAX BILBAO, AGER GOROSTIZA, GARAZI MARTÍNEZ, ARWEN GONZALEZ, IRAIA GUTIÉRREZ, KIMETZ ARTETXE, ARITZ ALLICA. 3. LERROAN: PELLO 
ROBLES. IRAKASLEA:  NAGORE ORTEGA. FALTA DIRENAK: BEGOÑA YADIRA FALAGHAN, JONATHAN FREIJOMIL.

GOIKO LERROAN: AZAHARA RÍO, ARITZ ALVAREZ, JOSU BADIOLA, EGUZKIÑE BERASATEGI. 2. LERROAN: EKAITZ PRIETO, LAIA FERNANDEZ, LUKEN MARTÍN, GABRIEL 
SERRUDO,YULI GIMENEZ, UXUE FERNANDEZ, EKAIN BENITO. 3. LERROAN: IKER ALONSO, MAIRU HUMARAN, IZAR EPELDE, JON ABERASTURI, UNAX IRURE, NAYRA 
MIJANGOS. IRAKASLEA:  AINARA BARRIO.
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HHHH55AA

BB

AA

BB

GOIKO LERROAN: KIRA SAIZ, BEÑAT VÁZQUEZ, PAUL ABERASTURI, IAGO BARBAGALLO, LUKEN APARICIO, UXUE BIDAGUREN, UXUE JAKA, IBAI DIEZ ETA SUSTRAI 
BERASATEGI. 2. LERROAN: NAIARA ARGOTE, JULEN MAYOR, DANEL DELGADO, HAIZEA CHIU, LIBE HERNANDEZ, GRETA VIJANDE, ILLARI URIARTE ETA ALANA NAVAS. 3. 
LERROAN: ANE IÑIGUEZ DE ONSOÑO, HEGOA SARRIONANDIA-IBARRA, UNAX PLAGARO, LAIA ESPINA, JARE IRURETAGOIENA ETA IBON ZABALA. IRAKASLEAK:  SANDRA 
FERNÁNDEZ, ARRATE BERAZA ETA ITXASO PADIN.

GOIKO LERROAN: XABIER HERNÁNDEZ, AITZIBER GOLDARATZENA, LAIA REMÍREZ, ENDIKA CAMBARRO, ASIER ARMENTEROS, AIUR AMEZAGA, IZADI RUIZ DE AGUIRRE, 
IZARO OVIAMIONAYI, JUNE LANDETA, UXUE ITURRIOZ. 2. LERROAN: DYLAN GUZMAN, EIDER CACHORRO ,NOA URQUIZA, MARTÍN ETXEBARRIA, ANNE MARBAN, HAIZEA 
IRUSTA. 3. LERROAN: MARA GIL, ANDER IRIARTE, AINARA LUCÍA TORRES, OIER GONZÁLEZ, IBAI BASTERRA, JONE SERRANO, ISANE VAZQUEZ. IRAKASLEAK: GOIZALDE 
GORROTXATEGI , AITZIBER OTAOLEA ETA MARÍA FERNÁNDEZ.
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LHLH11
AA

BB

AA

BB

GOIKO LERROA: ELAIA YUI CHIU, JON GANBOA, JUNE JIMENEZ, ASIER URIAGUERECA, MADDI ARTETXE, UNAI ORUETA, ANI DE RETOLAZA, IBAI PLASENCIA. ERDIKO 
LERROA: ENERITZ AGIRRE, LANDER ANDUEZA, ANE FRECHILLA, ALLEN ALONSO, NORA BENITO, IRAITZ BERASATEGI, MAIALEN BADIOLA, PEIO GARCIA-ALFAGEME, 
KATALIN LENIZ. BEHEKO LERROA: XABIER OLEAGAGOITIA, IZARO GABIKAETXEBARRIA, ERAITZ ALVAREZ-SALEGUI, NILE YARZA, MARKEL IBARRA, IZADI WRANA, EKAIN 
VAZQUEZ, IRATI VOCES. FALTA DIRA: ALEXANDRA DURAN. TUTOREA: GERARDO SIENRA.

GOIKO LERROA: IZARO TAILOR, EÑAUT LANDA, NAROA RODRÍGUEZ, AITOR GABIKAETXEBARRIA, LEA OLAZIREGI, UNAI ARISQUETA, IZADI DEL RÍO, UNAX IÑURRATEGI. 
ERDIKO LERROA: XABIER ZURITA, DIEGO MOLINA, AITANA JIMÉNEZ, MARKEL BERNAL,UXUE TEJERO, AIMAR ANDUEZA, JUNE SARRIONAINDIA, MARTIN FERNÁNDEZ 
DE CASTRO, ENARA EGAÑA. BEHEKO LERROA: AROHA GOROSTIZA, EKAIN URKOLA, NAHIANE BARQUÍN, ILARGI RUIZ DE GAUNA, SEAN QUIN, PAULE MIRANDA, ELAIA 
BILBAO, NAIA MARTIÑE JIMÉNEZ. TUTOREA: IDOIA TORRE.
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LHLH22AA

BB

AA

BB

GOIKO LERROA: IBAI PEREZ,MAIDER TEJERO,AZIBAR MARTINEZ,NAHIA URKIZA,PEIO ABERASTURI,NAROA GARCIA,IKER HERRERO ETA IRAIA RON. ERDIKO 
LERROA:  NEKANE GOLDARATZENA,IBAI LOPEZ,NORA IRUSTA,MIKEL LARRAÑAGA,JUNE FERNANDEZ,HEGOI PINTO,AINARA SALINAS ETA BEÑAT IÑIGUEZ. BEHEKO 
LERROA: JUAN ROSENBERG,LAIA ABERASTURI,ENEKO LIERSCH,JUNE MARTINEZ,EKAIN ZELAIETA,LIERNI GARAITA,URKO CARAZO ETA IRATI BARRENA.

GOIKO LERROA: SAIOA BAYONA, GORKA EGURROLA, LAIA WRANA, MIKEL ASIER MAGNE, LAIA ATXA, HAITZ PEREA, ENARA HUMARAN. ERDIKO LERROA: JAKES 
LARRAÑAGA, UNAX TREJO, KATTALIN RODRÍGUEZ, AMETS ARGÜESO, DAREK RODRÍGUEZ, NORA BOYA, KEMEN ATELA, IBAI ERDAIDE. BEHEKO LERROA: MELANIE 
OBANDO, OIER PÉREZ, NAIA ESCOBES, PEIO EZENARRO, SARE CALZADA, KEVIN IBAI LAHORE, ANE MARTÍNEZ. FALTA DIRA: NEGU ARGOITIA, AMAIA LIERSCH. 
TUROREA: SUSANA HERNANDEZ.
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LHLH33
AA

BB

AA

BB

GOIKO LERROA: ARITZ LETE, ALLENDE QUIÑONES, ARITZ ESPIGA, ANDONI ARMENTEROS, ENEKO GUTIERREZ, RAYAN MEHANI, FERNANDO GASPOR, LUKEN 
GALLASTEGI, NATALE BOYA. ERDIKO LERROA: UXUE BARQUIN, ANE GAMBOA, YERA ESTEBAN, ENEKO RASO, IZARO REVILLA, ANTXON SANTIAGO, EÑAUT ZUGADI, 
ZURIÑE AZPIRI. BEHEKO LERROA: ANE BARROSO, YAIZA BAYONA, MELANIA HERNANDEZ, AGER MARTINO, ANE OVIEDO, GARAZI PEREZ, MADDI ESCUDERO, JULEN 
HERRERA, ERITZ BENITO. TUTOREA: IKERNE GOITIA.

GOIKO LERROA: FIONA HIGAZY, MARA GONZALEZ, IKER BILBAO, ANE PEREZ, MIKELE GARITANO, MARC ALEMANY, AMAIA FRECHILLA, MATIAS CHAMBI, KATTALIN 
DE RETOLAZA. ERDIKO LERROA: ALEJANDRO GUAMAN, MADDI BOLLAR, MIKEL ALONSO, ALIZE URIBARREN, GAIZKA CHIMENO, DARE BASTERRA, IKER GIL, IZARO 
REVILLA. BEHEKO LERROA: MIKEL MARTIN, NAIA APARICIO, EIDER UNAMUNZAGA, OLAIA ESPIGA, IBON VAZQUEZ, AGER URIGÜEN, KOLDO DEL CANO, UGAITZ MORENO. 
TUTOREA: KARMELE INTXAURRAGA.
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LHLH44AA

BB

AA

BB

GOIKO LERROAN: EKAITZ GARRO, JULEN URIAGUERECA, IKER URQUIZA, ANDONI COMBARRO, LUCIA ZABALA, NAROA LEGARRETA, IRATI ETXEBARRIA, KATTALIN URRIZ, 
HAIZEA MONASTERIO, AITOR BERNAL, PAOLA MOTOCHE. 2. LERROAN: XABIER YURRE, JULEN MORENO, NAROA BAYON, NILE IÑIGUEZ DE ONSOÑO, ERIKA BRAVO, 
UNAX VISO, ELISE GOMEZ. IRAKASLEA: IBAI BERRADE SAINZ.

GOIKO LERROAN: SENDOA MENDIZABAL, LANTZ PESO, ALAIN BENITO, IZADI ARTABE, MALEN MOCHALES, GAXI OLABARRIA, ANE FERNANDEZ, ASIER DOMINGUEZ 
ETA IRATI LEGARRETA. 2. LERROAN: ENEKO EGURROLA, ANGEL GARCIA, SAMUEL FRETEZ, UNAI RICO, XABI LENIZ, AIARA VISO LEIRE GOMEZ, JULEN GARAY, LIHER 
GALARRETA  ETA URKO ELKORO. IRAKASLEA: LEIRE VIVAS.
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CC
GOIKO LERROAN: AIMAR GOLDARATZENA, HIART BEITIA, NOA RODRÍGUEZ, IKER MIRANDA, EIDER PARRA, IRATI SODUPE, SOFÍA LARRAZABAL, JORITZ GONZÁLEZ, 
MARKEL IGARZA. 2. LERROAN: EÑAUT ATELA, ANER REQUERO, GARI PEREA, EKHI ARGOITIA, NAIM TOUAYLI, GARAZI BARRENA, ALEXANDER GARCÍA, ASIER IRUSTA, 
SARAH MOTOCHE. IRAKASLEAK: LOURDES OBIETA

CC
LHLH44
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LHLH55
AA

BB

AA

BB

GOIKO LERROAN: AGER PEREA, AINHIZE ETXEBARRIA, ALAITZ, JIMENEZ, ANARTZ BARRENA, ANDREW ALVAREZ, ANER RODRIGUEZ ETA CARLA LOLO. 2. LERROAN: 
EIDER TELLETXEA, ELENE URIGÜEN, EUNATE LATATU, GORKA AZKUE, HAIZEA ALCALDE, HARRIET CALZADA ETA IBON ARANA. 3. LERROAN: JON GARCÍA, JUNE 
MANSO, KEPA ALMAGRO, MAIDER ESCOBES, NAIARA TORRES, NEVA PINILLOS (LIBURUTEGIKO ANDEREÑOA) ETA NILE GARITANO. 4. LERROAN: OIER ZUGADI, OIHANA 
GIL, SORAYA CALLEJA, VICTOR MOLINA ETA XABIER BILBAO. IRAKASLEA:  ANA ADUNA ORTUETA.

GOIKO LERROAN: AIARA MAIDAGAN MONGE, AILA RODRIGUEZ RITCHIE, ANER ANTIA DIEZ, ARANTZAZU LAMIKIZ UKAR, ARITZ ANDOIN ARANTZAMENDI, GRACE CABRERA 
MAMANI. 2. LERROAN: HAITZ OLEAGA ALBERDI, IÑAKI IRULEGI SAN JOSE, JOANA URIBARREN FREIRE, JON HAITZ ERDAIDE PEREZ, JONE URIBE-ETXEBARRIA 
MAOÑO, LUKA CRESPO URBIZU. 3. LERROAN: MAIALEN HERRERA FERNANDEZ, NEVA PINILLOS, OIER IRUARRIZAGA CANTERA, SAIOA RUA CIFUENTES, MARTIN 
GARCIA ALFAGEME. IRAKASLEA:  LIBE ALVAREZ IRUGUENPAGATE. FALTA DIRENAK: KATALIN ALBIZU ARAMBURU, IBAI ESCOBAR GUZMAN, GAIZKA GOLDARATZENA 
DURAN, DANIEL JIMENEZ PEREZ, ELENE NIETO TUEROS, JULEN RODRIGUEZ DA FONSECA, ARITZ SANJURJO GARAIANDIA.
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LHLH66
AA

BB

AA

BB

GOIKO LERROAN: MAIALEN RUIZ GOTI, EIDER LONGARTE SÁNCHEZ, NAIA TAYLOR OLAETA, AIALA VELILLA HERNÁNDEZ, MAIDER CALVO HIDALGO, GARAZI BEREZIARTUA 
SÁNCHEZ, MIKEL URRUTIBEASKOA LEKUE, ARATZ ELORRIETA ARREGI, JON LÓPEZ LACALLE, ALEX DÍAZ DE OLARTE BILBAO, ASIER HERRERO HERRERO, UNAX 
PASCUAL IBARROLA. 2. LERROAN: ANA RODRÍGUEZ RUIZ, HAIZEA CAMPO SASIAIN, MANEX KINTANA SABANDO, UR FORMARIZ HERNÁNDEZ, EKI MEABE ASPOROSA, 
ENEKO RODRÍGUEZ ALESANCO, MARKEL ALBIZU ARAMBURU. 3. LERROAN: GARAZI ARETXAGA BUSTINZA, NOOR MEHANI KHADRAOUI, AIMAR BILBAO GUIBELONDO, 
GALDER DE DIEGO EGUILUZ. IRAKASLEA:  AINHOA ALTUBE NÚÑEZ. FALTA DIRENAK: ENEKO BARRENA RAMOS, OIHAN MONTES DE OCA ALLIKA.

GOIKO LERROAN: ENEKO IRUSTA, AINARA UNAMUNZAGA, XABIER AGIRRE, NAHIA IGLESIAS, MAIDER RILO, OIER RUIZ, ERLANTZ ARTABE, OLATZ ORIA. 2. LERROAN: 
SARA PEREIRA, EGOITZ RICO, SUA OLABARRIA, HELENA ESTEBAN, JORITZ IBAÑEZ, NAIA PARADAS, IBON ALLENDE, AMAIA ARIAS. 3. LERROAN: MIKEL DEL RIO, HENRY 
LAHORE, IAN GARAY, HAITZ FORMARIZ, ANDER MARTIN, UNAX MARKAIDA, JARE SARRIONANDIA-IBARRA. IRAKASLEA:  MARI TERE ARTETXE.
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LanLan
GelaGela

GOIKO LERROAN:  FERNANDO GASPOR, ARITZ SANJURJO.
IRAKASLEAK:  DAVID SANCHEZ , SANDRA FERNANDEZ, ESTIBALIZ SAEZ DE MATURANA
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1A1A

1B1B

DBHDBH

AA

BB

GOIKO LERROAN: ADRIAN GARCÍA SANTOS, AINES BASTERRA ETXEBARRIA, ALAI ARANA YABAR , ALAI SERRANO LEKUNBERRI, ANER GOLDARATZENA BILBAO, ARITZ 
BERNAL CARRILLO. 2. LERROAN: ANDRÉS  ARAMBULO OSINAGA, GARAZI ASPOROSA PÉREZ, HODEI ARGÜESO PUJANA, IRIA VILLAPUN MORAY, JOKIN ALDEKOETXEA 
ITURRIZA, JOKIN GAMBOA LLONA. 3. LERROAN: JURGI GONZÁLEZ MARTÍNEZ-ESCAURIAZA, LEIZE FARALDO MONTAÑA,  MADDI AMILLATEGI EZKURRA, MARA 
CABANILLAS RIVAS, NAHIA ZAPIRAIN RUIZ DE VERGARA, NAHIKARI ESTEBAN VILLANUEVA. 4. LERROAN: OLATZ CARPINTERO  PUIGNAU, UNAI TXOPITEA DÍEZ, 
URKO LLAMOSAS GUERRERO, UXUE CAMARA ORTÍZ. FALTA DIRENAK: JON ORTZI ALVÁREZ-SALEGUI MENDIETA, THALÍA JIMÉNEZ PÉREZ ETA GUILLERMO SISTERE 
VILLAMONTE.

GOIKO LERROAN: AITOR GARCIA, AITZIBER LATATU, ALBERTO PACTU, ALIA VICTORIA, ARITZ BRIÑAS. 2. LERROAN: ASIER GIMENO, MARTINA CRESPO, FABRICE 
LITSHUMBA, GARAZI SAN MARTIN, IRAIDE BARRERAS. 3. LERROAN: JARE ARIAS, JUNE BILBAO, JUNE RODRIGUEZ, MARÍA EGIA, MIKEL ANDRES. 4. LERROAN: MIKEL 
GONZALEZ, ONINTZA DOMINGUEZ, URKO ESCOBES, URKO GARRO. TUTOREA: SANDRA SANABRIA. FALTA DIRENAK: BRIAN DE ANDRADE, IKER HIDALGO, URKO 
IRIONDO, MIKEL LARRINAGA, FRANCISCO RUEDA, IRATXE TABOAS.
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1C1C

DBHDBH

CC
GOIKO LERROAN: ALAIA GAZTELU-URRUTIA, AINIZE MEDIAVILLA, ALICIA VILLATE (TUTOREA), ANDONI VIVAR, DANEL HERNANDEZ, EDURNE ORTEGA. 2. LERROAN: 
EKAITZ MORGADO, IBON ZAMORA, ITSASO GINÉS, IZARO REQUERO, IZARO ZAPIRAIN, MAIDER SANCHEZ. 3. LERROAN: MIKER GAMBOA, MIKEL ORBE, MIKEL URIBE- 
ETXEBARRIA, NAROA FERNANDEZ, OIER GALARRETA, SARA URIA. 4. LERROAN: UNAI CIRIZA, UZURI RODRIGUEZ, ZUGAITZ GALLASTEGI. TUTOREA: ALICIA VILLATE.
FALTA DIRENAK: BIKENDI AGUIRRE, KERMAN GOIKOETXEA, EDURNE MARMOL. IRATI OLEAGA, UNAI URIA.
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2A2A

2B2B

DBHDBH

AA

BB

GOIKO LERROAN: AINHIZE GIL, AITOR ALONSO, ANDREA CARRÓN, ANE PAZOS, ARETX HOLGADO, AYMAN TEGMOUTI. 2. LERROAN: EMMANUEL TANKOY, HELENA 
ROSALES, IGOR LLAMOSAS, IKER MARCELLET, JOANE BAÑUELOS, LEIRE REVILLA. 3. LERROAN: LIBE VELILLA, MIKEL ETXEBARRIA, MIKELE DIEZ, NAIA BERRUECO, 
NAIA RUIZ, OIHANE ARETXAGA. 4. LERROAN: OIHANE ORIO,UNAI UNANUE, ZALOA ARETXAGA. TUTOREA: HELENA ROSALES. FALTA DIRENAK: AINARA YESTE.

GOIKO LERROAN: CATHERINE CARVALHO, AISHA BOLIVAR, ARITZ ZUGAZAGA, ZIHARA MARKINEZ, URKO RASO. 2. LERROAN: JUNE CUBILLO, NIKOLE URRUTIBEASKOA, 
IRUNE LETE, NAIARA LARRAURI, ASIER GÓMEZ. 3. LERROAN: TANIA BONACHEA, LUKAS IGLESIAS, LOREA RECALDE, ARGI LASA.. 4. LERROAN: AMETZ GARCÍA, IZEI 
INCERA, ILAGI PEÑA. FALTA DIRENAK: BRANDON BALLONY, GAIZKA CUBILLO, ALEJANDRO GÓMEZ.



Deustuko Ikastola 2019·2020 49 

DBH 2C 

   

 GOIKO LERROAN 

INDAR ERKOREKA, LEIRE MADRAZO, XABIER AZKUE, IGNAZIO ALVAREZ 2. LERROAN 

ITXASO RODRIGUEZ, HAIZEA RIVIERE, DANEL VARONA, ANE GARCIA 3. LERROAN 
JULEN FERNANDEZ, KATALIN ALONSO, MARA RODRIGUEZ, NEREA DEL 
VALLE 
4. LERROAN 
NAHIA AZPIRI, BEGOÑA ZARANDONA,  MAIDER NIETO, IMANOL URRUTXUA 
5.LERROAN 

IRATI BERGAZ, LIHER BARROSO, XABIER VEGA 
TUTOREA: OLATZ TOÑA 
FALTA DIRENAK 

2C2C DBHDBH

CC
GOIKO LERROAN: INDAR ERKOREKA, LEIRE MADRAZO, XABIER AZKUE, IGNAZIO ALVAREZ. 2. LERROAN: ITXASO RODRIGUEZ, HAIZEA RIVIERE, DANEL VARONA, ANE 
GARCIA. 3. LERROAN: JULEN FERNANDEZ, KATALIN ALONSO, MARA RODRIGUEZ, NEREA DEL VALLE. 4. LERROAN: NAHIA AZPIRI, BEGOÑA ZARANDONA,  MAIDER 
NIETO, IMANOL URRUTXUA. 5.LERROAN: IRATI BERGAZ, LIHER BARROSO, XABIER VEGA. TUTOREA: OLATZ TOÑA.
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3A3A

3B3B

DBHDBH

AA

BB

GOIKO LERROAN: AINGERU GARCÍA, LEIRE CORRALES, MARTÍN ESTEBAN ETA LUNA MORENO. 2. LERROAN: JON IBARRA, HAIZEA RODRÍGUEZ, ALEX ORMAETXEA ETA 
MALEN SOLAUN. 3. LERROAN: EIDER VIVAR, NICOLÁS GARCÍA-ROMO, IZARO ABRISQUETA ETA IBAI LÓPEZ. 4. LERROAN: KOLDO COMBARRO, ASIER HUEDA, AITOR 
GUTIERREZ ETA AITOR PFLUEGL. IRAKASLEAK: NATALIA ESCOLAR. FALTA DIRENAK: NIKOLA ALMAGRO, EKIAN ARIAS, UNAI GIL, ANDER GINÉS, LANDER SÁNCHEZ.

GOIKO LERROAN: JON IGLESIAS, GORKA LOPEZ DE ARBULU, KATALIN USKOLA, MIREN OIHANE LAMIKIZ, JON GONZALEZ. 2. LERROAN: ITXASO FERNANDEZ DE 
MENDIOLA, UNAX GARTZIA, NAHIKARI IGLESIAS, RAQUEL SANZ, IRAGIA GARCIA. 3. LERROAN: MIKEL OTXANDIANO, MIREN GARCIA, NEREA IZAGIRRE, DAYNE 
BONACHEA, AITOR ORTEGA. IRAKASLEAK: ENEKO LARRAURI. FALTA DIRENAK: NASHELLI DE ANDRADE, JOEL DEL VALLE, JON GANGOITI, JOANE GOMEZ, PEIO 
IRASTORZA, NAIA RODRIGUEZ.
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3C3C
DBHDBH

CC
GOIKO LERROAN: AIMAR LÓPEZ, AITOR FERNÁNDEZ DE MENDIOLA, AITOR PÉREZ, ANDER JORGE, ANDREA IÑIGUEZ. 2. LERROAN: ANE LARREA, EDURNE 
AURREKOETXEA, EKAIN ARREGI, HODEI BLANCO, IRADI PAZO. 3. LERROAN: IRATXE MIÑAMBRES, IZARO BURGUERA, JUNE ANDOIN, MAIA SEVILLA, PEIO GARTZIA. 4. 
LERROAN: XABIER URIBE-ETXEBARRIA, YASSIN MEHANI, ZAIRA CAMPO. IRAKASLEAK:  IRATXE MIÑAMBRES. FALTA DIRENAK: JULEN BURGOS, AGER MARMOL, ASIER 
RUIZ, XALIMA URRETXA.
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4A4A

4B4B

DBHDBH

AA

BB

GOIKO LERROAN: IKER AURREKOETXEA, ESTITXU TRABUDUA, AXEL BARRERAS, LIBE DIAZ DE ARGANDOÑA, JOSU ORBE. 2. LERROAN: DIEGO TORRICO, DANEL ARANA, 
MAIDER URIA, MAIDER NAVAS, BEGOTXU GÓMEZ. 3. LERROAN: IMANOL IBAÑEZ, MIKEL MONGE, ADRIAN GIL, NEREA MARROQUÍN, IRATI ANTÓN. 4. LERROAN: ENARE 
MORA, XABIER LARRINAGA, GAROA SARRIOANINDIA-IBARRA, UXUE ZENDAGORTAGALARTZA, ANER VARELA. IRAKASLEA: UNITXER ZENÓN. FALTA DIRENAK: AMETS 
ELORRIAGA, MIKEL LÓPEZ, ALEJANDRO MONTERO, AINARA TXOPITEA.

GOIKO LERROAN: AINHOA DIAZ-CRESPO, MAYA LIA CASTRELO, ARITZA MARURI, IRAIDE CAMARA, UXUE GONZALO. 2. LERROAN: AIMAR CUBILLO, ANER ARCE, PERU 
INTXAURBE, OIER PASCUAL, OIHAN DEL CANO. 3. LERROAN: GOTZON MIKEL MADARIAGA, UXUE GARCIA, IÑIGO SANCHEZ, ARITZ BENITO. 4. LERROAN: MADDI 
SARRIONANDIA, JON ACHA, BEÑAT ARTABE. FALTA DIRENAK: MARKEL ACEVEDO, OIHANA ACUÑA, XABIER ARBERAS, EGOITZ CARBONELL, JON GONZALEZ, JUGATX 
HERRERA, ENRIQUE LIRA, MARKEL UDAETA, MARKEL VICENTE.
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4C4C DBHDBH

CC
GOIKO LERROAN: DENISSE PEREZ, ELEDER LOPEZ, AKETX DIEGO, ASIER ALBIZU. 2. LERROAN: CELIA RAMOS, MIKEL BIJUESKA, AIMAR MORA, ASIER ALDEKOETXEA. 
3. LERROAN: ANDER ARREGI, BEGOTXU MORAL, ANDONI MAGDALENO, ARAIA ARCE. 4. LERROAN: AIMAR SARRIONANDIA-IBARRA, PAUL ROBLES, ANDER MENDIZABAL, 
NAROA LONGARTE. 5. LERROAN: THAMARA VARGAS, XABIER ARNAIZ, ANDER IZQUIERDO, IRENE. 6. LERROAN: ZURIÑE TRABUDUA, IGOR CIRIZA. FALTA DIRENAK: 
MAITE SAGARDUY (TUTOREA), LYDIA CANTEIRO, ASEL FERNANDEZ, JUNE CALVO.
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AtezainakAtezainak

PedagoPedagogikagika

ZuzendaritzaZuzendaritza
+ Ikuskaria+ Ikuskaria

JantokiaJantokia
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GURASOEI ESKERRAK

Ikasturte honetan zehar, osasun-alarmaren ondorioz jarduera guztia bertan
 be-

hera geratu bada ere, asko izan dira Guraso Elkartearen jarduera eta ekimen 

guztien beharrei eusten eta erantzuten inplikatutako pertsonak: jantokia, es
ko-

laz kanpoko ekintzak, aste kulturala, loteriaren salmenta, euskara batzo
rdea, 

diruzaintza, idazkaritza, Elkarbizitza Batzordea, Komunikazioa eta Delegatu 

sarea.

Eskerrak eman nahi dizkiegu burubelarri lanean egon zareten guztiei, zuen a
rdu-

ragatik eta zaintzagatik guztia ahalik eta ondoen eman ahal izateko.

Pertsona horiek guztiek ahalbidetzen dute, urtez urte, gure seme-alabek eta 
fa-

milia guztiek gure zerbitzuez eta jarduerez gozatzeko aukera izatea, eta ho
rre-

gatik, eskerrak eman nahi dizkizuegu eta proiektu handi honetan parte hart
zera 

animatu nahi zaituztegu.

6 guraso Jantoki Batzordean

5 Elkarbizitza Batzordean

103 guraso Parte-hartze Batzordean: 48 (Delegatu Sarean) + 25 (Loteria 

salmentan) + 15 (Aste kulturalan) +15 (Mendi martxan)

3 Euskara batzordean 

2 Komunikazio Batzordean

3 Diruzaintza

40 Eskolaz Kanpo Batzordean

2 Udalekuetako Batzordea

2 Idazkaritza

Eskerrik asko!
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Euskara BatzordeaEuskara Batzordea

2019-2020 ikasturte honetan ikastolako 3 amek 
parte hartu dugu batzorde honetan. Gure helburu 
nagusia da ikastolan euskara bultzatzeko egiten diren 
ekintzekin koordinatuta egotea, euskararen inguruan 
sor daitezkeen ekimenak babestea (Euskaraldia, 
Euskararen Eguna) eta familiek gure hizkuntzaren 
erabileran laguntzeko edo motibatzeko tailerrak abian 
jartzeko duten interesa neurtzea.

Covid_19-k sortutako osasun-alarmaren aurretik, 
euskararen normalizaziorako koordinazio-bileretan 
parte hartu genuen, abenduan euskararen eguneko 
irabazleen aukeraketan parte hartu genuen, eta 
otsailean inkesta bat bidali genuen familiek 
beren seme-alabekiko duten interesa eta beharra 
identifikatzeko, euskararen erabilerari dagokionez.

Inkesta horretan, ikastolako familiei zuzendutako 
tailerren proposamenak agertzen ziren, ikasturtearen 

amaieran ikastaroren bat antolatzeko aukera 
aztertzea zen gure helburua. Ezusteko atsegina 
izan zen familien 70 erantzun jasotzea. Hortatik, 
informazio asko jaso dugu eta asko motibatu gintuen. 
Tamalez aurten ezin izan da ideia aurera eraman, baina 
datorren ikasturteari begira, ziur euskara batzordearen 
berri izango dituzuela.

Datorren ikasturtea animatuta aurkeztuko da, 
Euskaraldiaren ekimena gertu dugu eta 2021erako 
Korrika dator!! 

Gora Euskara! Gora Korrika!
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EEsskkoollaazz  kkaannppookkoo  eekkiinnttzzaakk
Deustuko Ikastola Guraso Elkarteak (DIGE) 
eskolaz kanpoko jarduera asko antolatu eta 
antolatzen ditugu, guztiak kulturarekin, kirolarekin, 
sormenarekin, IKTekin eta gainerako joerekin 
lotuta, baita proposamen interesgarriak ere, gure 
egunerokotasunetik sortzen direnak eta gure seme-
alaben hezkuntzarako oso interesgarriak direnak.

Gure seme-alabei aisialdi hezitzailea sustatzen 
duten jarduerak eskaintzea da helburu nagusia, haien 
interesekoak izan eta haien arteko harreman eta 
bizikidetza ona bultzatzen dutenak.

Harreman eta ikaskuntza ez-formalerako 
espazioak ere badira, non gure kultura bultzatzen 
duten ekimenak eskaini ditzakegun, eta euskara 
ikasgeletatik kanpo bizi, normaltasunean.

Jardueren eskaintza Ikastolarekin kontrastatuta eta 
landuta dago, eta ikastolan landutakoarekin batera 

doa, aisialdi hezitzaileko ekimenak, sormenezkoak 
eta haur eta nerabeen interesetan oinarritutakoak 
sustatzeko helburu nagusiarekin.

19 dira ikasturtearen hasieran abian jartzen diren 
eta amaitu arte irauten duten jarduerak. Jarduera 
gehienak bi esparrutan biltzen dira: kultura eta kirola; 
beste batzuk, berriz, solteago geratzen dira edo ez 
daude zuzenean lotuta arlo horiekin, baina gure ustez 
eskaintzea garrantzitsua da.

Jarduera horiek egin ahal izateko, ia 100 boluntario 
hartu dute parte; gainera, aurten “7” pertsonako talde-
eragilea finkatu dugu, lan-karga banatu ahal izateko 
eta eskolaz kanpoko batzordea modu kolektiboan 
eta adostuan jarduteko dinamika ezarri ahal izateko. 
Talde hori, halaber, eskolaz kanpoko informazio 
minimoa ezartzeko lanean ari da, eskolaz kanpoko 
gidaliburua garatzen dabil, beste lan askoren artean.

Cocinas, baños y 
armarios empotrados
Obras y servicios

Bostekoa JolasariBostekoa Jolasari
Ekintza honek HH5eko umeok joko antolatuko 
esperientzia bizitzea du helburu. 

Umeen adina eta jardueraren dinamikagatik 15 ikasle 
inguruko taldea sortzen da. 

Ordubeteko jarduera hau astean behin Deustuko 
Polikiroldegian egiten da. 

Joko zuzendutako metodologiaren bitartez 
esperientzia motorrak izateko aukerak eskaintzen 
dira: saltoak, birak, orekak, jaurtiketak, harrerak 
erritmoa eta adierazpena. 

Umeak oso pozik joaten dira ekintza honetara!! 
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AntzezpenaAntzezpena
Eskolaz kanpoko ekintza honetan gure seme alabek 
sorkuntza, irudimena, talde lana …beste gauza 
askoren artean lantzen dituzte.

Antzezpenean  bi etapa bereizten ditugu. Haur 
Hezkuntza batetik eta Lehen Hezkuntzako lehenengo 
hiru ikasturteak lehen etapa batean barneratzen 
ditugu etaLehen Hezkuntzako laugarren mailatik 
hasita Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza osoa bigarren 
etapan bateratzen ditugu.

Lehengo etapan, gorputz adierazpena, dramatizazio 
jokoak, antzerki teknikak lantzen dira.Bigarren etapan, 
antzerki korronte desberdinetara sarrera ematen zaio, 
clown, absurdoa, antzerki beltza...

Mediante esta actividad nuestras hijas e hijos trabajan 
la creatividad, imaginación, cohesión de grupo entre 
otras muchas cosas.

En un principio distinguimos dos etapas; en la primera 
estarán los de educación infantil y los primeros 
tres cursos de primaria. Para la segunda etapa 
comenzamos con alumnos y alumnas de cuarto curso 
de primaria e integramos en este grupo a los y las de 
secundaria.

En la primera etapa, trabajamosla  expresión corporal, 
introducción al juego dramático, y técnica teatral.

En la segunda etapa, se da un acercamiento a 
diferentes corrientes teatrales, clown , absurdo, 
teatro negro.....
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Atletismoan ez dago “bankillorik”Atletismoan ez dago “bankillorik”
Ikasturte honetan ere, atletismoan ibili garenok oso 
ondo pasatu dugu. Ikastolan,LH3tik DBH3 bitarteko 
hogeita hamar atleta inguru bildu gara eta mailaka 
entrenamendu taldeak osatu ditugu. Astean behin izan 
dira, ostiraletan, DBH-koak kiroldegian eta besteak, 
ikastolako goiko gimnasioan.   Jon Ander eta Nerea 
entrenatzaileen laguntza eta pazientzia eskertzekoa, 
benetan.

Askok pentsatu arren atletismoa korrika egitea 
dela, askoz ere gehiago da. Besteak beste, saltoak, 
jaurtiketak,  erreleboak eta jolasak ere egiten ditugu. 
Gutako bakoitzak gustuko duena topatzen duenean, 
oso gustura aritzen da horretan.

Eta onena, hemen ez dago bankillorik. Denok hartzen 
dugu parte bi asterik behin antolatzen diren frogetan 
eta ez da beharrezkoa frogetara joatea. Azaroan hasi 
eta  maiatzean amaitzen dira eta beste ikastetxeetako 
atletak ezagutzeko eta beraiekin lehiatzeko aukera 

paregabea da. Berdin dio lehenengoa ala azkena 
heltzea, emaitzari baino, egindako ahaleginari 
erreparatzen baitiogu.

Datorren ikasturtean gozatzen segitzeko prest!

IgeriketaIgeriketa
Aurten igeriketa talde txikia izan dugu. Hamahiru 
ikaslek primeran pasatu dute Jonekin, euren 
monitorearekin.

Saioak asteartero eta ostegunero izan dituzte. Ikastola 
bukatu eta gero, salto bat eman eta freskatzera!!  

Argazkian Juan dugu, etxean, irrikitan berriro 
igerilekura bueltatzeko. 

Eskaintza zabala egiten da urtero ekintza honetan, 
LH2tik DBH4-ra. Anima zaitez eta izena eman!!
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Comunicación impresa
Formularios en papel continuo

Mailer (sobre confidencial)

Mailing de comunicación

Personalización láser

Tarjetas PVC

Adhesivos especiales

Impresión digital

Post

Tel.: 94 426 90 96 ·  Móv.: 656 77 84 00 ·  andoni@grakonor.com ·  grakonor@grakonor.com

Bertsolaritzan maila ona eta giro hobeaBertsolaritzan maila ona eta giro hobea
Gogotsu ekin zioten 2019/20 ikasturteari Aitor, Aritz, 
Luna, Igor, Libe eta Maddik, bertsolaritzan berdin 
egin zutelarik. Neurri, doinu eta oinen artean asko 
hobetu dute 6 gazte hauek. Bakoitzak bere estilo 
berezia dauka, baina talde honek duen gauzarik 
garrantzitsuena giro ona da. Taldeko ikasle nagusienak 
gazteenen eredu dira, eta askotan arreba nagusiaren 
papera hartzen dute, bertsolaritzan behintzat. Pixkana 
pixkana badoaz bat-bateko bertsoak botatzen, buruari 
buelta gehiegi eman gabe eta akatsen bat egiteko 
beldurrak kenduz. 

Badakigu oholtzak eta publikoak errespetu handia 
ematen duela, baina hori bertsolari orori gertatu zaio, 
eta sarritan hobe izaten da beldurrak ahalik eta arinen 
kentzea. Erritmoa hartzen ari ginela, konfinamenduak 
harrapatu gintuen, eta bertsoarekin kontaktuan jarrai 
dezaten Classroom bat egin genuen, bertara  bideo, 
ariketa eta jolas desberdinak igoz, euren klaseko lan 
karga kontuan hartuz. Bideo-deiren bat ere egin dugu. 
Horrez gain, Deustuko Elorri bertso-eskolak Unamuno 
Institutuan ere bertsolaritza ematen du, eta bertako 
ikasleekin harremana sustatzeko helburua daukagu. 
Beste ikasleekin harremanak sustatzeko, bertso 
barnetegiak ere aproposak dira, aurten gure ikasleak 
ezin izan ziren joan Deustuko Inauterien asteburuan 
izan zirelako, baina udan joateko gogotsu zeuden. Talde 
izugarria izan da, lan egiteko eta ikasteko gogoarekin, 
batzuk euskara maila hobetu dute, euskararekiko 
duten jarrera ere bai.

Gure ikasleen bertsoak Deustuko Prest! aldizkarian 
ere agertu izan dira, bakoitzak bere umore, kritika eta 
zeresanetik idatzita. Alarma egoera dela eta Sarrikoko 
kontserbatorioko bertsoak eta Eskolarteko Txapelketa 
ere bertan behera geratu dira, honek pena handia eman 
digu, baina hurrengo urtean indarberrituta bueltatuko 
gara. Bide batez, hurrengo ikasturtean DBH-n egongo 

diren ikasleak bertsolaritzara apuntatzeko animatzen 
ditugu, agian etorkizuneko Maialen Lujanbio, Andoni 
Egaña edo Onintza Enbeita Deustun baititugu. Gure 
ekintzaren oinarria euskal kulturaren ardatz baten 
bidez ikasleak heztea eta eurek ondo pasatzea. 

Bukatzeko, eskertzekoa da bai ikasleek, baita Nereak 
egindako lana. Aupa Bertsolaritza! Aupa Deustu!

Ander Anakabe  (bertsolaritza irakaslea)

Ikastola agurtzeko

ez dugu izan astia

horrek suposatzen digu

guk bioi pena handia

ez dugu inoiz ahaztuko

bizi izan dugun guztia

eta orain da ordua

hasteko etapa berria

ikaragarria izan da

gure bertso esperientzia

ta asko miresten dugu

Ander zure pazientzia

batzutan merezi dugu

guk kristonako ostia

anima zaitezte eta

sortu talde berezia
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Dantza GaraikideaDantza Garaikidea
Duela 7 ikasturte hasiera eman geniola  eskolaz 
kanpoko Dantza Garaikide jarduerari eta ikasleak ezin 
hobeto pasatzen dute.

Aurten 4  talde osatu dira: astelehen arratsaldetan  LH1 
eta LH2garren mailakoek osaturikoa eta ostiraletan 
LH2tik LH5garren mailako  ikasleez osaturikoa.

Bertan, gaur egungo musikaz baliaturik, dantza 
ezberdinak sortu dituzte eta esan beharra dago 
adin desberdinak  nahasturik egoteak ekintza oso  
aberasgarri eta dibertigarria bilakatzen duela. Ikasleek 
primeran pasatu eta bide batez erritmoa, gopurtza eta 
sormena landu dute ere.

Iaz ez bezala ikasturte honetan 3 monitore izan ditugu, 
Amets, Garazi eta Idoia. Urtero  maiatzaren amaieran  

landutako dantzen erakusketa bat antolatzen dute 
baina aurtengo egoera dela eta beste urte baterako 
utzi behar izango dugu.

Aipatu beharra dago azken hiruhileko honetan zehar 
monitoreek, ikasleek praktikatzen jarritu zezaten, 
bideoak bidaltzen egon direla baita muntai hunkigarri 
bat aurretik zituzten bideo eta argazkiekin osaturik.   

Jarduera askoz dibertigarriago eta aberasgarriago 
izateko falta zaiguna, mutilek ere parte hartzea da.

Datorren ikasturtean aurten bezain ondo pasatu ahal 
izatea espero dugu. 

Bitartean ondo segi!
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+ 200 establezimendu zure zerbitzura Deustun. 

“Denon artean, zaindu dezagun gure auzoa. 
Hemen bizi eta gure saltokietan erosi. Denok irabazi!”

Eskatu zure DEUSTO TXARTELA eta lortu 

%5raino deskontuak zure erosketak egiterakoan

EskupilotaEskupilota
Maila ...................................... lh1-dbh4
Ordutegia eta espazioa ....... lh1-2 eguerdian ikastolan.
 lh3tik aurrera arratsaldez San Inazioko polikiroldegian.
Ume-talde kopurua .............. 8ko taldeak
Monitore, irakasle... ............. Unai Landa eta Iker Gordon

Eskupilota eskolaren helburua umeak frontoi mundura 
hurbiltzea da. Gurea den kirol hau arrotz egiten zaigu 
askotan hirian. Ireki diezaiogun atetxu bat. Badago 
ondo pasatzeko modu errazagorik? horma bat eta 
poltsikoan sartu dezakegun pilota! 

Hasteko modua pilota jolas errazak giro onean egitea 
da. Aurton primeran pasatu dugu eta oso rollo ona euki 

dugu Unai eta Ikerrekin. 

Neskak hurbiltzea dugu helburu 2020-21 urterako. 
Animatu zaitezte!

HARREMANETAN JARTZEKO:
eskupilota@deustukoikastola.org
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Euskal DantzakEuskal Dantzak
Aurten, Deustuko ikastolako eskolaz kanpoko Euskal Dantzak jardueran 141 ikasle izan ditugu, aurreko 
ikasturtean baino 20 ikasle gehiago. “Gure Herria” dantza taldean urtez urte dantzari kopurua gora doa, aurreko 
ikasturtean ere 35 ikasle gehiago izan genituen eta; mutilen kopurua mantendu egin da maila guztietan. DBHn 
bi talde izan ditugu.

Kanpoko ekitaldi bakar batean baino ezin izan dugu parte hartu aurten, Ihauterietan. Iaz bezala, Lantzeko 
ihauteria antzeztu dugu Deustun, eta Bilboko Plaza Barriko erromerian hartu genuen parte, mozorrotuta.

Ikasturte amaierako egoera 
bereziagatik, ezin izan dugu 
egon ez Deustuko San Jose 
jaietan, ezta Zamudion 
izatekoa zen Bizkaiko 
Dantzari Egunean.

Monitoreen aldetik, ia urtero 
bezala Markel Barojaren 
laguntza bikaina izan dugu 
eta aurten Nerea eta Ane ere 
ibili dira taldean lanean eta 
oso inplikatuta gainera.

Eskerrik asko!!

Bitartean ondo segi!

LH1 eko neska-mutilak erromerian Markel Barojarekin

Ikastolan, kaleetara irteteko prest.

LH1:  Ezkerretik hasita, goian zutunik: Unai Orueta, Jon Ganboa, 
Markel Bernal, Aitor Gabikaetxebarria, June Jimenez, Elaia Bilbao, Izaro 
Gabikaetxebarria, Izadi Wrana, Eneritz Agirre, Naiane Barquin eta Ane 
Frechilla. Makurtuta: Aroha Gorostiza, June Sarrionandia-Ibarra, Paule 
Miranda, Izadi del Río eta Katalin Leniz.

LH2: Laia Aberasturi, Negu Argoitia, June 
Fernández, June Martínez e Iraia Ron.
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LH5: Neskak, ezkerretik eskumatara: Alaitz 
Jiménez, Elene Nieto, Aila Rodríguez, Nile Garitano, 
Eider Telletxea, Elene Uriguen, Arantzazu Lamikiz 
eta Katalin Albizu. Mutilak, ezkerretik eskumatara: 
Victor Molina, Ager Perea, Aner Rodriguez, Luka 
Crespo eta Oier Zugadi

LH6: Haitz Formariz, 
Mikel Urrutibeaskoa, 
Ur Formariz, Manex 
Kintana, Aratz Elorrieta, 
Jokin Ganboa (DBH1), 
Eki Meabe eta Markel 
Albizu

DBH1: Martina Crespo, Izaro 
Requero, Onintza Dominguez, 
June Rodriguez, Garazi 
Asporosa, Aines Basterra, 
Irati Oleaga eta June Bilbao 
(Dantzari eguna 18-19).

LH3 :Olaia Espiga, Maddi Boyar, Melania Hernández, Yera 
Esteban, Izaro Revilla eta Mikele Garitano

LH3 :Mikele Garitano, Maddi Boyar, Olaia Espiga, Maddi Escudero, Naia 
Aparicio, Uxue Barquin eta Ane Perez.Atzean Allende.

LH5 Tente: Jone Uribetxebarria, 
Eider Telletxea, Alaitz Jiménez, 
Katalin Albizu eta Oier Zugadi. 
Makurtuta: Carla Lolo eta Maialen 
Herrera

LH5 Zutunik: Eider Telletxea, 
Elene Nieto, Maialen Herrera, Jone 
Uribetxebarria, Elene Uriguen, Katalin 
AlbizuJesarrita: Carla Lolo, Alaitz 
Jiménez eta Nile Garitano

LH4 : Nile Iñigez de Onsoño, 
Kattalin Urriz, Garazi Barrena 
eta Sendoa Mendizabal.

DBH2 : Goian:Ane García, Oihane Orio, Nikole Urrutibeaskoa, 
Irati Bergaz, Oihane Aretxaga, Maider Nieto, Imanol Urrutxua, 
Leire Madrazo, Itxaso Rodríguez, Haizea Riviere eta Xabier 
Azkue. Makurtuta: Joane Bañuelos, Libe Velilla eta Zaloa 
Aretxaga (Dantzari eguna 2018-19)

LH6: Ezkerrean: Eki Meabe, Ur eta Haitz 
Formariz eta Markel Albizu. Eskuineko 
ilaran: Mikel Urrutibeaskoa, Aratz Elorrieta, 
Manex Kintana eta Jokin Ganboa

LH6: Manex Kintana, Naia Paradas, Nahia Iglesias, Aiala Velilla, Jare 
Sarrionaindia-Ibarra, Sara Pereira, Garazi Aretxaga, Helena Esteban.
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Futbol EskolaFutbol Eskola
Kaixo familiak! Aurten ere Ikastolako futbol eskolan 
neska-mutilen kirol zaletasuna sustatzen jarraitu 
dugu. Jolasaren bitartez, futbola elkarbizitzarako 
eta integraziorako palanka bat izaten segitzea nahi 
dugu. Horretarako, benetako eskola bat izateko, 
gure arreta lehiakortasunean jarri ordez, gure seme-
alaben formakuntzan jarri nahi dugu. Eta bide horretan 
pausoak ematen ari gara, hala nola, Coerver Coaching 
(munduko futbol irakaskuntza metodorik onena) 
ikastolara ekarri dugu, partidak zelai berdean jolasten 
hasi gara eta partiden ostean “3. zatiak” antolatzen 
ditugu errugbiko ereduari jarraituz. Bertan bi taldeetako 
umeek eta gurasoek elkarrekin otarteko bat hartzen 
dute, futbolari zapore goxoago bat emateko.

Hurrengo urteari begira, bide horretatik jarraitu nahi 
dugu, gure seme-alabek Lehen Hezkuntza osoan eta 
DBH osoan lagunekin futbolaz eta kirolaz gozateko 
aukera bat izan dezaten. Aupa Deustuko Futbol 
Eskola!! Ondo izan eta hurrengo ikasturterarte!

Instagramen jarraitu gaitzakezue:
@deustukoikastolafutbola

¡Hola familias! Un año más hemos seguido fomentando 
la afición deportiva de los niños y niñas en la escuela de 
fútbol de la Ikastola. Queremos que el fútbol siga siendo 
una palanca de convivencia e integración a través del 
juego. Y para ello, para tener una verdadera escuela 
deportiva, queremos centrarnos en la formación de 
nuestros hijos e hijas, en lugar de centrarnos en la 
competitividad. Esta temporada hemos seguido 
dando pasos en esta dirección, incorporando Coerver 
Coaching (el mejor método de enseñanza del fútbol 
del mundo) a nuestros entrenamientos en la ikastola. 
También hemos empezado a jugar los partidos en 
el zelai berdea del polideportivo y después de los 
partidos organizamos “el tercer tiempo”, siguiendo 
el modelo del rugby. Así, después de los partidos, las 
niñas y niños de ambos equipos y todos los padres 
compartimos una pequeña merienda como gesto de 
compañerismo y deportividad, endulzando así el fútbol.

De cara al próximo año, queremos seguir por ese camino 
para que nuestros hijos e hijas puedan disfrutar del 
fútbol y del deporte con sus amigos y amigas durante 
toda la Educación Primaria y la ESO. ¡¡Aupa Deustuko 
Futbol Eskola!! ¡Hasta el próximo curso!

Podéis seguirnos en Instagram:
@deustukoikastolafutbola
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RAFAELA DE IBARRA, 35 • DEUSTO / BILBAO
Tel. 944 75 46 53 • info@farmaciavergniory.com

www.farmaciavergniory.com
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FARMACIA
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Herri KirolakHerri Kirolak
Urtean zehar 3 Topaketa (igande goizetan)  Deustotik 
hurbil dauden Kirol-Instalazioetan ospatzen dira. 
Aldiberean ,  beste kirol lehiaketekin ( saskibaloia, 
futbola, eskubaloia  ...) bateragarria da ,  kirol hauen 
txapelketak  larunbat goizetan ospatzen dira eta.

Ikasleek 3.LH tik 2.DBH ra 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 ZAITEZTE ¡¡
http://herrikirolakbizkaia.eus/es/reglamento-
benjamin-alevin/ 
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Aurten ere eskolaz kanpoko ekintzen artean ingelesa 
izan dugu: “Playing together” eta “Speaking together”. 
Eskaintza gero eta zabalagoa da: HH4tik LH3ra. Azken 
hauek (LH-koek) ikasturte honetan  lehenego aldiz 
parte hartu ahal izan dute, eta datorren ikasturteari 
begira, LH4koentzat aukera izango da, ere bai. 

Badakigu adin hauetan hizkuntzak ikasteko momentu 
egokia dela, eta ikasketa horrek trebetasun 
kognitiboak garatzen dituela. Baina  horretaz gain, 
gure seme-alabei beste kultura batzuk ezagutzeko 
aukera ematen die. 

Ekintza honen helburua ikasleek hizkuntzarekiko 
jarrera positiboa izatea da, eta horretarako 
metodologia ludikoaren bitartez aritu dira umeak, 
ikasketa esanguratsuago izateko. Proiektuka lan 

egin dute eta tailer berriak txertatu dituzte bai 
ikasturtean zehar bai itxialdian: kirola, sukaldaritza, 
esperimentuak…

Zer deritzozue?

Let´s go!!

IngelesaIngelesa
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J U L I O
ARISTINdiinteriorismo

decoración

Las mejores IDEAS 
           para tu HOGAR

C/ Blas de Otero, 9B. 48014 Deusto-Bilbao
Tlf. y fax: 94 447 99 24

djaristin@decoracionjulioaristin.com  / www.decoracionjulioaristin.com  /      Decoracion Julio Aristin 

Mahai TenisaMahai Tenisa
Este año lectivo 2019-2020 ha sido el año de mayor 
participación de los alumnos en la actividad de tenis 
de mesa. Desde el año 2013 donde empezamos con 
12 alumnos , hemos ido incrementando hasta esta 
temporada con 75 alumnos repartidos en 2 turnos los 
lunes, martes y jueves. Los miércoles y viernes hemos 
tenido clases durante 2 turnos.

La actividad se desarrolla con niños desde LH4. hasta 
DBH3.Los alumnos participan activamente en las 
clases donde aprenden las técnicas básicas de este 
deporte junto con valores como el esfuerzo, el respeto 
y la deportividad hacia el contrario y hacia sus propios 
compañeros.

También hemos tenido 2 equipos compitiendo en la 
Liga escolar Bizkaina , 1 en categoría alevín y el otro 
en categoría Infantil

El equipo alevin ha estado compuesto por Jon Haitz 
Erdaide, Haitz Oleaga , Aritz Andoin y Harriet Calzada 
.Este equipo consiguió quedar seminalista en las 
competiciones bizkainas.

El equipo infantil esta formado por Mikel y Jokin 
Gamboa , Jokin Aldekoetxea y Unai Uria    .Este equipo 
ha logrado  un meritorio 3er puesto en el prestigioso 
en el Torneo de Abadiño .

Debido a la crisis del coronavirus no hemos podido 
terminar las clases ni el resto de competiciones 
programadas dando por finalizado el curso escolar.
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MargogintzaMargogintza
Hogei urte bete dira MARGOGINTZA martxan hasi 
zela. Ikasturte hasieran (2019-2020), ikasle asko 
ikasteko irrikitan etorri ziren..., beste batzuk, 
eskarmentu handiago zutenek, indarrez eta ilusioz 
beterik agertu ziren, teknika piktoriko tradizionalak 
ikasteko eta inguratzen gaituen mundua adierazteko. 
Hori bai, beti begirada pertsonal batetik, beti emaitza 
motibatzaileekin.

Martxoaren 13an, gure bizitza erabat aldatu zen, 
zoritxarrez. Gobernuak ezarritako alarma-dekretua 
zela eta, MARGOGINTZA Mendo maisuaren estudio 
pribatuan kokatu zen. Ordutik aurrera, eta gauzak 

normalizatze aldera, klaseak  Youtubeko bideo-
kanalez eta blog baten bidez burutu ziren. Ikasturte 
bakoitzari dagozkion klaseak eta etxerako lanak  
www.mendogintza.blogspot.com publikatzea posible 
izan da, bideo interaktiboei esker.

Egindako lanak (hamar saiotan 60tik gorako bideo 
egin ditugu) zuen eskura egongo da uda osoan gorago 
aipaturiko helbidean.

Eskerrik asko bihotzez. Margotu eta aire libreaz 
gozatu.
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Mendi taldeaMendi taldea
Ekintza honek mendira joatea du helburu. Foru Aldundiak 
bertaraino ipintzen ditu autobusak. Txangoan Gurutze 
Gorriko eta Bizkaiko Mendi Federazioko kideak joaten 
dira. Ibilgailu baten laguntza ere badugu. Helburuak 
inguruko mendiak ezagutzen natura bizitzea, harreman 
berriak sortzea eta euskeraz mintzatzea dira, besteak 
beste.

Irteerak igandeetan izaten dira. Urtean zehar, zazpi 
irteera egiten dira. 
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Haur - MusikaHaur - Musika
Aurtengo kurtsoa arraroa dela ezin uka dezakegu. 
Kurtsoaren erdira helduta eta dena bertan behar utzi 
behar izan dugu (ikastola, familia, kalea…)

COVID-19ak gure bizitza osoa hankazgora jarri du eta 
egunero egiten genituen gauzak, ezinezko bezala ikusi 
ditugu.

Zorionez, musika beti egongo da hor, edonon. Irratia 
piztu, eta han egongo da, entzule baten zain. Edonork 
dauka bere telefono mugikorrean gustuko duen 
abestiren bat.

Musika beti egongo da hor, zuen zain eta zuentzako 
prest. Hala nola geu, zuei musikan lehen pausuak 
ematen laguntzeko prest. Datorren urtean hemen 
izango gaituzue, betiko gogoekin, betiko ilusioarekin.

Dokumentuak Kudeatzeko Teknologia eta Zerbitzuak
Tecnología y Servicios para la Gestión de Documentos 

3D3D

944 790 544 | www.lankidego.com 
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ParkourParkour
Gure osasunarentzat kirola, artea eta kultura 
ezinbestekoak direnaz ohartu dira asko, pandemiaren 
erruz etxean irten ezinik zeudela. Guretzat, ordea, 
beti izan dira behar-beharrezkoak: mugimendua eta 
sormena gure jardueraren mamia dira.

Aurten inoiz baino lehenago bukatu badugu ere, 
kurtsoan zehar sekulako aurrerapausoak egin 
izanarekin nahikoa dugu. Tekniken fintasuna, arriskuen 
neurketa zentzuduna eta ikasleen garapen globala 
ukaezinak dira. 

Izan gogoan, lehenago edo beranduago, bueltan 
izango garela berriz ere ikasteko, partekatzeko eta 
desplazamenduaren arteaz gozatzeko, ikastolan zein 
Deustuko auzoan. Bitartean segi mugitzen, jolasten 
eta zuen ingurunea arakatzen.

Indarrez beti!

www.indarrez.com

Avda. Madariaga 35. DEUSTO
Tel: 944752519
farmaciazubiri.zuaznabar@gmail.com
Facebook: Farmacia Zubiri-Zuaznabar
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PsikomotrizitateaPsikomotrizitatea
Ordutegia: Aurten ostegunetan izan dira saioak, 
14tatik – 15era. Eskolaz kanpoko ordutegiko ekintza 
baten bidez.

Zer da psikomotrizitatea? Berezko jolasa erabiltzen 
du, mugimendua, ekintza, eta errepresentazioa, 
haurraren ekintzaren plazerraren bidez, mundua 
aurkitu eta konkistatzen baitute eta emozioak, bizi 
afektibo sakona eta fantasiazko mundua adieraziz.

Psikomotrizitate Praktikaren helburuak betetzeko, 
espazio eta denboren pedagogian oinarritutako 
metodologia bat proposatzen da psikomotrizitate 
gelan.

Helburuak:

• Ekintza eta jolasaren bitartez haurraren heltze 
psikologikoa sustatu eta norbanakoaren garapenean 
laguntzea.

• Gorputzaren bitartez, bere adierazkortasun 
motrizetik abiatuta haurra ezagutzea.

• Hezitzaileak jartzen dituen arauak onartzea. 
Komunikazio asertiboa garatuz gelakideekin eta 
hezitzailearekin

•  Segurtasun afektiboa eman, material eta esparruen 
bidartez

•  Ekintzen, jolasen eta errepresentazioen plazerraren 
bitartez haurrari segurtasun prozesuak eskaintzea

• Haur bakoitzak bere gorputzeko sentsazioetatik 
sinbolizaziora heltzea. Gero lengoaiaren bitartez 
espresatzen ikastea.  

•  Sentimenduak kudeatzen ikastea.

• Pentsatzeko plazerrera eta pentsamendu 
operatoriora heltzea da psikomotrizitatearen 
helburu nagusietako bat.

Zer egiten dugu psikomotrizitate gelan?

Saioetan errutina bat jarraitzen dugu eta fase 
ezberdinak ditu:

1. Sarrerako errituala: Ongietorria ematen zaie, 
umez ume agurtzen da, saioan falta diren haurrak 
gogoratzen ditugu, jolastu nahi dutena adierazten 
dute, arauak esaten dira ...

2. Espresibitate plazer sensorio-motorreko espazioa: 
koltxoneta eta goma-aparrezko blokeetan jolasten 
dute bakoitzak bere kabuz.  Motrizitate gordina 
eta fina probatzen dute, emozioak adierazten dira, 
beldurrak gainditzeko dinamikak sortzen dira, rol 
jokoak egiten dituzte, eraikuntza kooperatiboak 
egiten dituzte…

3. Istorioa: Ipuin edo istorio bat kontatzen da. Honek 
haurrek dituzten beldurrak gainditzen laguntzen 
die. Irudimena, arreta eta kontzentrazioa hobetzen 
laguntzen dute.

4. Espresibitate grafiko-plastikoko espazioa: 
Irudikapenerako momentua. Opzio ezberdinak 
ematen dira; marrazketa, egurrezko eraikuntza eta 
plastilinaren bitartez.

 Hauek sormena, arreta, pentsamendu logiko-
matematikoa hobetzeko helburuarekin. 

5. Irteera erritua: zertan jolastu duten gogoratzen da, 
agurtzen gara.

Haurra hiru espazio hauetatik pasatzea izanen 
litzateke aproposena, modu honetan haurraren 
eboluzioa eta bere garapena izaki global bat bezala 
bermatuko genukeelako.
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SaskibaloiaSaskibaloia

LH12 2012-13
Aurten saskibaloia zein dibertigarria den deskubritu dugu!!

LH3 2011
Gure taldearen gehiengoa urte honetan saskibaloian hasi da, 
eta guztiak zein dibertigarria deskubritu dute, baina eman den 
egoeraren ondorioz ez da posible izan kurtsoa bukatzea, baina 
ziurrenik hurrengo urten gogoz hasten direla. Animo guztiei!!

LH4 2010
Lehiaketetan gure lehendabiziko urtea izan da, partiduak 
irabazteko gogor ibili behar dela konturatu gara, denboraldia hain 
labur izateak pena handia eman digu. Gogoz itzuliko gara lanera!!! 
Aupa Deustuko!!!

Lh5 2009
Elene Nieto, Elene Uriguen, Alaitz, Carla, Saioa (aurrean), Jone, 
Maialen, Joana, Eider, Ohiana, Ohiana eta Ane (atzean). Laster 
burrukatzeko prest!!

LH6 2008
Landa, Eneko, Nahia, Malen, Taylor, Garazi, Noor, Mailen, Jare, 
Helena, Amaia, Aiala, Nahia Paradas, Garazi Aretxaga. Talde bat 
osatzearen onena, zu laguntzeko prest norbait zure ondora izatea 
da. Ea laster jokatzeko prest gauden!!

DBH2 2006
Atzean: Zaloa, Joane, Libe, Catherine, Ane, Nikole. Aurrean: Maider, 
Irati, Mikele, Ohiane Orio eta Ohiane Aretxaga.

DBH4 2004
Aurten ere taldea oso fin ibli da, ia partida guztiak irabazten! 
Datorren urtea gerre ematen jarraituko dugu!!

BATXILERGOA 2003
Ikastolatik kanpo, batxilergoa ikasten ari diren neskak oraindik 
Deustuko Ikastola bihotzean daramate. Bigarren fasean, bere 
taldeko txapeldunak izan dira.
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XakeaXakea
Beste urte batez, Deustuko Ikastolako ikasleei Xake 
eskolaz kanpoko jarduera eskeini zaie, Bizkaiko Xake 
Federakuntzako monitorea den David Martínezen 
eskutik.

LH1. mailako txikienentatik, DBH-ko nerabeetara, 
hogeita hamar bat ikasle parte hartu dute gazteen 
adimenerako oso osasungarri bezala onartuta dagoen 
ekintza honetan.

Hala ere, nahi izan dutenek, asteburuetan zehar, 
haien adinerako egokituak ziren txapelketetan parte 
hartzeko aukera ezberdinak izan dituzte. Aipatzekoa 
da Malen Mochales ikasleak, BFA-ak antolatzen dituen 

Eskolarteko Txapelketen finalean sailkatu zela.

Nahiz eta, danok ezagutzen dugun Koronabirusa dela 
eta, klaseak modu berezi batean amaitu behar izan, 
ikasleek, ikasgaiak eta aholkuak jasotzen jarraitu izan 
dute  Davidek bidaltzen dizkigun mezuei esker, xake 
taularekin harremana ez galtzearren.

Deustuko Ikastolatik, Xake jarduera osasun onaz 
gozatzen jarraitzea espero dugu, bai lehiaketa moduan 
baita bere alde artistikoan ere, ikasturte berrietan ere 
bere irakaskuntzak jarraipena izan dezan.




