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Irakurketarako proposamenak: Arriskupean, F. MORILLO; Ispilu Veneziarrak, J. M. GISBERT

Autoebaluazioa

Irakurketarako proposamenak: Ahots isilduaren bahiketa, i. FRIERA; Gerrateko ogia, D. ELLIS

Autoebaluazioa

Irakurketarako proposamenak: Egunerokoa lokatz eremuan, R. GOMEZ; Kaliforniako neskak, J. M. ITURRALDE

Autoebaluazioa

ERANSKINAK

MOTIBAZIOA

Irakurketa Testuak

KOMUNIKAZIOA

Lanketa

Narrazioak laburtzen
Komunikazioa 
lehen eta orain

Barre…
zeri?, zergatik?

Arrotz…
noiz?, zergatik?

Famatu…
zergatik?, zertarako?

Gazte izatea…
adina ala sentimendua?

Zientziagaiak eztabaidagai

Komunikabideak:
kalitatea ala kantitatea?

Batzuentzat erakargarri,
besteentzat higuingarri

Kulturak, ohiturak…

LEXIKOA: hiztegia, atzizkiak (-ki), esapideak

AHOZ: solasaldia, iragarkien antzezpena, hitz bitan

IDATZIZ: itzulpena

LEXIKOA: atzizkiak (-(t)ar), hitz elkartuak, esapideak

AHOZ: solasaldia, azalpena, hitz bitan

IDATZIZ: gutuna

LEXIKOA: hiztegia, desberdin hitzaren erabilera okerrak,
bera/berdina, esapideak

AHOZ: pertsonaien bizipenak, jardueren antolaketa, hitz bitan

IDATZIZ: ekitaldi baten berri ematea

LEXIKOA: hiztegia, esapideak

AHOZ: mahai ingurua, elkarrizketa, hitz bitan

IDATZIZ: fikziozko egunerokoa (famatu batena)

LEXIKOA: esapideak, hitz elkartuak

AHOZ: inkesta, eztabaida, antzezpentxoa, hitz bitan

IDATZIZ: telebistarako programazio ideala

LEXIKOA: hiztegia, esapideak

AHOZ: eztabaida, elkarrizketa, hitz bitan

IDATZIZ: lagun bati e-maila (aholkuak)

LEXIKOA: hiztegia, atzizkiak (-kera), hitz polisemikoak

AHOZ: solasaldia, txateoa, hitz bitan

IDATZIZ: e-mail bati erantzun

LEXIKOA: hiztegia, esapideak

AHOZ: jolasa, hitz bitan

IDATZIZ: zientziaren inguruan albiste ideala

Iragarkiak

Kontu-kantari

Inkesta

Telesailetako elkarrizketa

Albisteak

Poesian murgiltzen

Iritzi testua

Deskribapen zientifikoa

LEXIKOA: hiztegia, esapideak

AHOZ: esketxak, solasaldia, hitz bitan

IDATZIZ: iritzia (aldizkarirako)
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Gramatika eta beste JakingaiakArauak eta gomendioak
LITERATURA

HIZKUNTZA AZTERGAI

SINTAXIA: perpausa.

ADITZA: ERREPASOA: NOR indikatiboa eta baldintza.
NOR ahalera.

Euskarazko lehen
lekukoak

hiru kiloko/kilotako haurra

liburutegi/liburutegia
Zertarako idatzi?

Nondik hasi?

Zertaz idatzi?

Nork idatzi?
Nork kontatu?

Zer idatzi?

Noizko kontuak?
Noiz kontatuak?

Non kokatuak?
Non idatziak?

Irakurtzeko idatzi ala
esateko idatzi?

Norentzat idatzi?
Norentzat argitaratu?

nor/nortzuk?

zertan eman/eman beharrik

bezala/bezalakoa?

Ordenagailuz 
idazterakoan…

irekitzea nahi/ireki nahi?

ere, ere bai…

batzuk/batzuek

tonto bat / tontoa

gozokiak/gozokirik

Ordenagailuz 
idazterakoan…

gonbidatu dio/du

hau guztia / guzti hau

zu ezik / zu izan ezik

joaten gara / joango gara?

ba dago / badago

Ordenagailuz 
idazterakoan…

Hizkuntzak
joan-etorrian

Euskaltzaindia

Jaietako ohiturak

Euskal inauteriak

Lauburua

Euskalkiak I

Euskalkiak II

Euskalkiak III

SINTAXIA: juntadurazko perpausak.

ADITZA: ERREPASOA: NOR-NORK indikatiboa 
eta baldintza.
NOR-NORK ahalera.

SINTAXIA: perpaus konpletiboak eta zehar galderak.

ADITZA: ERREPASOA: NOR-NORI-NORK indikatiboa eta
baldintza.
NOR-NORI-NORK ahalera.

SINTAXIA: erlatibozko eta denborazko perpausak.

ADITZA: ERREPASOA: NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK

indikatiboa eta baldintza.
NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK ahalera.

SINTAXIA: moduzko perpausak.

ADITZA: ERREPASOA: indikatiboa eta baldintza.
NOR, NOR-NORI, NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK

ahalera.

SINTAXIA: helburuzko perpausak.

ADITZA: subjuntiboa; azalpena eta 
forma erabilienak.

SINTAXIA: baldintzazko perpausak, kontzesiboak
eta kontsekutiboak

ADITZA: NOR subjuntiboa.

SINTAXIA: perpaus motak.

ADITZA: ERREPASOA: NOR-NORI indikatiboa 
eta baldintza.
NOR-NORI ahalera.

SINTAXIA: perpaus elkartuak.

ADITZA: ERREPASOA: NOR eta NOR-NORI indikatiboa
eta baldintza.
NOR eta NOR-NORI ahalera.



KOMUNIKABIDEAK…
kantitatea kalitatea?ala

z dakit nor izan
den ikusle ko-
purua zenba-
tzeko tresna

asmatu duena,
baina hura banintz

lotsatuta eta beldurtuta egongo
nintzateke asmakizun horrek
sortu duen munstroa ikusita.
Izan ere, gauza bat da programa
batek zenbat ikusle dituen jaki-
tea, eta beste bat, oso beste-
lakoa, programa hori ona dela
esatea. Eta hori da telebista pro-
gramatzaileek esaten digutena.
Baina milioi bat euli kakatan
gustura egoteak ez du esan nahi
kaka ona denik.

Gaur egun telebistan agertzen
den jende gehienak ez du ezer
esateko, gehienez ere zer egin
duen  aurreko egunean eta zer
gustatzen zaion, baina ez galdetu
gustuen arrazoia edo jarreren zer-
gatia. Arrazoitzea ez dago modan.

Pantaila txikian entzuten diren
inozokerien eta egiten diren
ergelkerien atzean, jende askok
telebistaren demokratizazioa
ikusten du. "Garai batean jende
jakintsua eta ondo prestatua
bakarrik agertzen zen telebis-
tan —diote—; gaur egun, aldiz,
edonor ager daiteke". Kontua
da askatasunaren izenean aska-
tasunik eza ari dela zabaltzen. 

Telebistan dagoen askatasuna
oso murritza da, gero eta murri-
tzagoa, esango nuke nik: beti
agertzen da jende bera; gero eta
gai gutxiago jorratzen dira, eta
programa guztien tonua berdina
da, hau da, nerabe kirtenena.
Telebistan gaur egun ez dago ez
kritikarako ez eztabaidarako
tokirik, ez solas atseginerako ere.
Elkarrizketa hainbeste goraipa-
tzen den honetan, sinplekeria-
ren, arrunkeriaren, zabarkeriaren
eta gordinkeriaren paradigma
dira telebistak. Guztiak berdin,
guztiontzat berdin. Hori bai,
denok behetik berdinduz.

Ez dezatela esan ikusleek hori
nahi dutenik, jendeak besterik
eskatzen ez duenik, zeren, pro-
grama duinak egiten direnean,
jendeak ikusi egiten baititu;
programa onak egiten direnean,
jendeak eskertu egiten du. Baina,
ez, noski, gaueko hamabietatik
aurrera ematen badira. Ez dut
eskatzen telebistako programa
guztiak neure gustukoak izatea,
ezta gutxiagorik ere. Eskatzen
dudan bakarra honakoa da:
astean behin telebistaren aurrean
jarri eta programa bat gustura
ikustea, auzo lotsa sentitu gabe.

Zabalik, 153. zk. (egokitua)

E

TELEBISTA: MISERIA MOZORROTUA
Begoña Muruaga

Irakurri aurretik

1 Irakurri lehen testuaren izenburua
eta erantzun: zertaz uste duzu
mintzatuko dela Begoña Muruaga?

2 Woody Allen ezagutzen al duzu?
Zer dakizu berari buruz?

3 Telebista eta egunkariak alderatuz,
egunkarien zer alderdi positibo
azpimarratuko zenituzke? 

4 etb-ko programazioa zer iruditzen
zaizu?

5 Oro har telebistak jendearen kultur
maila igotzeko balio duela uste al
duzu?



Pako ARISTI

gunkari bat bertako langileek
antolatutako mundu bat da, eta
irakurleak mundu bat aurkitu
behar du mundu horretan, leku
atsegina, zirraragarria, egunero
zerbait aberasgarria eskainiko dion
mundua. Ikus-entzunezkoen on-
doan hedabide isila da egunkaria,
isilik barneratzen dena, lagunar-
tean hitz egiteko gero eta gu-
txiago balio duena, gero eta gehia-
go telebistan ikusitakoaz mintzo
gara, beraz, egunkarien zeregina
mamia osatzea da, pisua eranstea
arinkeriaz betetako ikuspegiari.

Berria, 03-06-05

E

Sebastián ÁLVARO

Al filo de lo imposible
telebista saioko zuzendaria

1984 urtean Al Filo saioa zuzen-
tzen hasi nintzenean, telebistak
jendearen kultur maila igoarazteko
eginkizuna izan behar zuela esan
zidan lagun batek. Horrekin guz-
tiz ados nago, eta saiatzen gara
gauzak ongi egiten. Ziurrenik
utopia izango da, baina nik tele-
bistaren eginbehar horretan sines-
ten dut, telebistak hezitzailea izan
behar du, eta, egun, horrelako
saioak inoiz baino beharrezkoa-
goak dira. Gaur egunean, telebis-
tan ikusten ditugun gauza asko-
tan moraltasun eza da nagusi, eta
ez naiz saio pornoez ari, baizik eta
arima eta intimitatea hiru euroren
truke biluzten duten horiez. Hori
egitea penagarria eta moralitate
ezaren erakusgarri dela uste dut.

Zabalik, 2003-06-20, 186. or.

EUZKITZE

TB1en apustua beti da zaila.
Gertatu izan zait etxera harro eta
pozik joatea saio mamitsua egin
dugulakoan, eta gero ez du harra-
patu ikuslea. Oso azalekoa zen saio
bat egin eta titi pare bat agertu
direlako sekulako audientzia lortu
dugu besteren batean. Euskaldu-
nok beste giza taldeen gustuekin
ez dugu ezberdintasun handirik.

Berria, 03-07-03

E

Ulermen galderak
1 a Ulertu al duzu Begoña Muruagak idazkian dioena? Azaldu

labur-labur zeure hitzetan.

b Begoñak dio: "arrazoitzea ez dago modan". Zer esan nahi du?

Gehiengoak arrazoia edukitzeak ez duela ezertarako balio.

Gaur egun hausnarketa gutxi egiten dela.

Aurrera egiteko ekintzak behar direla, eta ez arrazoiak.

c "Milioi bat euli kakatan gustura egoteak ez du esan nahi
kaka ona denik". Zer esan nahi du? Ados al zaude?

d Begoñaren iritzia ulertu eta gero, erantzun: gaur egungo
programen artean, zein izan daiteke gustura eta auzo lotsa
sentitu gabe ikusteko modukoa?

2 a Pako Aristiren eta Begoña Muruagaren testuen artean lotu-
rarik ikusten al duzu? Zertan?

b Testu hori irakurrita, Pakok zer kezka duela esan daiteke?

3 a Nolako saioa da Al filo de lo imposible? Ezagutzen ez baduzu,
testua irakurri eta gero, zer eratakoa izan daitekeela irudi-
tzen zaizu? Zergatik?

b Zer motatako saioak kritikatzen ditu Sebastián Álvarok? Zer-
gatik? Ados al zaude?

c Zer da "utopia" Álvarorentzat?

4 a Euzkitze nor den ba al dakizu? 

b "Euskaldunok beste giza taldeen gustuekin ez dugu ezber-
dintasun handirik". Zer esan nahi du? 

c Euzkitzek kontatutako esperientziaren ondorioz, zer egingo
zenuke zuk bere lekuan egongo bazina? Zergatik? Zeure
buruarekin gustura geratuko al zinateke?

d Zergatik dio "ETB1en apustua beti da zaila". Euskarazkoa
gaztelaniazkoarekin lehian aritu al daiteke, produktu berdina
eginez? Zergatik?
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Zer esan nahi du auzo lotsa hitzak?

Auzokoak aurrean ikusitakoan lotsatzea.

Lotsa auzoan izatea.

Besteek egindako zerbaitengatik lotsa sentitzea.

Adierazi zer adierazten duten azpimarratutako hitz elkartuek, eta gero
idatzi nola osatuta dauden.

Adib.: Tipula malko horiekin ni engainatuko nauzulakoan?

Esanahia: ..............................................................................................................................................

Osaera: ..................................................................................................................................................

Hasieran beste praka batzuk aukeratu nituen, baina gero aldatu egin nituen,
zikin estaliak nahi nituen-eta.

Esanahia: .....................................................................................................................................

Osaera: ..........................................................................................................................................

Hori beti sator lanean. Horrela jakiten ditu gero, besteen kontu zikinak.

Esanahia: .....................................................................................................................................

Osaera: ..........................................................................................................................................

Ez gero niri tonto plantarik egin! Apustu egingo nuke zuk ere baduzula zeri-
kusirik horretan.

Esanahia: .....................................................................................................................................

Osaera: ..........................................................................................................................................

Zenbait produktu behar ditugulako erosten ditugu edo erosten ditugulako
behar ditugu? Hori da hori sorgin gurpila!

Esanahia: .....................................................................................................................................

Osaera: ..........................................................................................................................................

Eratu hitz elkartuak ezkerreko eta eskuineko hitz zerrendekin jolastuz.
Gero, egin bakoitzarekin esaldi bat.

esku maila
telebista lan
eskailera arau
auto kate
ikas bidaia
joko ilara

Berridatzi esaldiak hitz elkartuak erabiliz.

Adib.: Zenbaiti ez zaio antzematen jatorrizko hizkuntza euskara ez duela.

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

Ez al dauka gidatzeko agiririk? Nik askotan ikusi dut, bada, gidatzen.

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

Lanerako katea osatu dugu, eta berehala bukatu ditugu egin beharrekoak.

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

Matrikulatzeko jarri duten epea datorren astean amaitzen da.

...........................................................................................................................................................
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Motibazioa

AHOZLEXIKOA

Zenbait i ez zaio antzematen ama hizkuntza euskara ez duela.

benetakoak ez diren malkoak. 
izena + izena.

Irten!



Ereduak

Era honetako galderak egin ditzakezue:

• Zenbat ordu ematen dituzu egunero
telebista ikusten? Zure ustez, asko
al da? Gutxi?

• Telebista ikusterakoan…

…neuk aukeratzen dut zer eta 
noiz ikusi.

…telebista aurrean jarri eta 
dagoena ikusten dut.
…ingurukoek jartzen dutena 
ikusten dut.

• Gustuko ez duzuna ez ikusteko, zer
egiten duzu?

Zapping-a, saioa bukatu arte.
Telebista piztuta utzi eta beste
zerbait egiten hasi.
Telebista itzali eta beste zerbait
egiten hasi.

• Saioen aukeraketa egiterakoan, zer
izaten duzu kontuan?

Gustukoa den ala ez.
Eskaintzen duen informazioa
interesgarria den ala ez.
Parte hartzea bultzatzen duen
ala ez.
Besterik.

• Telebistaren mende zaudela uste al
duzu?

Guztiz harrapatuta nauka, 
ez dakit zer egingo nukeen 
telebistarik gabe.
Gustuko dut, baina neurria 
hartzen badakit.
Telebista gabe ere biziko
nintzateke.

101 Motibazioa

Inkestaren azalpena

Talde txikietan, egin telebista ikusteko ohituren inguruko inkesta, eta
azaldu emaitzak gelan. Horretarako, jarraitu beheko pauso hauei. 

Hitz bitan

Aukeratu hiru gai hauetako bat, idatzi gidoia bi minutuan eta, gero,
azaldu beste bi minutuan: telesailak, kirola eta telebista.

2�

1� ➔

AHOZAHOZ

Pentsatu zure telebista programazio “ideala”, eta idatzi telebista kate 
bateko arduradunari 10 bat lerro, ideia hori defendatuz.

1�

AHOZIDATZIZ

6

Lagungarriak

Galderak beheko puntu hauen ingurukoak izan daitezke:

• Ikasketak eta lan esperientzia.
• Probara aurkeztearen arrazoiak.
• Aurkeztu nahiko lukeen programa mota: elkarrizketa saioa, entre-

tenimendu saioa, eguraldiaren tartea, albistegia, kirol saioak...
• Bera hautatzeko arrazoiak zein izan daitezkeen.
• Zer egiteko prest egongo litzatekeen telebista saio bat 

aurkezteko: ilea moztu, piercing-a kendu…

Zer baloratu?

• Emaitzak argi azaldu dituzte? Lexikoa, ahoskera, etenak, erritmoa…

Pausoak

1 Prestatu galderak. Gogoan izan:
• Ordena logikoan egin behar dira.
• Galderak era askotakoak izan daitezke: itxiak, irekiak, aukera

anitzekoak… Erantzun zehatzak nahi baditugu, galderek ere
halakoxeak beharko dute.

• Galderek zuzenak eta argiak izan behar dute, lehen irakurketan
edozeinek ulertzeko modukoak.

2 Egin inkesta zortzi bat pertsonari.

3 Erantzunak jaso eta idatzi emaitzak. Adibidez:

..............i buruz galdetzean, gehiengoak .................... adierazi du.
Inkestari erantzun diotenen % .........k ............................................
Gutxiengoa/gehiengoa dira ....................................................-enak.

4 Azaldu emaitzak gelakoei. Gainerakoek baloratu egingo dute.
Oharra: nahi izanez gero, azalpena grafikoez lagun dezakezue.



Konturatu al zara albiste gehienetan pertsonen
datuak aipatzean inizialak baino ez direla
agertzen? Zergatik ote?

AHOZ

102

lbisteakA

Komunikazioa

EREDUAK AZTERTZEN
Irakurri aurretik

Talde txikietan jarrita, erantzun.

a Zer albistek pizten dute zure interesa?

b Egunkaria begiratzean, zer orrialdetara
jotzen duzu?

c Ba al dago begiratu ere egiten ez duzun
orrialderik? Zein? Zergatik?

d Nondik jasotzen duzu zure inguruan eta
munduan zehar gertatzen denaren berri?

e Zer komunikabide duzu gogokoen?
Zergatik?

1

Erregaitarako kamioi bat lehertu 
eta 30 bat auto kiskali dira Lizarran

Kamioiak 20.000 litro D gasoil zeramatzan; beste ibilgailu
bat jo, eta su hartu zuen 

Edurne Elizondo - IRUÑEA 

Galgarik gabe gelditu omen zen
kamioi batek istripu larria eragin
zuen atzo Lizarran (Nafarroan).
Beste kamioi bat jo eta su hartu
zuen. 20.000 litro D gasoil zera-
matzan edukiontzian. Ondorioz,
kamioiak eztanda egin, eta ingu-
ruan ziren hainbat autok su hartu
zuten. Bi lagun zauritu ziren.
Lizarra Ikastolaren eraikinari ere
kalte egin zion eztandak.

Arratsaldeko 17:45ak aldera ger-
tatu zen ezbeharra. Deierri etor-
bidetik zihoan gasoilez betetako
kamioia, Lizarrako hirigunean.
Portugaletekoa zen kamioia, Biz-
kaiko Trans Piloti SRL enpresa-
koa. Antza denez, galgarik gabe
gelditu zen, eta gidariak ezin
izan zuen kamioia gelditu. Deie-
rri etorbidearen eta San Fran-
tzisko Xabier karrikaren arteko
bidegurutzean han geldirik ze-
goen beste kamioi bat jo zuen
erregaitarako kamioiak. Kolpea-
ren ondorioz, irauli eta su hartu
zuen. Istripuan, kamioiaren gida-
ria eta su hartutako autoetako
baten jabea zauritu ziren. Kamioi-
zaleak, 38 urteko J. T. S. gizo-
nak, buruan hartu zuen kolpea,
eta Lizarrako Ospitalera eraman
zuten, Guardia Zibilak jakinarazi
zuenez. Ez zuten haren egoerari
buruzko zehaztasunik eman.
Beste lagunak autoa mugitzen

saiatu zenean hartu zuen min.
Sutearen ondorioz erre zen, baina
arin zaurituta dago. Hura ere Liza-
rrako Ospitalera eraman zuten.
Suak kalte nabarmenak eragin
zituen. Kamioiak Eroski saltoki
handiko aparkalekuaren ondoan
su hartu zuen, eta han ziren 
35 autori egin zien kalte suteak.
Foruzaingoaren arabera, haieta-
ko 20 «erabat kiskalita» gelditu
ziren. 

Kalteak Lizarra Ikastolan

Lizarrako herritar guztien kezka
eta beldurra eragin zuen atzoko
istripuak, eztandak eta suteak
sortutako hodei beltza edonondik
ikus baitzitekeen. Lizarra Ikasto-
lako kideen artean are nabarme-
nagoa izan zen kezka eta beldurra,
haien egoitzatik gertu su hartu
baitzuen kamioiak. Kamioiak ez
zuen ikastola jo, baina eztandak
kalteak eragin zituen ikastola-
ren aurrealdean.

Berria, 2004-04-12
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Testuaren lanketa

Testua irakurri eta erantzun.

a Egunkariko zein sailetan kokatuko zenuke albistea?

b Berria azaltzeko modua objektiboa al da? Iritzi edo interes berezirik nabar-
mentzen al da?

c Non eta zer ordenatan azaltzen dira honako datu hauek: zer?, nork?, noiz?,
non?, nola?

d Zenbat eratara egiten zaio auto gidariari erreferentzia testuan? Azpimarratu.

Albisteen subjektibotasuna ikusteko, egin honako jarduera hau.

a Irakurri kirolaren inguruko gertaera hau.

Gertaera:

Arratsaldean Belartxulon jokatu den futbol partiduan urdinen taldekoak hasi dira
1-0 irabazten, baina, lehenengo zatia bukatu baino lehen, gorrien taldekoek ber-
dinketa lortu dute. Bigarren zatian berriro aurreratu dira urdinak 2-1. Urdinak biga-
rren gola ospatzen ari zirela, ordea, gorrien bigarren gola etorri da, markagailuan
bigarren berdinketa. Azkenean, partidua amaitzeko bi minutu besterik falta ez
zela, arbitroak penaltia agindu du urdinen taldekoen alde, eta horri esker irabazi
dute urdinek 3-2.

b Aztertu beheko bi kazetarien ezaugarriak, eta egin jarraian eskatzen
zaizun jarduera.

Jarduera: bi kazetariek partiduaren berri eman behar dute gaueko albistegian.
Nola kontatuko du bakoitzak, zure ustez? Zer titular jarriko liokete kirol albiste
horri?

Zer egin beharko genuke ondo informatuta egoteko? Jarri ✘ aukera ego-
kiei eta arrazoitu.

Albistegi bat baino gehiago ikusi edo entzun.
Egunero egunkari berbera erosi.
Iritzi artikuluak irakurri.
Berriak lagun artean komentatu.
Informazioa hainbat iturritatik jaso.
Besteek esandakoa entzun, eta kitto.

3�

2�

1�

Komunikazioa

Atentatuen, istripuen, gerren eta abarren
inguruan erakusten dizkiguten irudiak…
…beharrezkoak iruditzen al zaizkizu?
…inoiz gogorregiak iruditu al zaizkizu?

A kazetaria

✔ Garden telebistako kirol kazetaria da.
✔ Gorrien taldeko presidenteak Garden

telebistan akzioak ditu.

B kazetaria

✔ Telebolo telebistako kirol kazetaria da.
✔ Urdinen taldea du talde kuttuna, bera-

ren herrikoa baita.

➔
Lagungarriak

• Zeri emango lioke garrantzia kazetari
bakoitzak?

• Bakoitzaren bertsioa azpimarratzeko
norbaiten iritzirik edo adierazpenik
jasoko ote lukete? (penaltia oparitu,
arbitroa gaizki egon zen…)

➔

6

➔
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Zer da gaur egun albiste? Egin honako jarduera hauek.

a Aztertu komikia eta adierazi ezkerreko bi interpretazio horietatik zein
iruditzen zaizun egokiena. Arrazoitu zure aukera.

b Beheko gertaera hauek albiste izan al daitezke? Zer garrantzi emango
zenieke zuk? Jarri zenbakiak garrantziaren arabera (1 garrantzitsue-
nari; 5 garrantzi gutxienekoari), eta arrazoitu.

Estatu garrantzitsu bateko presidentea bizikletan dabilela erori egin da, eta
aurpegian min hartu du.

Gazte bati isuna jarri diote bi hizkuntzatan zegoen seinale batzuetan hizkuntza
bat ezabatzeagatik.

Futbolari ospetsu batek maitalea daukala jakin da.

Afrikako herrialde batean bi triburen arteko liskar batean 50 pertsona hil dira
eta 140 zauritu.

Zure herrialdeko enpresa garrantzitsu bat itxi egin da, eta 200 langile kalean
geratu dira.

c Ekarri eskolara aste honetako egunkari batzuk (euskarazkoak eta gaz-
telaniazkoak), eta aztertu zer eratako albisteak diren nagusi.

politika kultura ekonomia

gizartea txutxumutxuak bestelakoak

4�

Komunikazioa

ZALDIERO

Nabarra aldizkaria, 23. zk.

Zein gairen inguruko berriak interesatzen zaizkizu
gehien? 

Gertaera morbosoak.

Jende ospetsuaren bizitza.

Beste herrialdeetako jendearen arazoak.

Politika.

Kirolak.

1. INTERPRETAZIOA

Argi dago ZaldiErok zer adierazi nahi izan duen.
“Futbolari” deitzea ere merezi ez duen batek

jokaldi itsusi bat egin du. Eta hori huskeria bat
izan zela esan zuten kazetariek. Baina era
horretako faltak salatu egin behar dira, eta

horregatik asko hitz egin behar da horretaz."

Ez horixe, ez da hori komikilariak adierazi nahi duena. Ikusi
besterik ez dago zer izenburu eman dion: "huskeria hura…".
Kontua da gaur egun edozer txikikeriari izugarrizko garrant-
zia ematen zaiola, eta hori azaldu nahi izan du. Futbol partidu
bateko jokaldi batek begira zer-nolako jarraipena izan duen:
telebistetan kazetariek edo adituek iritziak eman dituzte, 

kalean elkarrizketak, telebistan eta irratian albisteak, 
lagunartean komentatu da, telefonoz ezagunekin horretaz 

hitz egin da, baita tabernan ere… Azken batean, hori guztia
gehiegizkoa iruditzen zaiola adierazi nahi izan du.

2. INTERPRETAZIOA



105 Komunikazioa

AHOZALBISTEAK BALORATZEN

PROPOSAMENA. Albistea: gizakia Ilargian

Zer kontatu ziguten?

"1969. urtean hiru astronauta —Neil A. Armstrong,
Edwin E. Aldrin eta Michael Collins— Ilargira iritsi ziren,
eta Asmstrong eta Aldrin astronautek Ilargia zapaltzeko
aukera izan zuten. Gertaera horren irudiak 600 milioi
pertsonak telebistaz ikusi ahal izan zituzten (munduko
biztanleriaren bosteko batek)."

Zer gertatu ote zen?

A bertsioa:

Ikerlari batzuek diotenez, hura guztia muntaia zinema-
tografikoa izan omen zen. Agintari iparramerikarren
inbentoa izan omen zen. Froga moduan, era honetako
datuak ematen dituzte:

B bertsioa:

Ralph René, New Jerseyko idazlearen iritzia da gizakia
ez dela Ilargira inoiz iritsi. Hark dioenez, izpiak oso
indartsuak dira, eta astronautak espazioara irten izan
balira, bertan kiskalita geratuko ziren.

Idatzi albiste baten inguruko balorazioa, adierazten zaizkizun pausoei jarraituz.1�

1 Itzalek hainbat luzera dituzte.

2 Eguzkiaren argia astronautaren ezkerraldetik datorrenez,
eskuinaldeak ilunago egon behar luke. Argazkian, ordea, alde
horretan ere xehetasun ugari ikus daiteke.

3 Izarrik ez da ageri eta, adituen esanetan, ikusi egin beharko
lirateke.

4 Astronauten aurpegialdeko zatian itzal arraroak ageri dira.

5 Adituen iritziz, ilargian kutsadurarik ez dagoenez, irudiak
argia izan behar luke. Argazkiaren atzealdea, ordea, lausoa da.

6

1

2 3

4

5

Pausoak

• Aztertu albiste horren inguruko web orrialde
batzuk.  

• Idatzi pare bat lerrotan orrialde horietako ba-
koitzean adierazten dena.

• Baloratu denon artean eskuartean daukazuen
informazioa.

• Idatzi zuen balorazioa 15-20 lerrotan. Horre-
tarako, era honetako galderei erantzun: zer
diote?, noren iritziak edo informazioak dira?,
zer sinesgarritasun ematen diezue informazio
horiei?, ematen dituzten arrazoiak pisuzkoak
iruditzen al zaizkizue?, zein da zuen iritzia?

6

Apolo XI-ko tripulazioa



Perpaus elkartuak

✔ Juntadurazkoak
✔ Menderakuntzazkoak

Konpletiboak
Zehar galderak
Erlatibozkoak
Denborazkoak
Moduzkoak
Konparaziozkoak
Helburuzkoak
Kausazkoak
Baldintzazkoak
Kontsekutiboak
Kontzesiboak

Menderakuntzazko perpausetan bi per-
paus elkartzen dira, baina ez dira maila
berekoak izaten. Bata perpaus nagu-
sia da, eta bestea mendeko perpausa.
Mendeko perpausa perpaus nagusian
txertatzen da.
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AHOZSINTAXIA

ERLATIBOZKO PERPAUSAK

Menderagailuak: -(e)n, -tako (-dako), -(r)iko 

Adibidez:

Saltzailea etxera etorri da. Saltzailea bizarduna da.

Erlatibozkoa: Etxera etorri den saltzailea bizarduna da.
izena

Mendeko perpaus horiek izenaren ezkerretara agertzen dira, eta izen horri
buruzko informazioa ematen dute.

Lotu perpaus bakun hauek, erlatibozko bihurtuz.

Nik dirua aurkitu dut. Naroari dirua galdu zaio.

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

Aitak oinetakoak erosi ditu. Oinetakoak beltzak dira.

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

Orain 15 egun arraintxo bat erosi nuen. Arrain hori atzo goizean hil zitzaidan.

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

Irantzuk liburuak irakurri ditu. Liburuak oso merke erosi ditu.

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

Mutila hitz egiten ari da. Mutila oso berritsua da.

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

Txakurra zure atzetik zebilen. Txakurrak gose handia zuen.

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

Zuk aldizkaria erosi duzu. Kirolari buruzko aldizkaria da.

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

Irakasleari lana mahai gainean utzi diot. Lana egitea asko kostatu zait.

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

Aspaldiko partez, sagar erreak jan ditugu. Sagarrak goxoak zeuden.

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

Gernikako piperrak erosi ditugu. Piperrak oraindik ez ditugu jan.

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

Moldatu erlatibozko perpausak, honako hitz multzoak erabiliz.

Adib.: atzo / ederra / pelikula / ikusi   
Atzo ikusi zenuen pelikula ederra izan zen.

laguna / beldurtia / negarrez / hasi / nire 

hiztegia / orain gutxi / galdu / erosi zenuen 

Errioxa / erosi / garestia / ardoa 

txakurra / hil / zaharra / oso 

atzo / 14 / kiniela / egin / asmatu 

Ilargian / Eneko / beti / ikaslea / egon / da 

erosi / puskatuta / iaz / ordularia / dago 7

6
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Zenbaitetan -(e)n jartzeko aditza ere al-
datu egingo da.

Saltzailea etxera etorri zait.
Saltzailea bizarduna da.

Etxera etorri zaidan…

-t + -n > -dan
dit > didan

-k + -n > -an
dik > dian

-n + -n > -nan
din > dinan
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DENBORAZKO PERPAUSAK

Perpaus nagusiak zer gertatzen den adierazten digu, eta mendeko perpausak
perpaus nagusiaren ekintza noiz gertatzen den.

Denborazko perpausek ekintza nagusia denboran kokatzen dute, eta era hone-
tako informazioak ematen dizkigute: ekintza nagusia erreferentzi puntua baino
lehenago, aldi berean edo ondoren gertatu den esaten dute; berehalakoa izan
den, zer maiztasun duen...

Menderagailuak:

• Aurrekotasuna: baino lehen(ago), aurretik, orduko, …
• Gerokotasuna: eta gero, ondoren, ostean, -takoan/-dakoan, -nez gero, …
• Berehalakotasuna: bezain laster, bezain pronto, bezain arin, 

eta berehala, -(e)neko/-(e)nerako, …
• Aldiberekotasuna: -(e)nean, -(e)n bitartean, -(e)n artean, 

-t(z)ean, -t(z)erakoan, -t(z)eaz batera, …
• Maiztasuna: -(e)nean, -(e)n bakoitzean, -(e)n gehienetan, 

-(e)n guztietan, -(e)n guztian, -(e)n aldiro, ...

Adibidez: Gelara sartu naizenetik, entzuten ari zarete.
NOIZ (Mend. P.) ZER (P. Nag.)

Erantzun galderei, denborazko perpausak sortuz. Kontuan hartu perpau-
sak egiterakoan ezingo duzula menderagailurik errepikatu.

Noiz puskatu zaizkizu prakak? 

Noiz haserretu zaizue Koldo? 

Ura noiz bihurtzen da izotz? 

Noiz egongo gara elkarrekin berriro? 

Noiz joango zarete etxe berrira bizitzera? 5

4

3

2

1
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Berridatz itzazu honako perpaus hauek, esanahi bera gordez.

Etxeko lanak egin ondoren, telebista ikusten dut. .......................................................................................................................................................

Ikastetxetik irten orduko, euria hasi zuen. ......................................................................................................................................................................

Bazkaldu baino lehen, eskuak ondo garbitu behar dira. ...........................................................................................................................................

Afaldu eta gero, ez dut telebista ikusteko ohiturarik. .................................................................................................................................................

Galtzen duenean, ezin da ondoan egon. ..........................................................................................................................................................................

Azterketa egiten duzuen artean, isilik egongo gara denok. .....................................................................................................................................

Behin azterketa egindakoan, alferrik da damutzea. ....................................................................................................................................................

Amaiarengana joan naizen bakoitzean, ondo hartu nau. .........................................................................................................................................

Aztertu perpausak.

Etxeko lanak egiten ditudan bitartean, ez dut musikarik entzuten. .................

Inauteriak iritsi aurretik, mozorroaz pentsatzen hasi ginen. .................

Gaur erosi duzun txandalak kolore biziegiak ditu. .................

Atzo ekarri zenituen liburuak irakurri gabe dauzkat. .................

Mendizaleek, mendira igotakoan, hamaiketako polita egiten dute. .................

Aurretik eginiko lana ez da alferrik izaten. .................6
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6

> Orduko = baino lehenago
= bezain azkar
= -(e)nerako

Jakin dezazun...

a Bereizi erlatibozkoak (E) eta
denborazkoak (D).

b Azpimarratu menderagailuak.

Jesus amen esan orduko
irakurri du egunkaria.



Indikatiboa eta baldintza. NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK

Berridatzi esaldiak, parentesi arteko elementua sartuz.

1 Telebista saioei buruz hitz egin dute lagunek gaur.

(niri) .................................................................................................................................................................................................................................

2 Bizkotxoa egingo bazenu, txokolatea ere egin beharko zenuke, ziur aski.

(Mariari) .........................................................................................................................................................................................................................

3 Herenegun etxeko tinbrea jo zuten bi edo hiru aldiz, baina ez zuen inork erantzuten.

(haiei) ..............................................................................................................................................................................................................................

4 Lagun batzuek gure etxeko gela guztiak margotu dituzte.

(guri) ................................................................................................................................................................................................................................

Osatu esaldiak. Gero, egin baldintzazko esaldiak, parentesi arteko informazioa eta NOR-NORK edo 
NOR-NORI-NORK aditzak erabiliz.

1 Gure osabak asko erretzen ....................................................
(hainbeste ez erre) 

...................................................................................................... ba.........................., ...................................................................................................

2 Martxa honetan, gure taldeari hamar gol sartuko ....................................................
(entrenatzaileak ekipo hobea osatu) 

......................................................................................................,.....................................................................................................................................

3 Pablok ezin .................................................... lan guztiak garaiz bukatu.
(guri laguntza eskatu) 

......................................................................................................, ...................................................................................................................................

4 Informatika dendakoek ordenagailurako bi programa berri erakutsi .................................................... guri.
(guk informatika dendakoak ezagutu ez)

......................................................................................................, ...................................................................................................................................

5 Pablori eskatzen duen guztia ematen .................................................... etxekoek.
(Pablori eskatzen duen guztia eman ez) 

......................................................................................................, ...................................................................................................................................

2

1

Gogoratuz

AHALERA. NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK

Bete hutsuneak NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK ahalerazko adizki egokiak jarriz (orainaldian, iraganean edota
alegiazkoan). 

Maitaneren ahizpak bertsolaritza ikasteko izena eman ....................................................................................

Zuk niri lagun ................................................................................... ariketa hauek egiten.

Guk bizikletarik izango bagenu, lagunak ekar ....................................................................................

Adinekoek gazteoi bizitzari buruz gauza asko irakats ....................................................................................

Liburuzainak liburu interesgarriak eman ................................................................................... niri irakurtzeko.5
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Nik, amak aginduz gero, etxe guztia garbi ....................................................................................

Langileek etxea eraiki ....................................................................................

Maialenek edonori erakuts ................................................................................... bere txikitako argazkiak.

Nola esker ................................................................................... zure gurasoei zuregatik egindako guztia?

Guk hurrengo asteko eguraldia erraz asma ....................................................................................

Guk beste auzokoei urez betetako globoak bota ....................................................................................

Mendizaleek Anbotorako bidea erakuts ................................................................................... guri.

Lehengusuak zu zorion ................................................................................... zure urtebetetze egunean.

Entrenatzaileak jokalariei gezurra esan ....................................................................................

Zuek niri e-mail bat bidal ................................................................................... oporretara joanez gero.

Txoriek ihes egin ..................................................................................., kaiola irekita uzten badiezu.

Irakasleak ikasleei ariketak eginda eman ....................................................................................

Gure izebak berak margotutako koadroa guri opari ....................................................................................

Zuek niri noiznahi eska ................................................................................... laguntza.

Horrelako eskulan zailik egin al ................................................................................... DBH 2ko ikasleek?

Irakasleak ezin galde ................................................................................... subjuntibozko adizkiak, ahalezkoak baizik.

Ariketa honek buruhauste handia eman ................................................................................... ikasi ez dutenei.

Teknikariak etxeko telebista guri konpon ....................................................................................

Gure informatikako irakasleak interneten dauden joko guztiak jaits ................................................................................... niri.

Nik zu festetan dantza egitera atera ....................................................................................

Jarri NOR-NORK eran dagoena NOR-NORI-NORK eran.

Amak nire gelara liburuak ekar ditzake.

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

Liburuzainak liburu berriak eros ditzake irakurleentzat.

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

Idazkaritzan zuretzat utz ditzaket apunteak.

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

Guretzat ekar al ditzakezue pastelak?

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

Sendagileak gaixoarentzat ekar ditzake botikak.

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

Irakasleak gaia azal dezake ikasleen aurrean.

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

Ongi-etorri ekitaldian guretzat jo dezakete aurreskua.

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

Gutunak zuretzat gutunontzian utz ditzaket.

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

Haiek iazko aldizkariak ekar ditzakete zuretzat.

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

Irakasleak paper eta liburu guztiak txukun jar ditzake.

............................................................................................................................................................
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Amak nire gelara l iburuak ekar diezazkidake.

6
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ez daude gozokiak / ez dago gozokirikZein ote zuzena?

Ordenagailuz idazterakoan...
Ordenagailuek egun hainbat letra mota erabiltzeko
aukera ematen digute: xeheak, larriak, etzanak,
lodiak…

Hona hemen zenbait jarraibide, letra mota horien
erabileraz:

Letra larriz eta etzanez: pertsonen izengoitiak (In-
dalezio Bizkarrondo Bilitx), animalien izenak (Dolly
ardia), obren, argitalpenen eta artikuluen izenak
(Bernardo Atxagaren Soinujolearen semea).

Letra xehez eta etzanez: hitz arrunten adiera bere-
ziak (behi eroen gaitza), erdal hitzak (mousse), lati-
nezko esamoldeak (ad hoc, in situ).

Letra lodiz: bereziki nabarmendu nahi ditugun
atalak, izenburuak, testuan funtsezkoak diren ter-
minoak…

Idatzi bospasei lerroko testutxo bat ordena-
gailuz, gustuko duzun pertsonaia bati buruz:

1 Aukeratu pertsonaia (idazle bat, aktore bat, kirolari
bat…).

2 Bildu informazioa pertsonaia horri buruzko biografia
labur bat idazteko.

3 Testua idazterakoan, kontuan izan goian azaldu
duguna (letra etzanak erabili pertsonaia horrek egin-
dako lanetan edo irabazitako sarietan, atalen izen-
buruak letra lodiz bereizi...).

1
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Zuzendu esaldiak, partitiboa erabiliz.

1 Ba al daukazu dirua?

2 Ez daude behiak zelaian!

3 Ez daukat egarria.

Irakurri zer dioen Ainarak eta esan esaldia zu-
zena den. Oker dagoela uste baduzu, zuzendu.

Zure iritziz, Ainararen esaldia zuzena bada, hona
hemen zer dioen Euskaltzaindiak partitiboaren era-
bilera okerrari buruz:

Horrez gain, hauxe dio Euskaltzaindiak aditzarekiko
komunztadurari buruz:

Hau da: "Ez dute gutunak idazteko bolalumarik" (eta
ez: *Ez dituzte gutunak idazteko bolalumarik).

Berridatzi esaldiak okerrak zuzenduz.

1 Ez ditut ikaskiderik ikusi.

2 Lanarik egin al duzu gaur?

3 Lotsik gabe hitz egin zuen.

4 Ezer egiteko denborarik gabe nabil.

Adiera berbera al dute honako bi esaldi hauek?
Arrazoitu erantzuna.

a Ikusi al duzu amona?

b Ikusi al duzu amonarik?

4

3

2

1

Erabil bedi partitiboa pluralik gabeko
komunztadura eginez aditzarekin.

Erabil bedi partitiboa euskaraz, beti erabili
den gisa, hau da, artikulurik gabe (lagunik,
lanik, ahuntzik, etab.)

Egin al duzue
planarik biharko?



Erantzun galderei:

a Zerbait adierazten al dizu zuri lauburuak? Zer?

b Gustuko ikurra al duzu?

1

Lehen ez zenekien informaziorik eskaini al dizu testuak?

Apaingarri gisa leku askotan ikusiko zenuen zuk lauburua. Zerrenda
itzazu.

Zuk zeuk zer beste erabilera emango zenioke?

Zure inguruan izango da apaigarri gisa lauburua daraman pertsonarik.
Galde iezaiezu zer adierazten dien beraiei ikur horrek, edota zergatik
daramaten. Azaldu gelan guztiok jasotako erantzunak.

2
3

4
5

auburua

Euskal Herriko ikur esanguratsuenetako bat da, baina jatorriari buruz ez dago
azalpen zehatzik ematerik. Gaur egun ere, sasoi onean dago: hamaika lekutan
ikus daiteke.

Itxura desberdinak

Esbastika ereduak asko dira, baina nagusiki tankera zuzenetakoak eta biribi-
lekoak bereizten dira. Lehenengoa erromatarren garaia baino lehenago zabal-
duta zegoen; baina arruntena eta hedatuena esbastika biribila da.

Esanahi misteriotsua

Esanahiari buruzko teoriarik onartuenaren eta sendoenaren arabera, eguzkiaren
adierazpena da eta, zehatzago esateko, eguzkiaren mugimenduaren sinboloa.

Gure artean lauburuak, eguzkia adierazteaz gain, izpiritu gaiztoak uxatzeko
balio ohi du. Hilarrietan oso hedatuta dago Iparraldeko eta

Nafarroako lurraldeetan. Apaingarri gisa ere oso erabilia
izan da, etxe atarietan eta altzarietan. 

L
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Lauburua

Lauburu mota batzuk

Esbastikaren bilakaera

Kretan (Grezia) 
erabilitako ikurra

Esbastika mota ezberdinen bilakaera 
Déchelette ikerlariaren arabera

Nazien zorigaitzeko 
III. Reich-aren sinboloa

Colas ikerlariaren 
arabera Paracelsoren

ikur honetatik 
dator lauburua

Alemaniako 
benediktinoen

abadetxean azaldutakoa

Japonian agertutako 
esbastika

Jakin nahi...?Jakin nahi...?
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Legenda: tradizioz, belaunaldiz belau-
naldi transmititutako herri kontakizuna.
Adib.: Amaiaren legenda.
Kondaira: kontakizuna; bereziki histo-
rian baino gehiago fantasian eta ahoz-
ko tradizioan oinarritzen dena.
Adib.: Lamiaren kondaira.
Elezaharra: aspaldiko gertaerei buruz-
ko kontakizun alegiazkoa.
Adib.: Euskal Herriko elezaharrak.

Euskal Hiztegi Entziklopedikoa

Adi!

Galeusca izeneko topaketak idazle ka-
talan, galiziar eta euskaldunen artean
antolatzen dira, txandaka. 2003an
Euskal Idazleen Elkarteari egokitu zi-
tzaion. Gernikan ospatu zuten, Historia
eta Oroimena izenburupean. Han, bes-
teak beste, Fikziozko memoriak eta
Memoria pertsonalak aztertu zituzten. 

oizko kontuak? Noiz kontatuak?

Abentura liburuek iragana gerturatu eta aspaldiko garai batean bidaiatzera
gonbidatzen gaituzte. Hasier Etxeberriaren Inesaren balada edota Joanes Urki-
xoren Gerlari zuria dira horren lekuko. Lehena finalista, 2002ko *Apirila Sarian.
Bigarrena, aldiz, irabazlea, 2003koan. Azpian duzu liburu bakoitzetik jaso
dugun aipamena eta pasarte bana.

a Noizko kontuetara garamatza Hasier Etxeberriak Inesaren baladan?
............................................................................................................................................................

Sasoi zehatz batean kokatzen da? ............................................................................

b Noizko kontuak agertzen dizkigu Joanes Urkixok Gerlari zuria lanean?
............................................................................................................................................................

Herri bateko legenda, kondaira edo elezaharrak sasoi zehatz batean
kokatzen dira? .................................................................................................................

a Binaka jarri eta aztertu zer alde ikusten duzuen bien artean.

Fikziozko memoriak Memoria pertsonalak

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

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

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

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

b Azaldu talde handian zuen hausnarketen emaitza.

2�

1�
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Gaixoak 
izarrak

;

arratsero g
aua oroimenez

bete beharra du
te guretzat. Pako ARISTI

izenburua Inesaren balada Gerlari zuria

autorea Hasier Etxeberria Joanes Urkixo

argitaletxea Argitaletxe Elkartuak Argitaletxe Elkartuak

noiz argitaratua 2002an 2003an

aipamena

Abenturazko nobela bat da Inesaren
balada, XVIII. mendeko kortsario 
lapurtarren mundura garamatzana,
pirata eleberrien lilura guztiaz baina
berezitasun batekin: neskato bat da
bertako protagonista, Inesa Indazu-
bikoa. Inesak ihes egingo du gurasoen
ostatutik.

Gerlari zuria abenturazko eleberri
bizi-bizi bat da, "fantasia heroikoa"
edo "ezpata eta sorginkeria" 
deitzen den generoaren barruan 
sar litekeena. Irlandako nahiz
Euskal Herriko legendak uztartuz,
Fionn gerlari gaztearen historia
kontatzen digu.

pasartea

"Garai hartan nintzen Nikolas haren
azpian Inesa Indazubikoa zegoen 
gorderik, eta mendian jaio garenok
ondo baino hobeto dakigu aldapa eta
malkar zailenak ere igo daitezkeela.
Bai behintzat gailurrerako bide ona
zein den erabaki eta pausoa behar
bezala egokitzen asmatzen bada."

"Fionn errekaren ertzean gelditu 
zen eta arretaz aztertu zuen ingurua:
bidea uren ildo sakoneraino jaitsi 
eta beste aldera igarotzen zen.
Inork segada bat jarri bazion, ezin
egokiagoa zen eremu hura, ur 
azalekoaz eta harriz josia."
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Literatura oroimenetik elikatzen da; oroimenak, berriz, denboran du oinarria.

a Hori ikusteko, irakurri honako pasarte hau.

> —Joango al gara azukre bila, Julian?

Ni osaba zaharraren dei horren zain nengoen beti. Negu gorriko heze hotz
haietan batez ere.

Donostiako kaletik atera eta baserriko giro gogor baina irudimenez beteare-
kin topo egitea gustukoa nuen beste ezeren gainetik. Familia guztia biltzen
ginen eguraldi izoztu haien aterpera, eta hotza biziagotu egiten zitzaigun,
ohe altu gogor haietan sartzeko unean. Azkenerako, ikasiko genuen ordea,
eta labean beroturiko adreilu bat, aldez aurretik egunkari paper latzean
bil-bil egina hartu, eta hantxe joango ginen izara jelatuekin borrokatzera.

Baserriko oroitzapenak —usainak, koloreak eta hotsak— nahasi egiten zaiz-
kit irudimenean.

Ignazio MUJIKA IRAOLA

Azukrea belazeetan
Erein

b Zer gogoratzen du Ignazio Mujika Iraolak goiko pasartean? Osa ezazu
azpiko koadroa idazlearen oroimena zentzuen bidetik aztertuz.

a Idatzi gogoratzen duzun txikitako zerbait, zentzumenak erabiliz.
Hamar minutu dituzu horretarako.

b Jarri biribilean eta irakurri txandaka bakoitzak bere testua.

4�

3�

Bal iabide moduan agertzen da: “ohe gogor”, “labean

berotutako adre ilua”, “paper latzean”, “izara jelatuak”.

Ez da agertzen.

“Komunikazioa eta antzeko hitz norabide baka-
rrekoekin ez bezala, denbora hitzarekin bider-
katu egiten dira aukerak; haren baitan egiten
diren bidaiak ez dira zentzu eta norabide baka-
rrekoak. Aitzitik: memoria atzera eta aurrera
mugitzen den espirala da.”

Ixiar ROZAS

Denboraren irakurketak
Berria, 2003-12-06

6



Argi dago Lauaxeta benetakoa izan zela.
Zein idazlek bihurtu du, ordea, nobela
bateko pertsonaia? Bilatu bere datuak
idazleen elkarteko web orrian. Helbidea:
www.idazleak.org 

6
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a Arretaz irakurri Juan Luis Zabalaren Agur, Euzkadi liburuko pasarte hau.

> Harrituago utzi zuen Lauaxeta polizien ibilgailuko errotuluak bere bat-bateko
berpizte ustekabekoak baino. 1937an hila zen, gogoan zituen Gasteizko
hilerriko fusilamenduko xehetasunak. Orain, ezerezetik bat-batean jalgia,
ezkutuko indar batek heriotzaren ilunpeetatik biziaren argira itsumustuan
erauzia, plaza bateko bankuan eserita berpiztu berria zen, gerra aurreko
traje dotorez jantzita, gorbatadun eta betaurrekodun, baina fusilatu zute-
nean aurpegia estaltzen zion bizarraren aztarrenik gabe; eta ez zekien non
eta noiz berpiztua zen, zein herritan eta zein urtetan, ez zekien noiz arte,
eta, batez ere, ez zekien zertarako.

J. Luis ZABALA

Agur Euzkadi
Susa, 2000

b Erantzun galderei.

1 Noizko kontuak agertzen dira? Noiz kontatuak?

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

2 Nor da protagonista nagusia? Zer gertatu zaio?

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

c Protagonista hori benetakoa izan ote zen? Sartu azpiko datu bakoitza
dagokion leihatilan.

5�

1901-1936: Euskal Pizkund
ea.

Euskararen aldeko mugimendu

soziala pil-pi lean.

1930. Errepubl ika garaia

Abertzale sutsua, mit inak ere ematen zituen.
Poes iaren berpizkunde g

araia.

Esteban Urkiaga, "LAUAXETA".

Euskaldungoaren berpizte aroa.

Europako idazleen erag
ina bilatu zuen; batez e

re frantses olerkariena.
“Arrats-beran”. Bilbo, 1935

ZELAYETAKUA
"Zelaira dua neskatxa—erl iak mur-mur loretan—.Zelaira dua neskatxamaitasun ona topetan."

1901-1936: gizartea 1901-1936: poesia LAUAXETA: bizitza

Izen-abizenak: .................................

Noiz eta non jaioa: ........................

Nortasuna: ........................................

Lanbidea: ..........................................

Lanak: ................................................

Lanetan erabilitako hizkuntza:
.............................................................

Eraginak: ..........................................

Noiz, non eta nola hila:
.............................................................

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

Bere poema txiki bat:
.............................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poes ia eraberritzen hasten da, benetako indarra hartzen.

Jesuita izatear
i utzi, eta "Euz

kadi" egunkari
an idatzi zuen

.

Hiru olerkari ezagun: Lauaxeta, Lizar
di eta Orixe .

1905ean Laukinizen
(Bizkaia) jaio zen.

Bizkaieraz idazten zuen eta 
garbizale amorratua zen: hitz
berriak asmatzen zituen.

“Bide Barrijak”. Bilbo, 1931.
Euskaraz eta erdaraz idatzia.

1937an atxi lotu, eta Gaste izen fus i latu zuten.
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Juan Luis Zabala
Azkoitia, 1963



Esteban Urkiaga, “Lauaxeta”

a Lauaxeta 1997ko Euskal He-
rrira agerrarazi zuen Juan Luis
Zabalak; baina, harrezkero,
gauza asko aldatu dira. Beste
gauza askok, ordea, berdin
jarraitzen dute. Talde txikie-
tan antolatuta, bildu infor-
mazioa etxekoei galdetuz,
eta prestatu azalpentxo bat
honako bi galdera hauen
inguruan:

• Zer aldatu da?
• Zerk jarraitzen du berdin?

a Arretaz irakurri, eskuinaldean, Beterriko Liburua aldizkarian Juan Luis
Zabalari egindako elkarrizketa zatia.

b Orain arte esandako guztia kontuan hartuta, bilatu Lauaxetaren eta
Juan Luis Zabalaren arteko lau antzekotasun eta lau desberdintasun.

c Irakurri, orain, aipatutako elkarrizketatik jaso dugun beste pasarte hau.

a Horiek horrela, eta oizko kontuak? Noiz kontatuak? unitatea-
ren izenburura itzuliz, zer informazio beharko genuke, garai bateko
pertsonaia bat beste garai batean kokatzeko? Binaka jarrita, zehaztu.

b Aurkeztu ezaugarriok talde handian.

N9
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G: Fikzioa eta errealitatearen mugetan dabilen eleberri modura definituko al
zenuke?

E: Bai, nobela fantastikoa bada, fantasia neurri handi bat duena, baina era
berean oso errealista ere bada. Alderdi batzuk oso errealak dira, hor letorke
mendiko parajearen deskribapen zehatza edo egoera historiko batzuk ere
errealismoz aipatuta egotea. Fantasiarako eremu libre bat ere badago. Bien
arteko konbinazio bat dela esango nuke. Kontraste horrek nobelari bizita-
suna ematen diola uste dut, hori zen nire asmoa.

Beterriko Liburua, 8. zk., 2001eko urtarrila

E: ...Beharbada ez ziren horrelakoak izango;
baina nire ustez Lizardi arrazionalagoa,
hotzagoa eta azkarragoa zen Lauaxeta
baino. Lauaxeta erromantikoagoa, idea-
listagoa, inozoagoa zela esango nuke.
Berarekin bidaia hau egitea egokiagoa 
zela iruditu zitzaidan, eta horregatik egin
nuen aurrera Lauaxetarekin.

G: Liburuan zehar kanpo aipamen ugari 
egiten duzu. Mende hasierako olerkariez
gain euskal nahiz kanpoko idazleak,
abeslariak, etab. aipatzen dituzu...

E: Pertsonaia bera, ni bezala, euskal kultu-
rako langilea denez eta baita Egunkariako
kazetaria ere, iruditu zitzaidan zilegi zela
aipamen horiek liburuan sartzea.

Beterriko Liburua, 8. zk.
2001eko urtarrila

Atzokoak berreskuratuz...



Irakurtzeko proposamenak

LIBURUA: Egunerokoa lokatz eremuan (Ameslari bilduma) 

Nushi, sendi espainiar batekin urtebete bizi ondoren, bere herrialdera, Balkanetara,
itzuli da. Bertan, errefuxiatu-eremuan bizi da; bertako bizipenak idatzi eta
Espainiara bidali ditu. Eguneroko horretan, eremuko biztanleen eguneroko bizitza,
atsekabeek eta gerrak uzten duten aztarnari buruzko hausnarketak, beldurrak eta
itxaropenak, eta bizimodu berria hasteko duen asmoa kontatzen du.

IDAZLEA: Ricardo Gómez

1995 inguruan ume, gazte zein helduentzako literatura idazten hasi zen, eta zenbait
sari jaso ditu. Haren esanetan, literaturak ez gaitu berez zorion-
tsu egiten, baina ingurua hobeto ulertzen uzten digu. Beraz,
edozein adinetako gazteak gonbidatzen ditu irakurtzera.

IRITZIA (Nerea Unzalu)

LIBURUA: Ahots isilduaren bahiketa (Ekin bilduma)

Antena bat eta furgoneta zuri bat, horiexek Martinek eta Edurnek dituzten datu
guztiak Asierren bahiketa argitzeko. Nortzuek bahitu dute? Zergatik? Zertarako?
Horiek Martinen buruan pil-pil ibiliko diren galderak.

IDAZLEA: Iñaki Friera

Barakaldon jaio zen 1962an. Euskal Filologian lizentziaduna. Itzultzaile-interprete
lana egiten du. Batez ere haur eta gazte literatura landu duen
arren, helduentzako lanak ere kaleratu ditu.

IRITZIA (Xabier Anasagasti)

A aukera

B aukera

Detektibe liburuak irakurtzea gustuko baduzu, liburu honek 
misterioz eta sorpresaz betetako istorio interesgarri batean
murgilduko zaitu. Izan ere, detektibe gazte batzuk bahiketa 
bat ikertzen arituko dira, eta amaiera xelebre batekin utziko

gaituzte. Oso gustukoa izan dut, eta irakurtzea merezi izan du.
Irakurtzen baduzu, benetan txunditurik utziko zaitu.

Kontatzen den egunerokoa tristea da, eta isiltasuna nabarmentzen
da familia giroan. Atzerritik itzuli eta gerraren alde txarrena
bizitzea gogorra dela azaltzen du, eta hura pairatzen dutenek

bizitza berri batera daukaten egokitu beharra. Liburuko protago-
nistak errefuxiatuen eremutik alde egiteko zain daudela ikusten

da. Telebistan agertzen ez diren kontu asko biltzen ditu.



Bigarren hiruhilabetean zer moduz moldatu zara? Egin gurutzeak.

• Testu idatziak ulertzeko zailtasunik ez dut izan.

• Irakurritako testuak neure ikuspuntutik, kritikoa izanez, interpretatzen saiatu naiz.

• Ozenki irakurtzean intonazioa, erritmoa eta ahoskera zaintzen ahalegindu naiz.

• Lexikoa lantzeko ariketak eginez, hainbat hitz, esapide... eta horien erabilera ezagutu dut,
neure lexikoa aberastuz.

• Ikaskideen ahozko jardunak baloratzen ahalegindu naiz, neure ikuspuntutik horiek hobetzeko 
egin dezaketena iradokiz.

• Ahozko jardunetan ahalik eta argien eta egokien aritzeko ahalegina egin dut.

• Ahozko jardunetan parte hartu dut, eta hitz egiteko txandak errespetatu ditut.

• Ahoz interpretazioak egitean, jardunari sinesgarritasuna ematen saiatu naiz.

• Gauzak idatziz ordenan eta argi azaltzen badakit.

• Inkesta baten emaitzak aztertu, ondorio nagusiak atera eta azaltzen badakit.

• Telesail baterako elkarrizketa sortzeko gai izan naiz, halakoek dituzten ezaugarriak kontuan hartuz.

• Albisteak kritikoki jasotzearen garrantziaz jabetu naiz, horien subjektibotasunaz jabetuz.

• Neure idatzizko ekoizpenak zuzentzeko ohitura hartu dut, edukien egiturari nahiz formari erreparatuz.

• Perpaus motak ezagutzen ditut eta zuzen erabiltzen badakit.

• NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK sistemetako adizkiak zuzen erabiltzen ditut (indikatiboa, baldintza eta ahalera).

• Euskara erabiltzeko arauak eta gomendioak ezagutzeko interesa jarri dut, eta neure ekoizpenetan 
kontuan hartzen saiatu naiz.

• Literaturan idazlea eta narratzailea bereizten ditut.

• Literaturan zer idazten den eta idatz daitekeen aztertu dut; istorioak denboran kokatzean kontuan 
hartu beharrekoen inguruan ere gogoeta egin dut.

• XIX. mendearen amaierako eta XX. mendearen hasierako euskal literaturaren nondik norako 
nagusiak ezagutzen ditut.

• Euskal ohitura zenbait ezagutu ditut, eta horien inguruko gogoeta eta ikerketa lantxoak egiten 
saiatu naiz.

Idatzi orri batean zure asmoak, honako egiturari jarraituz, eta eman idatzia irakasleari, euskara arloan hobera
egiteko hartuko dituzun konpromisoen berri emanez.

1

2

Zertan egin dezaket hobera?

• ...........................................................................................................

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

• ...........................................................................................................

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

• ...........................................................................................................

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

• ...........................................................................................................

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

Zer egin dezaket horretarako?

• ...........................................................................................................

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

• ...........................................................................................................

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

• ...........................................................................................................

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

• ...........................................................................................................

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

Idatzi honen bidez hitz ematen dut datorren hiruhilabetean aipatutako puntu horietan hobera egiten aha-
leginduko naizela.

.....................................................................k izenpetuta.

Autoebaluazioa

II


