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� Zer da zuentzat gaztea izatea? Bete taula, eta komentatu taldeka.a
1 Gaztea, a zer nahastea!

askotan batzuetan gutxitan inoiz ere ez

1 Gaztea izatea zaila dela uste dut.

2 Adrenalina askatzeko beharra izaten dut.

3 Helduek ez gaituztela ulertzen pentsatzen dut.

4 Energiak gainez egiten dit.

5 Gurasoekin jai dut! Ez dira ezertaz konturatzen!

6 Gaztaroa «topera» bizi behar dela uste dut.

7 Ezin izaten dut neure burua kontrolatu.

8 Errebeldea naiz.

9 Ez dut jakiten kezkak nori kontatu.

10 Musika topera ipintzeko gogoa izaten dut.

11 Zergatik ez dakidala, triste jartzen naiz.

Ez da erraza. 
Ez, diotena diotela ere, 

ez da erraza gazte izatea. Ahaztu egin dute 
bada helduek, izan zirena, edo ez ote dira egiazki 
inoiz nerabe izan? Auskalo... Beraiek jakingo dute 

zer egin nahi duten euren oroipen aseptiko eta lañoekin.
Nik behinik behin ezin diet, ikusitakoak ikusita, 
margotu nahi diguten iragan "zuri eta garbi" 

hori sinestu. Gauzak diren bezala.

Fernando Morillo, Bila nazatela, Ibaizabal
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Osatu testua deklinabide atzizki egokiak jarriz, eta
erantzun beheko galderei.

a

Erantzun galderei, parentesi artekoa erabiliz.

1 Noren burutazioa izan da jolas ordurako gaileta
gozo hauek ekartzea? (gure neba txikia)
........................................................................................

2 Nork antolatu zuen asteburuko reagge jaia?
(herriko surflarien elkartea)
........................................................................................

3 Nondik hasiko gara ingurumen arazoei
buruzko txostena irakurtzen? (lehen orrialdea)
........................................................................................

4 Nora joango gara larunbatean perretxiko
bila? (Nafarroako mendi hezeak)
........................................................................................

5 Nori deitu diozu kultur etxeko hitzaldia zer
ordutan den jakiteko? (kultur etxeko
idazkaria)
........................................................................................

b

Aukeratu forma zuzena.

1 Gazte ............................ ez dute atzerriko hizkuntzak
ikasteko ohiturarik.
a) ingelesak b) ingelesek c) ingeleseek

2 Gazte suediar gehienek egunero irakurtzen dute
............................

a) egunkariak b) egunkariek c) egunkaria

3 Gazte batzuek ............................ komunikatzeko
arazoak dituzte.
a) gurasoarekin b) gurasoekin c) gurasorekin

4 Zenbait ............................ zinemara joatea asko
gustatzen zaie.
a) gazteei b) gazteari c) gazteri

5 Gazte alemaniarrak oporretan Ekialdeko lurralde
............................ joan ohi dira.
a) ezezagunak b) ezezagunetara
c) ezezagunetan

6 Gazte ................................, koadrilak garrantzi
handia du.
a) euskaldunentzat    b) euskalduneentzat
c) euskaldunerentzat

7 Danimarkan eta Finlandian gazteek hemen
baino lehenago alde egiten dute ............................
etxetik.
a) gurasoetan b) gurasoen c) gurasoei

8 Gazte gehienek, zalantzak argitzeko,
............................ jotzen dute.
a) lagunetatik b) lagunengana c) laguna

9 Gazte italiarrek ............................ lan eginez lortzen
dute beren gauzetarako dirua.
a) asteburuaken b) asteburuen c)asteburuetan

a
2 Horrelakoxeak gara.

Sartu hitzak hutsuneetan.

film / liburu / ahizpa / irakasle / zauritu

1 Zein ............................ desagertu da apalategitik?
Uste dut historia ............................ zela.

2 Estitxuk bi ............................ ditu: Agurne eta
Lexuri. Diotenez, berdin-berdinak dira bi
............................, bikiak dira-eta.

3 Atzo hiru ............................ ikusi genituen eta, egia
esateko, aspergarriak iruditu zitzaizkigun hiru
............................

4 Zein ............................ (norekin) joan zineten
antzerkira? Euskara ............................ (norekin)
joan ginen. Merezi izan zuen!

5 Gaur goizean autobidean gertatu den istripuan
lau ............................ izan dira. Zoritxarrez, lau
............................ eraman behar izan dituzte
ospitalera.

a
3 Mugatua ala mugagabea?

4 Ama, aita, eman diruaaaaaaa!  

Gaztetxulo aldizkariaren 43. alean (2004___
uztail___ 2a) bat baino gehiago aho bete hortz
utziko dituen berri labur bat dator. 
Hauxe da berri___ dioena: Nafarroa___ 15-17
urte bitarteko gazte___, batez beste, 60 euro-
ko aste sari___ jaso ohi dutela. Atera orain
zeuek kontuak: astean 60 euro badira, hil___
240 dira, eta urte___ 2880. Horiek horrela,
zertarako hasiko dira gazteak lan___, guraso___
hainbeste diru ematen badiete? Gainera, bate-
re izerdirik bota gabe!
"Niri ez zait asko iruditzen", dio Jon Bingen___.
"Eskuko telefono___ dela, asteburu___ parran-
datxoa dela eta aste barruko gastu txiki___
direla, diru___ ziztu bizi___ alde egiten du",
gaineratu digu. Beste batzu___ badakite dirua
ez dela zeru___ jausten, eta ez dira kexatzen
jasotzen duten aste sariaz. Hala ere, pila bat
dira Jon Bingen___ iritzi bereko___.

1 Nork ematen dizu aste saria?

2 Noiz ematen dizute?

3 Nahikoa iruditzen al zaizu? Zergatik?

4 Zertan gastatzen duzu?

5 Aurrezten al duzu dirurik?
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Sartu aditzak hutsuneetan.

1 Niri liburuak galduko ..........................., gurasoak
haserretu egingo ........................... (niri)

2 Zuri loreontzia eroriko ..........................., hautsi
egingo ........................... (zuri)

3 Nire lagunei museoak ikustea gustatuko
........................, museo berrira joango .......................

4 Guri dirua desagertuko ..........................., zuei ez
........................... ardura izango diru apur bat
uztea.

5 Sukaldariari labea itzaltzea ahaztuko
..........................., oilaskoa kiskali egingo
........................... (sukaldariari)

6 Zuen lehengusu bihurriari horrelakorik egitea
bururatuko ..........................., arazoak sortuko
........................... (lehengusuari) segituan.

a
5 Zer gertatuko litzaiguke?

� Azaldu ahoz nola jokatuko zenukeen, honako
hauek gertatuz gero:

Eredua:
• Loteria tokatu zaizu. 

• Loteria tokatuko balitzait, punta-puntako
ordenagailua erosiko nuke.

1 Hego Afrikarako lan eskaintza bat iritsi zaizu.

2 Begi bat ikusmenik gabe geratu zaizu.

3 Kirola egiteko zapatila berriak lixibaz zikindu
zaizkizu.

4 Dilistak erre egin zaizkizu.

5 Argazki makina izorratu egin zaizu.

b

Behean ematen zaizun informazioa kontuan izanik,
osatu hitz gurutzatuak.

a

Eman indikatiboko aditz horien alegiazko formak
(baldintza eta ondorioa).
1 balitzait - litzaidake

d

Alegiazko baldintza: NOR-NORI

Baldintza
NOR

NORI hura haiek
niri balitzait balitzaizkit
zuri balitzaizu balitzaizkizu
hari balitzaio balitzaizkio
guri balitzaigu balitzaizkigu
zuei balitzaizue balitzaizkizue
haiei balitzaie balitzaizkie

• Niri jatetxera jende gutxi etorriko balitzait, ...
• Zuri gurasoak kanpora joango balitzaizkizu, ...
• Matxaleni txakurra hilko balitzaio, ...

Ondorioa
NOR

NORI hura haiek
niri litzaidake litzaizkidake
zuri litzaizuke litzaizkizuke
hari litzaioke litzaizkioke
guri litzaiguke litzaizkiguke
zuei litzaizueke litzaizkizueke
haiei litzaieke litzaizkieke

...negozioa pikutara joango litzaidake.

...berehala gerturatuko litzaizkizuke lagunak etxera.

...bihotza penaz beteko litzaioke.

1

3

OBITAKIDNI A

�

� 4 � 5 �
6�

7�

2

�

1 hura niri (lehen) 5 haiek guri (lehen)

2 hura zuri (lehen) 6 hura zuei (orain)

3 haiek hari (lehen) 7 haiek zuri (orain)

4 hura zuei (lehen)
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Kausazko perpausak
“Zergatik?” galderari erantzuten diote.

✔ -(e)lako
Martin ohean gelditu da, gaixorik dagoelako.

✔ ... eta
Martin ohean gelditu da, gaixorik dago-eta.

✔ bait-

BAIT + DU = BAITU
BAIT + ZARA = BAITZARA
BAIT + GARA = BAIKARA
BAIT + NAIZ = BAINAIZ

Martin ohean gelditu da, gaixorik baitago.
✔ -(e)nez (gero)

Gaixorik dagoenez gero, Martin ohean gelditu da.
Gaixorik dagoenez, Martin ohean gelditu da.

> Ikusi eranskina, 123. or

Berridatzi esaldiak parentesi artekoa erabiliz.

1 Lurra irristakor zegoen. Laprast egin genuen. 
(-(e)nez)
.......................................................................................

2 Bere eguna zen. Urtebetetze jai handia 
antolatu zuen Mikelek. (bait-)
.......................................................................................

3 Buruko mina dauka Leirek. Aspirina hartu du. 
(-(e)lako)
.......................................................................................

4 Hanka apurtu dut saskibaloian jokatzen ari
nintzela. Ezin naiz lagunekin eskiatzera joan.
(eta)
.......................................................................................

5 Ikasi egin behar dugu. Asteburuan ez gara kalera
irtengo. (bait-)
.......................................................................................

6 Ez dizut CD gehiago utziko. Ez dizkidazu
inoiz itzultzen. (-(e)nez gero)
.......................................................................................

d

� Asteburua mendian igarotzea erabaki duzue.
Egin mendira eramango zenituzketen gauzen
zerrenda.

Adibidez: zakua, linterna…

a

� Aukeratu zerrendatik bost gauza 
beharrezkoenak, eta esan ahoz gelako 
gainerakoei zergatik eramango zenituzketen.

• Zakuak eramango genituzke, lo egiteko behar
ditugulako.

b

Lotu esaldiak.

1 Irune ez da mendira etorriko, ...
2 Irlan eltxo ugari dagoenez gero, ...
3 Kanabera eramango dugu, ...
4 Ez dugu eskuko telefonorik eramango, ...
5 Papera eta boligrafoa hartuko ditugu, ...
6 Gauez hotz egiten duenez, ...

a ...zomorroen kontrako spray-a eramango dugu.
b ...gurasoek ez diote uzten-eta.
c ...arrainak afaldu nahi ditugu-eta.
d ...ikusten eta egiten duguna idatziz jaso nahi

baitugu.
e ...bateriarik gabe geratuko zaizkigulako.
f ...neguko pijamak eramango ditugu.

c

6 Zergatik, zergatik? 

� Irakurri eta luzatu ahal duzuen beste beheko
galde-erantzunen katea.

— Zergatik etorri zara berandu?

— Autobusak muturren aurrean alde egin didalako.

— Eta zergatik alde egin dizu autobusak?

— Berandu jaiki naizelako.

— Eta zergatik jaiki zara berandu?

— Atzo berandu oheratu nintzelako.

— Eta zergatik oheratu zinen berandu?

— Telebista ikusten egon nintzelako.

e
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Hartu hiztegia eta bilatu adibideak.

a Hitz hasieran:
• tx-: txabola, ...................................................................
• x-: xerra, .........................................................................
• s-: sagar, .........................................................................
• z-: zorri, ..........................................................................

b Hitz barnean:
• -tx-: martxo,...................................................................
• -ts-: pentsatu, ...............................................................
• -tz-: arrantzale, ............................................................

• -x-: axola, .......................................................................
• -s-: asmo, .......................................................................
• -z-: uztail, .......................................................................

c Hitz amaieran:
• -ts: mahats, ...................................................................
• -tz: zuhaitz, ...................................................................
• -z: berriz, ........................................................................

Osatu testua, hutsuneetan txistukari egokiak ipiniz
(s, z, x, ts, tz, tx).

46

b

Sartu atzizkidun hitz hauek esaldietan eta deklina-
tu dagokien kasuan.

artzaintza / sasitza 
sukaldaritza / aitortza / ostalaritza

1 Hemengo sukaldariei esker, gure ...........................
ezaguna da mundu guztian.

2 Huraxe zen huraxe ...........................! Igitaia hartu,
eta bidea ahal bezain ondoen garbitzen ahale-
gindu ginen.

3 ........................... egitea, azken batean, 
aitortzea da.

4 Ardiak zaintzean datzan lanbidea, ........................,
alegia, desagertzear dagoela diote adituek.

5 ........................... n lan egiten duenak badaki zer
den jendea jasan beharra.

1 Arrantzaleak arrantzan.

a

Lotu ezkerreko zutabeko hitzak eskuineko 
definizioekin. Ondoren, asmatu hitz 
bakoitzarekin esaldi bana.

1 hasi a gaurkoaren aurreko eguna
2 hazi b gauero egiten duguna
3 atso c etorkizuna igartzen duen

sorgina
4 atzo d ero
5 amets e gizartean bizitzeko prestatu
6 ametz f ereiteko lantzen den lur

saila
7 soro g denbora
8 zoro h lur eremu bat ixteko

ipintzen den itxitura
9 hesi i zerbait egiteari ekin

10 hezi j haritzaren antzeko zuhaitza
11 asti k adineko emakumea
12 azti l handitu

cOrtografia

Ga__teak al gara?
Ga__teak al gara?
Ga__te gara ga__te. Ala e__? Ga__teta__unaren
e__augarriak eta mugak a__kotan i__an dira
hi__pide, eta gaur egun ere hala dira. __er da
ga__tea i__atea? Noi__ u__ten diogu ga__teak
i__ateari?
Ga__teta__unari adina e__art__en diote era-
kundeek, baina berak ere e__ daude ado__ muga
hori jart__erakoan. E__aterako, Nafarroan, elkar-
te bat "ga__te elkarte" i__an dadin, 14 eta 30
urte bitartean i__an behar ditu__te bertako par-
taideek. EAEn, berri__, Ga__te T__artela
e__kurat__eko, beharre__koa da 16 eta 25 urte
bitartekoa i__atea. Aldi__, ga__teent__ako
babe__ ofi__ialeko etxebi__it__ak lortu ahal
i__ateko, 18 eta 35 urte bitarte i__an behar dira.
Hau naha__mena!

Gaztetxulo aldizkaria, 27. zk.

-TZA

�Zer da? Atzizkia.

�Zertarako balio du? 
• Izen abstraktuak sortzeko: bizitza, jaiotza...
• Kantitate handia adierazteko: dirutza, elurtza...
• Lanbidea adierazteko: nekazaritza, sukaldaritza...

�Zerekin doa? Izenekin.

Nekazari    TZA

F i t x a  t e k n i k o a

a
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Astelehena biharamun
ezinez lehertzear nago
sabeleko kalanbreak
ezin dut gehiago.
Ta zer ondo pasatu nuen
hura gaua atzokoa
denbora luze batean
gogoratzekoa.

5

Goizeko bostak ezkero
ez dut ezer gogoratzen
balantzaren urratsetan
zapatarik gabe nintzen
eskerrak nire galtzetan
ez zen dirurik gelditzen.

6

Hurrengoan emango dut
gizon zintzoaren planta
berandu baino lehenago
egin beharko dut hanka
hurrengoan izango da
honek bueltarik ez dauka.

3

Formal ibiltzen naiz baina
begira gauzak zer diran
hogeita bi garagardo
ta lau gin-tonic segidan
azkenengo Coca Colak
kalte egin ote zidan?

4

Astelehena biharamun
ezinez lehertzear nago
asteburuetan, badadakizu,
etxean gelditu.
Ta zer ondo pasatu nuen
hura gaua atzokoa
nire partetik goraintziak
buruko minari.

7

Parrandazale naizela
pasatzen naizela
pentsatzen dut maiz
aukera sortzen den heinean
berriz juergara joango naiz.

Gozategi

2

Ikasketak ahaztu ditut
neskak utzi nauela eta 
farra on bat botatzeko
aitzakiarik ez nuen falta
zazpi egunetatik behin
izaten da larunbata.

47

� Zer esan nahi dute esaera hauek?

1 Zaharrek, atzo, atzo, atzo! Gazteek, etzi, etzi,
etzi!
.......................................................................................

2 Gazteek hankak arin, eta burua arinago.
.......................................................................................

3 Nahi baduzu ongi bizi, gazterik behar duzu
zahartzen ikasi.
.......................................................................................

2 Txikitatik dantzari: Lucia Lacarra.

a

� Nork izaten dituzte sabeleko kalanbreak:
gazteek ala zaharrek? Irakur ezazue istorioa eta
egin laburpena.

a
Zein hitz lotzen dituzu gaztaroarekin eta zein
zahartzaroarekin? Sailkatu eta arrazoitu.

atzerakoia / aurrerakoia / gogoa / indarra
eskarmentua / kexa / lasaitasuna / boterea

jakinduria / ausardia / esperientzia /
beldurra / bakea / erantzukizunak

b

Irakurri testua.c

2 Gazteak eta zaharrak aurrez aurre.

3 Kalanbreak.

Erantzun galderei.

1 Nola banatzen dituzte Afrikan bizitzaren aroak?

2 Lehen, zer prozesu bizi izaten zuten gazteek
gizarte industrializatuetan?

3 Patxi Agirianoren ustez, zer aldrebestu da?

4 Iritzi baikorra al du gaztea izateari buruz?

d

gaztaroarekin zahartzaroarekin

Afrikako tribuetan argi eta garbi bereizten dituz-
te haurtzaroa, gaztaroa, helduaroa eta zahartza-
roa. Adin multzo bakoitzak toki jakin bat du tri-
buaren antolaketan eta, multzo batetik bestera
igarotzeko, sarbide errituak egin ohi dira.
Gizarte industrializatuetara etorrita, adin mul-
tzoen arteko muga ez da hain argia, batik bat,
gaztaroaren eta heldutasunaren artean. "Garai
batean prozesu logiko bat zegoen: gazteak lane-
an hasten ziren; gero, bikotekidea aurkitzen zuten;
eta, azkenik, familia osatzen zuten. Gizonentza-
ko heldutasunerako sarbide erritu nagusia solda-
duska zen. Pertsonak familia osatzeko eta balia-
bide ekonomikoak beren gain hartzeko gai zire-
nean, heldutzat jotzen ziren. Gaur egun, ordea,
prozesu hori zeharo aldrebestu da", dio Patxi Agi-
rianok, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gazteria Sai-
leko teknikariak.
Agirianoren iritziz, "gaztetasuna kontsumorako
elementu garrantzitsua da, eta ezaugarri batzuk
nabarmentzen dira, teorian balore positiboak dire-
nak: aldatzeko eta ikasteko gogoa, kemena... Dena
dela, ezaugarriok ezin dira gazteekin soilik lotu.
Nire ustez, gaur egun gazte izatea ez da aban-
taila. Gazteek indar gutxi dute gizartean, eta etor-
kizun beltza dute."

Gaztetxulo aldizkaria, 27. zk.
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Zer gai islatzen da paragrafo bakoitzean? Aukeratu.

1 a) poza b) barruko nahastea 
c) itxaropena

2 a) ikasketak b) desfasea
c) monotonia

3 a) lepoa b) koadrila handia
c) lagunak

4 a) erosotasuna b) barne deserosotasuna
c) lotsa

5 a) lasaitasuna b) belarriko mina
c) haserrealdiak

6 a) negarra b) gurasoen burutazioa 
c) beldurra

7 a) eskerra b) ziurtasuna
c) egoera aldatzeko nahia

c

Testua irakurri aurretik, erantzun denon artean 
galdera hauei.

1 Ezagutzen al duzue eguneroko eran idatzitako
libururik?

2 Ba al duzue egunerokoa idazteko ohiturarik?

3 Idazteak korapiloak askatzen laguntzen duela
uste al duzue? Zergatik?

4 Askatu korapiloa, lagun!

a

Irakurri ondoko orriko testua eta erantzun.

1 Nork idatzi duela uste duzu? 

2 Zaharra ala gaztea ote da? Zenbat urte ote ditu?

3 Nolakoa ote da?

b

Hona hemen testuan azpimarratuta dauden hitzen

sinonimoak. Zein da zein?

noski / minbera / nahasmena / berebiziko /
iruditu / atsegin

e

Zer esan nahi dute testuko esamolde hauek?

1 "zarata batean hasten naiz"
a) Zarata eginez gero, handitu egiten dela.

b) Zarataka hasten dela.

2 "neure senera itzultzen naiz"
a) Zentzua berreskuratzen duela.

b) Bere sedera itzultzen dela.

3 "ezin izaten diet malkoei eutsi"

a) Negarra irteten zaiola.

b) Min ematen diola malkoen gazitasunak.

f

Esan honako baieztapen hauek egia (E) ala gezurra
(G) diren, eta zergatik.

1 Azterketa gainditu ez duelako 
dabil nora ezean.

2 Ikasketetan, gutxi gorabehera, 
beti bezala dabil.

3 Ziur dago adiskide onak dituela.

4 Txukuna delako dago dena bere lekuan.

5 Bat-bateko umore aldaketak ditu.

6 Gurasoak burutik eginda daude.

7 Ez du nahi hau bukatzea.

d
E G

Pentsa ezazu egun 
zoragarria izan duzula gaur: egin duzun azterketare-
kin gustura geratu zara; etxera zindoazela 50 euro
aurkitu dituzu; gurasoek asteburuan kanpoan izango
direla esan dizute; eta, gainera, irratian hainbeste
gustatzen zaizun kanta ipini dute. Itzel! Eman egune-
rokoan poz horren berri hamar-hamabost lerrotan.

1 Ez ahaztu data ipintzea.

2 Protagonista nagusia zeu zarenez, zeuri 
interesatzen zaizuna, zeuretzat garrantzitsua dena,
zeuk pentsatu, sentitu eta bizi duzunaren berri
eman behar duzu.

3 Idazteari ekin baino lehen, ordenatu ideiak.

4 Erabaki nori zuzenduko diozun egunerokoa eta
zenbatgarren pertsonan idatziko duzun testua.

5 Narrazioari bizitasuna emateko egin ditzakezunak:

> Esaldi laburrak erabili momentu biziagoak
kontatzeko.

> Galdera erretorikoak egin (erantzunik gabeko 
galderak): Miraria izan ote da? Nola azaldu?...

> Bat-bateko espresioak sartu: 
Arraioa! Eskerrak! Zoragarri! Demasa! 
Mundiala! Sekulakoa! Ene, bada!...

> Poza adierazteko espresioak sartu: Pozak 
zoratzen nago! Hau poza! Poz-pozik nago!
Egun bikaina izan dut! Zer gustura nagoen!...

> Komatxoak erabili norbaiten zuzeneko hitzak 
sartzeko.

> Letra larria erabili esan nahi duzunari indarra
emateko.

Zeuk idatzi
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Barrua husteko.

2006ko urtarrilaren 21a

Eguneroko maitea:

1 Nondik hasi? Nola segitu? Ez naiz zuri adieraz-
teko ditudan kontuak egoki sailkatzeko gai,
barnean sekulako anabasa daukat-eta. Aspaldi
honetan erdi galduta nabil, NORA EZEAN
bezala, baina ez dut ulertzen zergatik izan
daitekeen, gauzak inoiz baino hobeto baitoaz-
kit. Ez dakit...

2 Ikasketa arloan nahiko ondo nabil, betiko
antzera. Beno, agian, pasa den urtean baino
"desfasatuago", alferrago, interes falta pittin
batez.

3 Koadrilari dagokionez, oro har, lagun jatorrak
ditudala USTE dut; hau da, naizenagatik
onartzen nautela. Ai, ene! Zer esan dut:
naizenagatik onartu? Zer da hori, ordea? Ba al
dakit neuk nor naizen?

4 Nola azaldu... Nola adierazi... Dena dago bere
lekuan. Ni, hala ere, EZ nago pozik. Zer gerta-
tzen zait?

5 Askotan bat-bateko haserrealdiek astintzen
naute, eta zarata batean hasten naiz. Gero,
ezer gertatu izan ez balitz bezala, lasaitasunak
gozo-gozo besarkatzen nau, eta neure senera
itzultzen naiz. Ez dakit zer gertatzen zaidan...
Neure burua kontrolatzeko gai izango ez
banintz moduan da...

6 Beste askotan, berriz, negarrari ematen diot:
sentiberatasun arraro batek inguratzen nau,
eta ezin izaten diet malkoei eutsi. Aitak eta
amak burutik eginda amaitzen dute, jakina!
Pentsa, batzuetan begitantzen zait BELDURTU
egiten direla, edo IKARATU egiten ditudala,
edo ez-dakit-nik-zer. Hainbestekoak ote dira
nire aldaketak?

7 Esadazu: NOIZ bukatuko da hau guztia? Eske-
rrak zeu zaudela...
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Afrika Bibang ezagutzen al duzu? Irakurri.

1 Hip Hop, soula… erritmo berriak euskaraz!

a
Ba al dakizu Ekuatore Ginea non dagoen? Prestatu
idatziz azalpena galdera hauei erantzunez, eta
azaldu ahoz.

—Afrikako zein aldetan
dago: iparraldean,
hegoaldean, ipar-
mendebaldean...?

—Zer herrialde ditu
inguruan?

—Kostarik ba al du? Zer itsaso
edo ozeano?

—Zer hizkuntza hitz egiten da?

e

Diskoan "Azala ilunagoa" izeneko abesti bat du.
Zeri buruzkoa izan daiteke, zure ustez?

b
Entzun abestia: asmatu al duzue zeri buruz-

koa den?
11c

Entzun orain arretaz abestia eta bete 
hutsuneak.

Ikusten duzuenez agerian (1) ...............................
normal bat naiz.

Pixkat txoratuta esan behar,

modu (2) ............................... batean.

Akatsak bai ditudala, etxe guztietan (3)
..............................., itxura serioa baina dakart bihotz
handi bat nire gorputz (4) ...............................

Ez naz besteon bizitzen zalea, horregatik ez dut
(5) ...............................

zer daukadan interesgarria nitaz horrenbeste
susmo dira (6) ...............................

ezta zer dagoen nire (7) ............................... jentiak
arraro begiratzeko

gauza ugari ez dugu (8) ...............................,
baina segitu behar dugu (9) ...............................

Etzazu begiratu atzetik

extralurtarra izango (10) ...............................
bezala azala ilunagoa daukat bai

hori da (11) ............................... bakarra;

zuk bezala (12) ............................... egiten dot

zu bezalako animalia naiz

zuk bezala dut (13) ........................ (bis).

11d

Hona hemen Matraka aldizkarirako Afrika Bibangek
labur erantzundako galdera batzuk. Irakurri eta egin
antzeko galderak zuen artean, pausoei jarraituz.

1 Zuetako bat kazetari izendatu.

2 Kazetariak gelako norbait aukeratuko du bat-bate-
an, eta Afrikari egin dizkioten galdera berberak
egingo dizkio ahoz. Erantzunak bat-batekoak
izango dira.

3 Galderei erantzun dienak kazetariarena egingo du.

f

Afrika algortarra da, 28 urte ditu eta Ekuatore
Gineako etorkinen alaba da. Hizketan entzunda, ez

zaio antzematen euskaldun be-
rria denik, bizkaieraz natural-
-natural egiten baitu. Adieraz-
kortasuna, berriz, afrikarra du.
Irribarre errazekoa, gorputz
osoa mugitzen du esaten
duena osatu nahian edo. Urte
askotan Etsaiak taldearekin eta
beste batzuekin ibili eta gero,
2004ko ekainean kaleratu zuen
bere bakarkako lehen diskoa,
"Entzun" izenekoa. Bertan,
soula, jazza, rythm´n blues eta
elektronika nahastu ditu. Bere

hitzetan esanda: "Musika beltza da, dantzatzekoa,
baina mezuarekin eta euskaraz".

Aizu! 2004ko azaroa, 291. zk. (egokitua)

Luze gabe
Non kantatzen duzu gusturen?
Neure etxean, neure gelan.

Zer da musika?
Lasaitzeko, animatzeko, hutsuneak betetzeko balio
duen zerbait, oso garrantzitsua.

Nori idatziko zenioke kantu bat?
Nire amari.

Zein kantu egin izana gustatuko litzaizuke?
Thembelly ful, Bob Marleyrena.

Musikari bat?
Ben Harper.

Kantu bat?
The Power of the gospel.

Musika instrumentu bat?
Bateria.

Matraka, 6. zk.
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Osatu Euskadi Gazteko maketa lehiaketaren iragar-
kia, behean eskaintzen dizkizugun esaldiak erabiliz.

Euskadi Gaztea, 14. maketa lehiaketa.

1 ............................................................................................

2 ............................................................................................

Euskadi Gaztea, 14. maketa lehiaketa.

3 ............................................................................................

4 ............................................................................................

Euskadi Gaztea, 14. maketa lehiaketa.

a Zurea musika bada, zure musika maketa
batean grabatua baduzu, guk zabalduko
dugu lau haizetara.

b E! Urteroko lehiaketa, urteroko bultzada.
Grabatzen!

c Informazio guztia eta lehiaketaren oinarriak
eitb.com/egaztea edo EITBko irratien egoitza
guztietan.

d Euskal Herriko talde eta bakarlari berrientzat
aukera aparta.

2 Euskadi Gazteko maketa lehiaketa.

a

�Alderatu eta adostu ordena egokia ondokoarekin.b
Entzun eta alderatu zuek egindakoarekin.12c

Entzun Euskadi Gazteko maketa lehiaketara
aurkeztuko diren gazte batzuen arteko solasa eta
esan baieztapenak zuzenak (Z) ala okerrak (O)
diren.

1 Elgoibarreko estudioetan grabatuko 
dituzte maketa lehiaketara aurkezteko 
abestiak.

2 Norbaitek badu maketa lehiaketako 
sariren bat irabazteko esperantza.

3 Nagorek bere burua eskaini du 
harremanetarako bere telefono zenbakia 
eta helbidea emateko.

4 Denak bat datoz jendeak zein abesti 
eskatzen dien jotzeko esaterakoan. 

5 Lehiaketara zein abesti aurkeztu 
botoen bidez erabakiko dute.

6 Lehiaketara zein abesti aurkeztu 
hurrengo egunean erabakiko dute. 

7 Sariren bat irabaziz gero, bozgorailu 
berriak erosiko dituzte.

8 Taldeak hiru partaide ditu.

13e

� Prestatu eta grabatu "Udako kantarik onena"
lehiaketaren iragarkia irratirako, pausoei jarraituz.

Pausoak:
1 Informazioa zehaztu: zer iragarriko dugu?, nork

antolatzen du?, norentzat?, baldintzak?,
informazio gehiago non jaso?...

2 Idatzi iragarkia: batetik, esaldi gakoa edo
nagusia (zer iragartzen da?); bestetik, gainerako
datuen berri emango duten esaldiak; eta,
azkenik, parte hartzera animatzeko esaldia.

3 Erabaki zer musika erabili iragarkia grabatzeko.

4 Erabaki grabazioan nork zer esango duen, zer
tonu erabili, zer esaldi azpimarratu..., eta egin
probak.

5 Grabatu iragarkia.

6 Baloratu beste taldeenak, hobetzeko zer egin
dezaketen adieraziz.

d

Z O

Zeuk esan!

3 Gogoko abeslaria.

� Prestatu gogoko duzuen abeslari baten 
aurkezpena, gelakoei azaltzeko. Jarraitu pausoei.

1 Aukeratu abeslaria.

2 Bildu abeslari horri buruzko datuak eta infor-
mazioa.

3 Antolatu informazioa (pertsonaiari buruzko
datuak, bere lana —kronologia zaindu—,
bitxikeriak…), zer ordenatan emango duzuen
erabakiz. 

4 Banatu puntuak taldekoen artean eta aurkeztu
denen aurrean.

a

� Baloratu gelakideen aurkezpena.

—Entzuleak kontuan hartu al dituen, eta nola.

—Dena buruz ikasita esan duen, bere hitzekin
egoki azaldu duen ala irakurketa soila egin
duen.

b
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Egin eskolako musika lehiaketako oinarrien diptikoa, goiko galderei erantzunez.

1 Lehiaketako oinarriak.

a
Egin diptikoarentzako azala. Horretarako:

• Ahalegindu diseinu erakargarria erabiltzen.

• Erabili lehiaketaren izaerari ondo datozkion koloreak.

• Gogoan izan letren formak ere irudiaren eta mezuaren ideia osatzen duela.

b

M usika zainetan
Gaztetasuna eta musika, lotura ukaezina. Gaztea
izatea eta musika zaletasuna eskutik helduta
doazela esan daiteke: pop, rock, punk, hardcore,
rap, reggae, hip hop, dance, folk, metal, heavy, new
age, ska... Nahi beste aukera eta doinu! 
• Zuek zer musika mota atsegin duzue? Zein talde?
• Jotzen al duzue musika tresnarik?
• Eta eskolan musika lehiaketa bat antolatuko ba-

zenute...?

Zer lehiaketa da? ................................

OINARRIAK

• Zer musika estilo onartuko da? .....................
........................................................................................

• Nork antolatzen du?
..................................................................................

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

• Zer helburu dauka lehiaketa honek?
....................................................................................

• Nork parte har dezake?
.......................................................................................

• Non eman behar dute izena parte hartzaileek? 
...........................................................................................

• Zer datu eman behar dituzte parte hartzaileek?
...............................................................................................................

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

• Noiz amaituko da izena emateko epea?
............................................................................................................

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

• Zer egin behar izango dute parte hartzaileek?
........................................................................................................

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

• Non eta noiz izango da? ..............................

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

• Nork osatuko du epaimahaia? ..........

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

• Zer sari banatuko dira? ........................
.................................................................................

OHARRA: lehiaketan parte hartzeak 
esan nahi du oinarri guztiak onartzen direla.

Besterik: .....................................................................................

...............................................................................................................
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Eguerdian iritsi ginen kostaldeko herri harta-
ra. Pozez gainezka jarri genituen oinak geltokian. Gure-
kin batera beste gazte andana bat irten zen trenetik,
ia hutsik utzi arte. Gehienok motxila handiak genera-
matzan bizkarrean. Eta, zer esanik ez, den-denok fes-
ta-gogo ikaragarria bihotzean. Instant batean berez ilun
samarra zen geltokia toki alai bihurtu genuen.

Ilunabarrean hasten ziren bertako festak. Nabar-
mentzen zen kalean. Eguraldia, gainera, zoragarria zen,
bikaina gaupasa egiteko, baina hori zen gutxienekoa.
Izan ere, ikasturtea bukatua eta oporrak hasi berriak,
hurakan bati aurre egiteko gai ginen ongi pasatzeko
bazen.

Elkarri begira egon ginen lipar batean sei lagu-
nok. Alaitasuna nabaria zen gure begitarteetan. Hiru
bikote ginen, nolabait esateko, zehatz-mehatz horrela
ez bazen ere. Maider eta Iñakirena bai, garbi zegoen,
ia hiru hilabete baitzeramatzaten elkarrekin ibiltzen,
erabat maiteminduta; Leire eta Josurena, berriz, ez zen
hain garbia, Josuren aldetik ez zegoen eragozpenik harre-
manak sendotzeko, baina Leire batzuetan bero beste-
tan hotz azaltzen zitzaion, ameslari samarra baitzen,
telebistetako mutil ederrekin amets egiten zuen sarri;
Miren eta biona, ba... garbi samarra bai, baina artean
hortxe-hortxe genbiltzan, agian azken bultzadatxoaren
zain, barnean sentitzen genuena elkarri adierazteko.

Gau zoragarri hark emango ote zigun behar genuen
bultzada? Itxaropen horrekin nindoan, egia esateko.

Kilometro pare bat ibili behar genuen kanpine-
ra iristeko. Harantz abiatu ginen, alde guztietara begi-
ra, gauaren urruntasuna eta motxilen zama zirela medio
astiro ibiliz. Jende asko zebilen kalean. Hondartza lepo-
raino beteta zegoen. 

—Dendak ipini, zerbait jan eta atseden hartu behar-
ko dugu, gaua mundiala dator eta komeni zaigu des-
kantsatuta egotea. 

Mirenek hitz egin zuen, gaua gogoan, hura baitzen
egin behar zuen aurreneko gaupasa. Ongi irabazitako
gaupasa, bestalde, ikasturte bukaera hartan bereak eta
bost egin behar izan baitzituen nota onak ateratzeko.
Bestela jai zuen, ez zen han egongo, rock gauaz goza-
tzeko. Kontuak kontu, hurrengo egunean ikusiko zuen
lehenengo aldiz eguna argitzen; gau hartan ez zuen ordu-
lariaren mendekotasunik izango. Lehenengo aldiz, bai-
ta ere, seiok geure kasa ibiliko ginen lau egunetan zehar.
Ez zen harritzekoa, bada, gure poztasuna.

M. A. MINTEGI

A zer gaupasa!, Ibaizabal

Erantzun galderei.

1 Zer asmorekin joan ziren herri hartara?

2 Nolakoa zen Leireren eta Josuren arteko
harremana?

3 Zer esanahi zeukan Mirenentzat gaupasa hark?

1 Gaupasa mahaspasa!

a

Kostaldeko herriren bateko jaietara joateko aukera
izango bazenu, nora joango zinateke? Zergatik?
Azaldu hiruzpalau lerrotan.

b

Migel Angel Mintegi Larraza Ataunen jaio zen
1949an, baina Beasainen bizi da txikitatik. 

Proiektugilea izan arren, aspalditik ari da hizkuntza
eta literatura lantzen. 1987an, esate baterako, lehen
saria irabazi zuen Donostia Hiria ipuin lehiaketan, eta
beste hainbeste egin zuen 1991n, Irun Hiria literatur
sariketako eleberri arloan.

andana: asko.
begitarte: aurpegiera.
bereak eta bost egin: ahalegin handia egin.
(geure, zeure...) kasa: (geure, zeure...) kabuz.
lipar: une.

HIZTEGIA

Migel Angel Mintegi
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