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MOTIBAZIOA
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Testuak
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Motzean idazteko

LEXIKOA: hiztegia, esapideak, maileguak
AHOZ: iritzia, inkesta, hitz bitan
IDATZIZ: aldizkarirako iritzia (liburuek egia al diote?)
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Urtziren diarioa
Antton KAZABON

LEXIKOA: esamoldeak, sinonimoak
AHOZ: solasaldia
IDATZIZ: e-maila (lagun bat animatzeko)

Egunerokoa

Arantxaren gorabeherak

LEXIKOA: interjekzioak, sinonimoak, hiztegia
AHOZ: mahai ingurua, antzezpena, hitz bitan
IDATZIZ: egunerokoa (esandako gezur bat kontatu)

Kartela

3

Dekalogoa

Irakurtzeko proposamenak: Maíto Panduro; Ikastetxe sorginduko misterioa
Autoebaluaketa: Zer moduz zabiltza?
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Katakumeen bidaia
Pako ARISTI

LEXIKOA: esamoldeak, homonimoak, polisemikoak, -txo
atzizkia
AHOZ: azalpena, hitz bitan
IDATZIZ: alkateari gutuna (herrirako hobekuntzak)
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Zer da normala izatea?
Kepa BLAZQUEZ

LEXIKOA: hiztegia, interjekzioak, -aro atzizkia, esamoldeak
AHOZ: eztabaida, jolasa, hitz bitan
IDATZIZ: lagun bati gutuna (desberdina sentitu zinen unea)

Argudio testua
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Gatza nola deskubritu zen
Txinako ipuina

LEXIKOA: hitz homonimoak, paronimoak eta polisemikoak
AHOZ: ipuin kontaketa
IDATZIZ: azalpen zientifikoa, eskolako aldizkarirako

Zientzia testua

Norberaren bizipena

Irakurtzeko proposamenak: Bihotz nahasiak; Magoaren gatibua
Autoebaluaketa: Zer moduz zabiltza?
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Maitasun aholkuak

LEXIKOA: esamoldeak, hiztegia
AHOZ: irratsaioa
IDATZIZ: lagun bati e-maila (aholkuak)
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Neba-arreben harremanak
Xabier MENDIGUREN

LEXIKOA: maileguak, atzizkiak, sinonimoak
AHOZ: eztabaida, hitz bitan
IDATZIZ: neba-arrebari oharra (barkamena eskatzeko)

Autoerretratua

9

Bizitzaren eta fikzioaren
nahasketa
Pako ARISTI

LEXIKOA: atzizkiak
AHOZ: jolasa, hitz bitan
IDATZIZ: aldizkarirako iritzia (film bati buruz)

Gidoia: argumentua

Eskaera gutuna

Irakurtzeko proposamenak: Mattin Mottela; Bizitzaren oihanean galdurik
Autoebaluaketa: Zer moduz ibili zara?
ERANSKINAK

HIZKUNTZA AZTERGAI
Gramatika eta beste

Ortotipografia

Jakingaiak

LITERATURA

Perpausaren osagaiak
DEKLINABIDEA: mugagabea
ADITZA: NOR trinkoa.
NOR baldintza. NOR eta NOR-NORK agintera

Letra larria edo
maiuskula

Hizkuntzak ikasteko
urratsak

Irakurlea eta idazlea

Izena
DEKLINABIDEA: NOR, NORK, NOREN, NONGO
ADITZA: NOR trinkoa. NOR baldintza.

Parentesia eta
marra luzea

Euskara eta gazteak

Baliabide estilistikoak I

Izenordaina
DEKLINABIDEA: NOREKIN eta ZERTAZ/ZEREZ.
NON, NORENGAN, NONDIK, NORENGANDIK.
ADITZA: NOR-NORI indikatiboa. NOR-NORI baldintza.

Komatxoak

Hizkuntza
erregistroak

Baliabide estilistikoak II

Determinatzailea I
DEKLINABIDEA: NORA eta NORENGANA. NORAINO, NOIZ ARTE
eta NORENGANAINO.
ADITZA: NOR-NORI indikatiboa. NOR-NORI baldintza.

Maileguen idazkera

Ohiturak. Urte
zaharra eta urte
berria

Hitz neurtua eta hitz laua

Determinatzailea II
DEKLINABIDEA: pertsona eta leku izen bereziak.
ADITZA: NOR-NORK indikatiboa. NOR-NORK baldintza.

Marratxoa hitz
elkartuetan

Euskal musika
tresnak

Poesia lirikoa

Adjektiboa
DEKLINABIDEA: erakusleak.
ADITZA: NOR-NORK trinkoa. NOR-NORK baldintza.
NOR eta NOR-NORK agintera.

Loturik ala bereiz?
bait-, arazi, -(e)nez
gero

Euskal mitologia

Poesia narratiboa: balada

Adberbioa
DEKLINABIDEA: zenbakiak.
ADITZA: NOR-NORI-NORK indikatiboa. NOR-NORI-NORK baldintza.

Siglak

Euskalkiak:
Leixibatxua

Narrazioaren elementuak

Aditza
DEKLINABIDEA: -a itsatsia, postposizioak.
ADITZA: NOR-NORI-NORK indikatiboa. NOR-NORI-NORK baldintza.

Idazkera - ahoskera:
bat-batean, behinik
behin, batik bat…

Euskalkiak:
Baliaren bertsoak

Narratzailea

DEKLINABIDEA: errepasoa.
ADITZA: ahalera. Forma erabilienak.

Errepasoa

Euskalkiak:
Kontrapas

Antzerkia

1
Irakurri aurretik
1 Zer esan nahi ote du
"Motzean idazteko"
izenburuak?
2 Eskuko telefonoa erabiltzen
al duzu mezuak bidaltzeko?
3 Mezuak zein hizkuntzatan
bidaltzen dituzu? Zergatik?
4 Hitzak osorik idazten al
dituzu? Eta, laburtzen
badituzu, zeren arabera
egiten duzu?

M otzean idazteko
Hedatua dago, batik bat gaztetxoen artean, mezu laburretan erdal
hitzak laburbiltzeko ohitura. Euskaraz, ordea, usadioa ez dugu geure
egin. Zein aurpegi jarriko zenuke "HNDN:-*" mezua jasoko bazenu
zure segapotoan? Ez da errakuntza, ezta hizkuntza arraro bat ere,
mugikorretan erabili ohi den grafiaz baliaturik euskaraz idatzitako
mezua baizik, "hitz egin nahi al duzu nirekin? musutxo bat" dioena.
Esparru honetan euskal hizkuntzak duen hutsunea bete nahian, Zazpiak
Batman kolektiboak grafia hori lantzen duen liburuxka kaleratu du.
Unai Iturriagak 2003ko Kilometroetarako sortutako "Euskrz 2zi ny dt"
leloan oinarriturik, gazteek mezu laburrak euskaraz lantzeko dituzten
zailtasunak aztertu dituzte Zazpiak Batman taldeko Kike Amonarriz,
Asisko Urmeneta eta Antton Olariagak. Kutsu umoretsuaz baliatu eta
ikasleen ekarpenekin osatu dute araurik gabeko "Segapotoen Mezu
Sekretuak" hiztegia. Kike Amonarrizen hitzetan, "liburuxka hau probokazio bat da. Guk ez dugu espresuki gure hiztegitxoan agertzen diren
hitzak erabiltzea nahi, gure helburua segapotoetan euskara erabiltzeko zirikatzea da, hau da, zibereuskararen abiapuntua jorratzea".
Filosofia honakoa da: ulertzen den guztia balekoa da. Zertarako "h"ak,
bokalak eta esaldi konposatuak? Helburua 160 karaktereko espazioan
ahalik eta gauza gehien kontatzea da. Horretarako, euskara batua eta
euskalkiak, denak dira baliagarriak, hitz egiten dugun bezala idaztea
da gakoa. Azken finean, gutxiago gastatuz ongi pasatzeko proposamena egiten du Zazpiak Batman taldeak.
A zer nolako askatasuna ikastolan erakutsi dizkiguten eta buruan
gordetzea hainbeste kostatzen den ortografia eta idazkera arau
horiek ez erabili beharrak ematen diguna! Eta batik bat... a zer
nolako poza gure idazketa akatsez inork barrerik egingo ez duela
jakinda! Akaso ez al dute, bada, irakasleek beti laburbiltzeko gaitasun hori bultzatu nahi izaten? Aukera paregabea alajaina!
Hitzen hasierako hizkiak hartu eta hitz laburrago ezinak sortu,
puntuazio markekin irudiak osatu, tarteak ezabatu, hitz
berriak asmatu... Irudimena lantzeko modu bitxia, alegia!
Erreportaje hau sinatu duenari ere bururatu zaio komunikabide hau irudika dezakeen zeinua: izartxoa (*). Akaso
izarra ez al da argitasuna islatzen duen zeinua?
Irizkiderik bai?
Argia, 2003-10-05 (egokitua)

Argazkia: Gari Garaialde. Argazkipress.

Motibazioa

1

Ulermen galderak
1 Ezagutzen al dituzu Kike Amonarriz, Asisko Urmeneta eta
Antton Olariaga? Zer dakizu beraietaz?
2 Liburuaren egileen helburua SMSak euskaraz nola idatzi
esatea da. Egia ala gezurra?
3 Azken paragrafoan zer tonu da nagusi: ironia, umorea,
kritika...?

4 Zer iruditzen zaizu eskolan ikasitako idaztarauak haustea?
Beharrezkoa iruditzen al zaizu? Zergatik?
5 Erreportajea idatzi duenak zein mezu labur asmatu du?
Zer irudikatzen du? Beste proposamen bat egingo al
zenuke?
6 Zer iruditzen zaizkizu Zazpiak Batman taldekoek egindako proposamenak? Aldatuko al zenuke baten bat?

Motibazioa
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LEXIKOA
1 a Lotu emotikonoa dagokion hitzarekin eta definizioarekin.
EMOTIKONOA HITZA

DEFINIZIOA

(.(RR

kirtena

<):o)

ipurterrea

Ezpain aldearekin gaitzespena edo
haserrea adierazten duena.

:-&

zekena

Ergela, adimen laburrekoa.

c-a

mutur okerra

k->

pailazoa

Pertsona erretxina, berehala haserretzen eta marmarka hasten dena.
Keinu bitxiz irri eragiten duena.
Dituen ondasunak ez gastatzeko
edo ez emateko gehiegizko joera
erakusten duena.

b Hona hemen pertsona bat nolakoa den adierazteko erabil daitez@
> www.argia.com/mantxut

keen bost adjektibo. Azaldu zer esan nahi duen bakoitzak eta
proposatu eskuko telefonoko mezuetan nola idatzi. Arrazoitu
zure proposamena.
artaburu
txapeldun
muturzikin
mutur oker
zapaburu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 a Hona hemen harremanetarako erabiltzen ditugun esapide batzuk.
Azaldu noiz erabiltzen den bakoitza.
eskumuinak

goraintziak

zer moduz

urte askotarako ondo ibili ondo joan

hainbestean on egin estimatuta dago

b Nola idatziko zenituzke motzean, SMS bat bidali beharko bazenu?
3 a Binaka, sortu hiruna hitz, mailegatutako aurrizki hauek erabiliz.

Maileguak
Hizkuntza batek beste hizkuntzetatik hartzen dituen hitzak dira. Mailegua jasotzen duen hizkuntzak bere
arau fonetikoen arabera moldatzen
du hitza.
Adib.: kiwi, arraro, filosofia, eslogan...
Maileguak, ordea, zenbaitetan ez dira
hitz osoak.
Adib.: hiper-, super-, mini-...

hiper-

super-

mini-

tele-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b Begiratu euskarako hiztegiak hitz horiek biltzen dituen ala ez.
Hala ez bada, zergatik ote?
c Testuan bada mailegatutako aurrizki batekin sortutako hitz bat.
Bila ezazu.
d Ezagutzen al duzu mailegatutako beste aurrizkirik?

Motibazioa
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AHOZ
Iritzia

1 a Irakurri "Eskuko telefonoak: mezu laburrak" gaiari buruzko adierazpenak eta esan ados zauden (✔) ala ez (✘). Arrazoitu.
Komunikatzeko modu azkarra, merkea eta anonimoa izateaz gain,
gazte batentzat badu beste izaera garrantzitsu bat: bere gurasoek
ulertzen ez duten kode berri batean idazten du, horrek ematen dion
pribatutasunarekin.
Gazteen artean, eskuko telefonoen jabeen %13k aitortzen du mezu
laburren sistema erabili duela harremanen bati amaiera emateko
“arina, erraza eta batere minik ematen ez duena” omen delako.
Gazte batzuengan onerako eraginik izan omen du euren harreman
afektiboak garatzeko unean: lotsatiak eta barnerakoiak diren hainbat
(mutilak batik bat) adierazpen argi eta zuzenagoak egitera ausartzen
baitira.
Kaltea egiten ari da ikasleen sormenean eta idazkeran. Dena laburduraz idazteko joerak gero isla du gazteen lan idatzietan eta, espresiobidearen pobreziarekin batera, inoiz gertatu omen da ‘a bilduren’ bat
(@) idazlanetan agertzea.
18-24 urteko gazteen 10etik 8k mezu laburrak erabiltzen dituzte euren
bizitza soziala antolatzeko.

b Binaka, idatzi mezu laburrak erabiltzearen hiru alderdi positibo eta
hiru negatibo, eta azaldu gainerakoei. Ondoren, adierazi, horiek
kontuan hartuz, zer gomendatuko zenukeen mezu laburren erabileraren inguruan.
Inkesta

2 Talde txikietan, egin zure ikaskideen artean inkesta bat, pausoei
jarraituz. Gaia: "Mezu laburrak".
— Erabaki gaiaren inguruko zein alderdiri buruz egingo duzuen
inkesta.
— Prestatu galdera sorta.
— Egin galdeketa 10 ikaskideri.
— Bildu ondorioak eta jaso idatziz.
— Azaldu gelakoen aurrean emaitzak.
Hitz bitan

3 Aukeratu honako gai hauetakoren bat, idatzi gidoia bi minutuan
eta, gero, azaldu beste bi minutuan: teknologia aurrerapenak,
asteko ordainsaria.
A

IDATZIZ
1 "Liburuetan esaten dena beti sinetsi egin behar al da?" Idatzi 810 lerrotan zure iritzia, eskolako aldizkarian argitaratzeko.

1

Komunikazioa
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DEekalogoa
Irakurri aurretik
1 Zer da dekalogoa? Aukeratu.
Hamar alde dituen irudi
geometrikoa da.
Hamar jarraibide, gomendio
eta arauren zerrenda da.
Gauzen hamar ezaugarriren
zerrenda da.
2 Gurasoek eskuko telefonoz
mezuak idazteko erabiltzen
duzuen hizkera berezi hori ikasi
nahi dute. Zer aholku emango
zenizkiekete?

EREDUAK AZTERTZEN

S M S a k e u s k a r a z id a z te k o d e k a l o g o a
1

Ez dago araurik. Hizkera berri honetan denak proposamenak dira. Baita
liburu honetan agertzen direnak ere.

2
3

Ulertzen den guztia balekoa da.
Hizkera hau kolektiboa da. Denon artean asmatu eta eraiki behar dugu.
Are gehiago, mezuak euskaraz bidaltzen ditugun neurrian sortuko da.

4
5

Ahalik eta pultsazio gutxien erabili.

6

"H"a ez da ia erabiltzen, akronimoetan ez bada (HEHBS = "Hi ez hago
burutik sano.")

7
8

Zenbakiak eta zeinuak nola ahoskatzen diren, hala erabili (2ar = bihar).

Bokal gehienak soberan daude. Gehienetan, kontsonanteen bidez uler
genezake hitza (skrriksk = eskerrik asko)

Batua eta euskalkiak, denak dira baliagarriak. Berba egin, hitz egin,
elestatü, edo mintzo zareten bezala idatzi. Eta zuena, besteenarekin
aberastu (J2x).

9

Maiuskulak hitzak nabarmentzeko erabiltzen dira. OIUK AI ZTE! (Oihuka
ari zarete.)

10

Ongi pasa eta gutxi gastau!
Segapotoen mezu sekretuak
‘Zazpiak Batman’ kolektiboa

Testuaren lanketa

1 Erantzun galderei.
a Zein da testu honen helburu nagusia?
Jendeak eskuko telefonoak gehiago erabiltzea.
Eskuko telefonoen erabiltzaileek mezuak euskaraz errazago idaztea.
Eskuko telefonoaren abantailei buruzko argibideak azaltzea.
b Aztertu honako mezu hauek. Betetzen al dituzte dekalogoan agertzen diren
arauak? Hala bada, esan bakoitzean zein arauri jarraitu zaion.
Mezuak: • zin ordtn grtuko 2ar? Axkr abxau.
• ktxeko gltzK NUN SRTU DTUN?
• kx motel. Nn srtu aiz? Aterai storzulotik ta kaso in.
c Nola idatziko zenituzke eskuko telefonoan mezu hauek?
• Etorriko zara?
• Bihar, bostetan hemen, bestela...
• Bi musu.

Komunikazioa
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1

2 Irakurri beste testu hau eta erantzun galderei.

H atz

l o d i a r e ki n id a z te n

Garai batean, esku batekin idatzi ohi zen: lumaz, boligrafoz, arkatzez...
Ondoren idazmakinak asmatu ziren eta bi eskuetako hatzez idazten hasi
zen —batzuk birekin, trebeenak hamarrekin—. Ordenagailuek, informazioa tratatzeko moduan eragin zuten aldaketa, ez ordea, idazteko
moduan. Izan ere, idazmakinetan eta ordenagailuetan, ia modu berberean idazten baita.
Bat-batean, ordea, ia konturatu gabe, denak hatz bakarrarekin eta
modu desberdinean idazten hasi ginen: zibereuskaraz.
Zibereuskara sortzen ari da eta gero eta indar handiagoa ari da
hartzen, batez ere gazteen artean. Internetek, txatek eta segapotoek
eragin dituzten aldaketen artean, agian nabarmenena, lagunarteko
erabilera idatzian sumatu da: hitz egiten den bezala idazten da.
Segapotoen mezu sekretuak
‘Zazpiak Batman’ kolektiboa

a Zer antzekotasun dago irakurritako bi testu horien artean?
b Zein dira bien arteko aldeak? Osatu taula.
Baliabideak

Dekalogoa
Helburua
Forma
Azaltzeko modua

Hatz lodiarekin idazten
Eskuko telefonoek ahozko nahiz
idatzizko komunikazioan ekarri
duten iraultzaren berri ematea.
Hiru paragrafoz osatutako testu
arrunta da.
Esaldi luzeagoak, azalpen eta
adibidez hornituak.

3 Aztertu irudiak eta idatzi egoera bakoitzerako arau, eskaera edo
gomendio bat, dekalogoa osatzen hasteko. Gero, saiatu araua beste
modu batean idazten. Ikusi adibidea.

Nola idatzi dekalogoak?
• Baiezko esaldiak:
Ahalik eta pultsazio gutxien erabili.
• Ezezko esaldiak:
"H"a ez da erabiltzen.
• Aditz formak:
infinitiboa: erabili
agintera: erabil ezazu
debekua: ezin da, galerazita
dago...
beste batzuk: behar aditza,
derrigorrezkoa da,
ezinbestekoa da...

Liburutegian
a

b

c

Adib.: Sartu aurretik itzal ezazu mugikorra, mesedez.
Liburutegi barruan ezin da eskuko telefonoa erabili.

d

Komunikazioa
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4 Jarraian, ingurumena zaintzeko zenbait arau eta aholku dituzu.
Tartean, ordea, badira arauak ez diren azalpentxo batzuk ere.
Identifikatu zein diren eta pentsatu informazio horri dagokion
araua edo aholkua nola eman.

KONTSUMITZAILE ZENTZUDUNAREN DEKALOGOA
Adibidea:
AZALPENA: Fotokopiak askotan alde batetik bakarrik ateratzen ditugu.
AHOLKUA edo ARAUA: Fotokopiak alde bietatik egin.

1
2
3
4
5

Fotokopiak askotan alde batetik bakarrik ateratzen ditugu.

6

Ordenagailuko testuak askotan inprimatu ondoren zuzentzen ditugunez, eta gero berriz inprimitu behar izaten ditugunez, paper mordoa
botatzen dugu alferrik.

7

Ez erosi pilak behar dituen jostailurik edo tresnarik. Beharrezkoak badira, erabili berriro kargatzen diren pilak edo kutsatzen ez duten pila
berdeak.

8

Erabili behar ez dugun arropa ere eduki ontzi berezi batzuetara bota
dezakegu.

9

Pentsatu botoi erako pila batek 600.000 litro ur kutsa ditzakeela, pertsona batek bere bizitza guztian edango duen ura halako bost.

10

Ez bota frijitzeko olioa isurbidetik.

Ez bota orria alde bakarretik idatzita badago. Erabili beste aldea ere.
Erosketetara zoazenean, eraman poltsa etxetik.
Tona bat paper egiteko 20 milioi zuhaitz bota behar dira.
Erabili eta botatzekoak direnek sortzen dute zabor pilarik handiena,
esaterako, paperezko musuzapiek, sukaldeko paperek, kartoizko
edalontziek…

Gogoan izan

Zer da dekalogoa?
“Dekalogo” hitzak bi sustrai greko ditu: deka (hamar) eta logos (hitza). Beraz,
edozein ekinbide garatzeko oinarrizko hamar arau, gomendio edota aginduz osatutako testua da.

Baliabideak

Hartzailearengandik jokaera jakin bat
lortzeko, gehienetan agindu zuzenak
erabiltzen dira: egin, egin ezazu, erabili, erabil itzazu; ezin duzu, ez
ezazu...
Baina, modu zabalagoan ere ematen
dira: egin behar da, galerazita dago,
ezin da…

Zer eratako gaiak lantzen dira?
Irakurlearen jokaeran eta bizimoduan eragina duten aholkuak, arauak eta iradokizunak dira gehienetan: jendaurrean hitz egiteko hamar aginduak, internauta ona
izateko hamar mandamentuak, telebistarekiko mendekotasuna kentzeko urrezko
hamar aginduak...
Zer ezaugarri ditu?
• 10 puntu izaten dira, urrezko arauak edo mandamenduak.
• Esaldi solteetan idatzita ageri ohi dira.
• Mezuek laburrak eta argiak izan behar dute, erraz irakurri eta ulertzeko moduan
idatziak.

Komunikazioa
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A

1

DEKALOGOA IDAZTEN
1 Aukeratu proposamen bat eta idatzi dekalogoa.
1. PROPOSAMENA: aholkuetatik dekalogora
Solaskidea gezurretan harrapatzeko aholkuak

1

Gezurtiek keinu nabarmenegiak egiten dituzte, eta, gainera, eskuekin egiten
dituzten keinuak ez dira bat etortzen esaten dutenarekin.

2

Azkar hitz egiten dute eta oso ozen. Hala ere, isilune asko egiten dute, pentsatzeko tarteak hartzeko, hain zuzen.

3

Etengabe begiak kliskatzen dituzte. Gezurti "profesionalak" solaskideari begirada kendu gabe mintzatzeko gai dira. Hala ere, kosta egiten zaie begien kliska menderatzea.

4

Gezurtiak gorritu edo lotsatu egiten dira batzuetan. Solaskideak gezurretan
harrapatuko dituen beldur direnean, aldiz, zurbildu egiten dira.

5
6
7

Izerditan ere hasten dira askotan. Tentsioak eragin ohi du izerdia.
Bekainak gehiegi altxatzen dituzte.
Kontraesanak dituzte. Bezperan esandakoaren kontrakoa esan dezakete eta
hanka-sartzeaz ohartuta, ateraldi erraz batekin egiten dute aurrera: "ez naiz
horretaz gogoratzen", "ez nuen hori esan nahi", "gaizki ulertu zenidan"...

8

Esandakoa sinestarazteko solaskidearen eskura ez dauden datuak edo iturriak
aipatu ohi ditu."EEBBetako aldizkari batean irakurri nuen"...

9
10

Gezurtiak askotan hitz totelka hasi ohi dira.
Gezurtiak sarritan burua, aurpegia, sudurra... igurtzitzeko ohitura izan ohi dute.
Gaztetxulo, 2000-12-01

Adibidez:
Gezurti petoa izateko dekalogoa

1

Kontrola itzazu keinuak. Askotan guk nahi ez duguna salatzen digute.
Horretarako, adibidez, sartu eskuak patriketan.

2. PROPOSAMENA: egoera batetik dekalogora
Egoera

Lau egunerako zoazte Bartzelonara ikas bidaia batean. Ikasle batzuek, ordea,
maletak egiten esperientzia gutxi duenez, bidaia maleta prestatzeko dekalogoa
osatzea pentsatu duzue.
Pausoak

1.
2.
3.
4.
5.

Bildu launaka eta zerrendatu ideiak.
Aukeratu ideiarik nagusienak.
Hizkuntz baliabide egokiak erabiliz, idatzi ideia horiek agindu eran.
Nahi izanez gero sarrera bat presta daiteke, dekalogoaren zergatia azalduz.
Amaiera ere idatz daiteke, esaterako, animoak emanez eta dekalogoaren eraginkortasuna adieraziz.

Bete-betean asmatzeko...

✓ Zaindu bereziki hizkuntza, eta
mezu laburrak eta argiak idatzi.
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Perpausaren osagaiak
Ezertan hasi aurretik...
1. Perpausaren barruan AS ez da beharrezkoa.
2. Aditz Sintagmaren barruan ez da IS NOR inoiz azalduko.
3. Subjektua IS NOR, IS NORK edo IS NORI izan daitezke.

O
O
O

Z
Z
Z

Zer da perpausa?
Perpausa hitzez osatutako katea mintzatua edo idatzia da, esanahi osoa
duena. Perpausa hitzek osatzen dute eta hitz horiek sintagmatan biltzen
dira; beraz, hitzak modu antolatuan kateatuta erabiltzen dira. Adib.:
Nire amak
IS NORK

galtza berriak erosi dizkio
IS NOR
aditza

amonari.
IS NORI

Perpausa bi atal nagusitan banatzen da: IS (subjek.) eta AS (pred.).
Adib.:
Entrenatzaileak lan saio arina eginarazi digu.
AS
IS NORK (subj.)
Atal nagusi horietako bakoitzean elementu asko ager daitezke, eta
horiek ikusiko ditugu jarraian.

Izen Sintagma (subjektua)
IS NOR eta IS NORK, biak izan daitezke subjektu. Adibidez:
Jonek liburuak irakurri ditu.
IS NORK

Gogo ratu pe rp au sa k,
biz ikl eta k be zala,
bi gurpilak be har
dituela .

Jon garaiz iritsi da.
IS NOR
Izen Sintagmaren gunea izena da (sintagmak hortik hartzen du izena),
baina izenaren ordez izenordaina ere ager daiteke. Era berean, izenak
osagarriak hartzen ditu IS osatzeko: izenlagunak, izenondoak edota
determinatzaileak. Adib.:
Kaleko
izlg.

etxe zaharr -ak
iz.
izond. det.
IS NOR

Hona hemen beste zenbait adibide:
laguna
amaren laguna
lagun handia
amaren lagun handia

> iz. + det.
> izlg. + iz. + det.
> iz. + izond. + det.
> izlg. + iz. + izond. + det.
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1

Aditz Sintagma (predikatua)
ASren gunea aditza da. Aditzaz gain, ordea, osagarriak edo inguratzaileak ere ager daitezke: IS NOR (osagarri zuzena), IS NORI (zehar osagarria), aditzondoak (inguratzaileak), adizlagunak (inguratzaileak).
Adib.:
Irantzuk

gaur

goizean

erlojua

adond.

adlag.

IS NOR
AS

IS NORK

eman dio Iboni.
ad.

IS NORI

1 Bereizi esaldiotan IS (subjektua) eta AS. Gero, adierazi subjektua IS
NOR

edo IS NORK den.

1 Basoko inurriak udazkenean oso langileak izaten dira.
2 Musika talde gehienek udan ematen dituzte kontzertuak.
3 Noiz jakingo dugu Txanogorritxo ipuineko otsoaren bertsioa?
4 Zuek udan hondartzara arratsaldez maiz joan zarete.
5 Ikasturte honetan gogor arituko naizela agindu diet gurasoei.

Parisen, abuztuak 1
Aupa, Mikel!
Iritsi gara Parisera. Hiru egun
egingo ditugu bertan. Gero Bretana
aldera joango gara. Hiri hau izugarria
da! Gaur goizean Eiffel dorrera igo
gara; haizeak dexente mugitzen du...
Saiatuko naiz Bretanatik tele−
fonoz deitzen.
Musu bat,
Ane

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

2 Bereizi IS (subjektua) eta AS, beltzez idatzita dauden esaldietan.

Mikel Astarloa
Askatasun Etorb., 8
...............................................................
48200 DURANGO
...............................................................
BIZKAIA
...............................................................
...............................................................

3 Adierazi zer diren esaldietan beltzez nabarmendutakoak (IS
NORK,

Perpausak osatzeko pieza
edo osagai bakoitza
dagokion eran “enkajatu”
behar da.

NOR,

IS

IS NORI, aditza, adizlaguna, aditzondoa...).

1 Bihar zortzietarako eskolako atarian egongo naiz.

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

2 Anderrek txikitako argazkiak ikusi behar ditu bere lagunekin.
3 Gure bizilagunaren amona mendira joaten da goizero.
4 Irakasleari ez zaio inoiz liburua ahazten.

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

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

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

5 Ikasleok tutorearekin hitz egiten dugu maiz.

...........................................................
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DEKLINABIDEA
MUGAGABEA
Joan den ikasturtearen hasieran labur-labur azaldu genuen noiz erabili behar zen mugagabea. Ikasturte honetan zehatzago arituko gara gai
horretaz.
Mugatu singularra edo plurala pertsonak edota gauzak mugatuak edo
ezagunak direnean erabiltzen dira.
Mugagabea pertsona edota gauza ezezaguna edo zehaztugabea denean
erabiltzen da.
Mugagabearen erabilera
• IZEN BEREZIAK
Izen arruntak

Horrek zer
gezurrAK esaten
Horrek zer
dituen!
gezur esaten
dituen!

Izen bereziak

mugatu singularrean edo pluralean (basoan, basoetan) eta mugagabean (basotan)
beti mugagabean (Agurainen)

• IZENORDAINAK ETA ERAKUSLEAK
guk, gurekin, guretzat
honek, honekin, honentzat
• GALDETZAILEAK: zer, zein, zenbat
Galdetzaile horiek beti mugagabean deklinatzen dira. Eta horiekin doazen hitzak ere mugagabean joango dira beti.
Zer egunø da gaur?
Zein etxeø da zurea?
Zenbat urtek egiten dute hamarkada?
• ZENBATZAILE ZEHAZTUAK: zenbakiak
Zenbatzaile zehaztuekin mugagabea eta mugatua erabil daitezke, baina
esanahia aldatu egingo da, erabiltzen dugun formaren arabera.
Hiru ikasleø etorri dira (mugg.) (edozein, ezezagunak, zehaztugabeak)
Hiru ikasleak etorri dira (mug. plur.) (ezagunak, zehatzak)
• ZENBATZAILE ZEHAZTUGABEAK: zenbait, hainbat, hainbeste, makina
bat, hamaika, asko, gutxi…
Makina bat astoø ikusi diat nik hegan.
Zenbait etxetan ez dago telebistarik.
Ikasle askok ariketak ondo egiten dituzte.
• DEKLINABIDEKO ZENBAIT KASU
— Partitiboa (-rik) eta
bean.

NORTZAT

(-tzat) deklinabide kasuak beti mugaga-
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1

Ez dut libururik erosi.
Tutoretzat hartu nau ikasle horrek.
— ZERTAZ edo ZEREZ kasua gehienetan mugagabean erabiltzen da.
Eskuz egin ditu marrazkiak eta ez ordenagailuz.
Bizikletaz etortzen naiz ikastetxera eta ez autobusez.
• ZENBAIT ESAPIDE: uretan, esnetara, esnetan, elurretatik, sutan, eguzkitara, lotara...
Uretara murgil egin zuen.
Gailetak esnetan busti ditut.
Elurretan ibili gara.
Sutara bota dut papera.

Eguzkitan ez dago egoterik!
Garazi lotan dago.
Igandero joaten naiz mezatara.
Eskuinetara dago zure gela.

1 Bete hutsuneak eta adierazi mugagabea ala mugatua erabili duzun.
1
2
3
4
5

Esan al diozu Unai................... zer egin behar duen?
Irakasleak hiru ikasle................... saritu ditu.
Zuzendariak Jagoba................... izendatu du ikasleen ordezkari.
Pilota esku................... edo pala..................., bietara atsegin dut.
Aitak goizero ogi................... bidaltzen nau.

6
7
8
9
10

Ez dut hori egiteko inongo asmo....................
Idazkaritzan nengoelako idazkari................... hartu naute.
Arrainak ur................... bizi dira.
Hi................... Ipar Polora joango nindukek.
Zenbat ikasle................... joan dira igerilekura?

11
12
13
14
15

Aurrena iritsi naiz helmugara, baina izerdi....................
Hainbat toki................... joan ginen udan.
Ardo................... gutxi edatearekin mozkortu egin daiteke.
Gure izeba gaur osabarekin haserretu eta su................... jarri da.
Azukrea ur................... sartuz gero urtu egiten da.

2 Zuzendu perpausetan dauden akatsak.
1
2
3
4
5

Zer irakaslearengana joan behar dut hori esatera?
Gure herriko zenbait kaleetan elbarrientzat espaloiak konpontzen ari dira.
Txitxirioak beratzeko uran jarri behar dira.
Jolasean ibili eta gero, ordularia elurretan galdu zait.
Mikeleri ezin zaio horrelakorik esan, beldurtu egiten da.

6
7
8
9
10

Zer umeak bete ditu gaur urteak?
Zer etxean bizi dira zure aitona-amonak?
Zenbat urteetan geratu zara oporretan inora joan gabe?
Suetan jarri dugu eltzea.
Zenbait unean ez dut jakiten zer esan.

eg in d itu
z
u
il
a
g
a
n
e
O rd
m ar raz k ia k .

Ord enagai luar eki n egi n ditu
mar raz kia k.
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Gogoan al dituzu joan den ikasturteko bagina, zinateke, nintzatekeen,
etab.? Gogoratzen ez badituzu, berriz begiratzea komeni zaizu, ariketak
ondo egin ahal izateko.

ADITZA
INDIKATIBO BALDINTZA. NOR.
Gogoan al duzu orainaldiko eta iraganeko baldintzak nola osatzen diren?
.............................n, baldintza adierazten duen aditzak –ko darama.
.............................n, baldintza adierazten duen aditzak ø edota izan
aditza darama.
Adib.: Guri liburua galduKO balitzaigu...
ORAINALDIA
Guri liburua galdu (IZAN) balitzaigu...
IRAGANA

1 Bete hutsuneak adizki egokiak jarriz.
1 Irakaslea etorriko

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

zu poztuko ...................................?

2 Jaione gaixotu izan ..................................., sendagilea etorriko ...................................
3 Gu lagunekin kalean gora eta behera ibili izan

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

asper-

asper eginda itzuliko ................................... etxera.
4 Oporrak berriz orain hasiko

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

denok pozik egongo

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

Ga ste iz k o h o nd artz a n
b a inatu iz a n b az inete…

5 Hi aulkitik eroriko .................................., besteak barrez hasiko ..................................
6 Zu film bat ikustean aspertuko

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

zinema aretotik aterako

...................................?

7 Ni futbolari ona izango

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

Osasuna taldera joango

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

8 Zuek zintzoagoak izan
...................................

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

lagun gehiago hurbilduko

zuengana.

9 Nire gurasoak gazteagoak izango

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

ni nolakoa izango

...................................?

10 Gu mendi tontorreraino antxintxika joan izan ..................................., honezkero

izerdi patsetan egongo ....................................

2 Buka itzazu hemengo esaldi hauek.
1

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

galduko balira, ............................................. korrika joango

nintzateke.
2

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

izan bazina, ...................................................................................

3 Azkoitiraino oinez joango bagina, ...................................................................................
4 Gasteizko hondartzan bainatu izan bazinete, ............................................................
5 Gasolina uraren prezioan jarriko balitz, ........................................................................
6 Txakurrak hizketan hasiko balira, .....................................................................................
7 Ni irakaslea izango banintz, ................................................................................................
8

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

izango balitz, ................................................................................
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AGINTERA. NOR eta

NOR-NORK.

Igorleak hartzaileari aginduak emateko erabiltzen dira aginterako aditz
formak. Aginterako adizkiek orainaldiko forma baino ez dute.
Aginterako adizkiak aurretik aditzoina eraman behar du (etor, ikus…), ez
partizipioa (etorri, ikusi…). Adib.: Etor zaitez lehenbailehen!
Alboan dituzue forma erabilienetako batzuk.

3 Idatzi esaldiak, agintera erabiliz.
1
2
3
4
5
6
7
8

gaur / joan / hi / gorputz heziketako irakasleari / lagundu
zuk / mesedez / DVD hauek / gelara / eraman
mugi / zuek / behingoz / lo hartu / bestela
zuek / marrubi horiek / jan / Amaia / baino lehen / etorri
joan / zu / oilarrak / perratzera
hik / egin / entzundakoa / eraman / eta / etxera / autoa
hi / bota / zarama / eta / laster / guri / etorri / lagundu
ni / zuek / ez / dentistaren / utzi / eskuetan

INDIKATIBOA. NOR. Trinkoa.

Æ

NOR
Ni
Hi
Hura
Gu
Zu
Zuek
Haiek

—
hadi
bedi
—
zaitez
zaitezte
bitez

NOR-NORK
Ni
Hik
nazak/n
Zuk
nazazu
Zuek
nazazue
Hark
—
Haiek
—
Hik
Zuk
Zuek
Hark
Haiek

1

Hura
ezak/n
ezazu
ezazue
beza
bezate

Gu
gaitzak/n
gaitzazu
gaitzazue
—
—
Haiek
itzak/n
itzazu
itzazue
bitza
bitzate

4 Bete hutsuneak orainaldian eta iraganean ibili, joan, etorri eta egon
aditzak erabiliz. Gogoan hartu joan den ikasturtean ikasitakoa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mirenen lagunak berandu ..............................................
Gure etxeko hozkailua gaizki ..............................................
Gu ikasgeletako kristalak garbitzetik ..............................................
Josu eta Lorea elkarrekin al ..............................................
Nora ............................................. zuek hain dotore jantzita?
Alkandorak armairuan zintzilik ..............................................
Jon ez ............................................. amak esandako tokian eta eran.
Hi bertsolari gazteen saioa entzutera ..............................................
Gu ez .............................. ados irakasleak azterketa egiteko jarritako egunarekin.
Gelakoak elkarrekin ............................................. ibilaldira.
Maite bere lagunekin korrika ............................................. polikiroldegitik.
Zu ez ............................................. aitak esandako tokian.
Zuen bizikleta ondo al .............................................?
Zuek nora ............................................. itxura eta jantzi horiekin?
Hi nondik ............................................. hain berandu?

5 Idatzi zuzen oker dauden adizkiak.
1
2
3
4
5

Hain urrutitik al datozte zure lehengusuak? .............................................................
Zuek beti zabiltzate aldrebeskerietan! .........................................................................
Haiek dantza saiotik porru eginda zentozen. ............................................................
Haiek irakasleak esandako tokira doazte. .................................................................
Zuek Bilboko jaietan erdi galduta zebiltzaten. .........................................................

Neska horiek
nire atzetik ote
dabiltza...
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1

Letra larriz idatziko dira:

1 Mitologiako pertsonaien izenak
eta jainkoen izenak: …………....
2 Zientzia eta ikasgaien izenak:
………………......................................

3 Entzute handiko egunak eta
erlijio jaiak: ………………..............
4 Astronomian, planeta, izar eta
konstelazio izenak: .………….....
5 Erreferentzia kardinalak: .……...
6 Sarien izenak (sari hitza txikiz)
eta liburuen eta artelanen izenburuak: ...………........………...........
7 Legeen izenak: ……………….......
8 Pertsona bakarra adierazten
duten karguak eta tituluak,
bakarrik doazenean: ………….....

Letra larria
1 Azpimarratukoak zergatik idatzi dira letra larriz? Azaldu.

K einua Euskal

H e rr i k o m a r g o l a r i e i

Nola bizi zituen jaiak orain dela mende bateko euskal gizarteak? Nolakoa zen
herrietako bizimodua? Eta hirietakoa? Galdera horien guztien erantzuna jakiteko aukera paregabea ematen du Arabako Arte Ederretako Museoak. Bertan
dagoen margo bilduma zabalaz gozatuz, garai bateko ohitura eta usadioetan
murgiltzeko bidea ematen dute Euskal Herriko margolari handien pintzelkada neurtuek.
Lehen solairuan, adibidez, Ignacio Diaz de Olano arabarraren margolan esanguratsuak ikusgai daude: Jatetxea, Angelusa eta Kalbarioko erromeriako itzulera, adibidez.
Berria, 2003-12-4 (egokitua)

2 Adierazi ezkerreko arauetan adibide hauetako bakoitza zer arauri
jarraituz idatzi den letra larriz.
a
b
c
d

Matematika
Zeus
Marte
Aste Santua

e Iparra
f Basajaun
g Hegoa
h Nobel saria

1

i Atzerritarren Legea
j Aberri Eguna
k Literatura
l Espainiako Erregea

3 Zuzendu oker dauden esaldiak eta idatzi koadernoan.
a Aita santuak bisita egin dio Frantziako Lehen Ministroari.
b Lehendakariarekin bildu da gaur Espainiako erregea.
c Latz txakurra Setter arrazakoa da.
d Ez zuen basajaunek ezer entzun.
e Ernio Mendia da Gipuzkoako mendirik ederrena.

Gogoratzen al duzu?

PUNTUAZIO MARKAK

4 Osatu testua puntuazio markak jarriz ( . : ... ? !).
Hor doa baloiarekin
zelai erditik( )
Horixe izan nahi nuke
nik( ) futbolaria( )
hartara ez nuke eskolara
joan beharrik izango( )

Badoa aurrera, ziztu bizian( ) Area
barruan da, errematerako prest( )

Ene( ) hara
zer ostikada( )
falta egin diote( )
hankarik gabe
utzi dute ia( )

Zenbat zati ditu Amerikako
kontinenteak( ) Hiru( ) Ipar
Amerika, Erdialdeko
Amerika eta Hego Amerika.
Zein dira ibai nagusiak( )
Amazonas( )

QUINO, Todo Mafalda, Lumen
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Hizkuntzak ikasteko prozesuaren hiru urratsak

1. Motibazioa
Berezkoa

Kulturala

2. Ezagutza
Alfabetatua

3. Erabilera

Alfabetatu
gabea

Bat-batekoa

Hizkuntzaren
mekanismoez
ohartuta

• Motibazioa: hizkuntza bat ikastera bultzatzen gaituzten arrazoiak, interesak, nahiak.
• Ezagutza: hizkuntza geureganatzeko gaitasuna eta prozesua.
• Erabilera: hizkuntza hori edozein funtziotarako erabiltzea, hitz egitea.

Hiru urrats horiek, hau da, hizkuntzak ikasteko prozesua, bi norabidetan eman daitezke.

A

Prozesu
naturala

B

Txikitan hizkuntza bat ikasteko ematen
den prozesuaren norabidea, hau da, hizkuntza erabiliz ikastea.

Prozesu
kulturala

Motibazioa, hau da, hizkuntza ikasteko
daukagun interesa edo arrazoia da prozesu hau aurrera eramango duena, hots,
prozesu honen motorra.

1 Erantzun galderei.
a Zerk bultzatzen gaitu hizkuntza bat ikastera? Egin gurutzea arrazoi posibleei.
eskolak

lana aurkitu beharrak

hizkuntzak berak

familiak

gobernuak

norberaren jakin-minak

b Zergatik ikasi zenuen euskara? Eta gaztelera? Eta zergatik ikasi duzu
edota ikasiko duzu frantsesa, ingelesa, alemaniera...?

2 Zein da zure ibilbidea? Marraztu ontzietan zure motibazioa, ezagutza eta erabilera.
3 Irakurri Antoniok nola eta noiz ikasi zuen euskara. Nola daude bere kasuan hiru ontziak?
Antonio: 75 urteko arrantzale galiziarra. Oso gazte etorri zen Pasaiara eta berehala piztu zitzaion euskara ikasteko grina, baina urteko egunik gehienak itsasoan ematen zituenez, jubilatu arte ez du euskara
ikasteko tarterik izan. Orain euskaltegira joaten da
eta, motibazio faltarik ez duenez, beti ikasten du zerbait. Eguneroko elkarrizketetan parte hartzen du eta
ilobekin, gauza txikiak badira ere, euskaraz hitz egitea eta ipuintxoak kontatzea gustatzen zaio.

1
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“Uste dut liburua beti egiten dela
idazlearen eta irakurlearen artean,
hor dagoela memento funtsezkoa,
eta egia hor dago. Egia literaturan
dago, norbaitek liburua hartu,
mesanotxeko argia piztu eta irakurtzen duenean.”
Bernardo ATXAGA,
Behinola aldizkaria, 5. zk.

IRAKURRI

I rakurlea eta idazlea
Martin eta gurasoak Marokora joan dira oporretan, Atlaseko gailur bat igotzeko
asmoz. Baina mutikoari orkatila trokatu zaio eta gurasoek herrixka batean utzi
behar izan dute, egun batzuetarako, marokoar batzuen ardurapean. Triste eta
bakarrik sentitzen da arrotz artean eta egunkari bat idaztea erabaki du.

Atlas sentimentala
Oraintsu arte Rafik Schamiren Eskua bete izar nobela irakurtzen
aritu naiz. Nola edo hala denbora agudoago igaro zait eta ez
naiz honen bakar sentitu.
Eta bakardadea uxatzeko eta denbora arinago igarotzeko
hasi naiz, bada, egunkari hau letraz eta marrazkiz zirriborratzen; horregatik eta, giltzarrapo gorria!, txizalarri naizela ahantzi nahi dudalako, zeren Marokoko mendialdeko herrixka hauetan ezin baita inon komunik aurkitu...
Hala ere, hori ez da okerrena. Komunik ez izateaz gain,
lehen begiratu batean herrixka hauek bonbardatuak izan
direla irudi du. Hassanek, gure gidariak, ez zuen hain deskribapen dramatikoa egiten: "Asto batek, pasaeran, txiki-txiki egindako intxaur oskolak dirudite". Eta neurri batean halaxe da: etxeak
teilatu gabeak dira, terraza bat daukate teilatuaren ordez; lurraren kafesne kolore bertsukoak dira, soil-soilik leihoak margoturik dituztela; bata bestearen ondoan daude; haien artean bidexka hertsi eta lokaztuak ageri dira; tira,
hertsi, lokaztu eta ilunak, zeren, egon, argindarrik ere ez baitago.
Baina gauzak nola begiratzen diren. Gure amak esaten zuen paisaje honek
postre bat ekartzen ziola gogora: gaztanbera, ezti eta intxaurrekin.
Gaztanbera, Atlas Handiko gailurretako elurrarena; eztia, lur malkartsu
honen kolorearena; eta intxaurra, herrixka hauetan nabarmentzen diren intxaurrondo ugariengatik.
Nik berriro diot: niri bonbardatutako herrixkak iruditzen zaizkit, edo, leihoak
begi zuloak balira, pila batean bildutako kaxkezur mordoxka. Eta, egia esan,
postrea baino gehiago lehen plater bat oroitarazten didate: dilistak.
Patxi ZUBIZARRETA, Atlas sentimentala, Alberdania

1 Irakurri testua eta erantzun galderei.
a Irakurriz zer lortu du narrazioaren protagonistak?
b Bakardadea eta monotonia arintzeko, zertan hastea otu zaio?
c Marokoko mendialdeko herrixketako paisaiari buruzko hainbat
ikuspegi erakusten zaizkigu testuan. Zer irudi erabiltzen dira
deskribapen hori egiteko?

d Irudi horietako gehienak zer dira: konparaketak, metaforak edo
pertsonifikazioak?
Argazkilaria: Xabier Ubeda

Literatura
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2 Irakurri olerkia eta erantzun
Natur zientziak
Neskato motots-luzea
azterketa egiten ari da.
Lau galdera erantzun ditu baina
ez zaio zipitzik ere inporta.
Ezin ditu bihotzaren taupadak
boligrafoaren erritmora ekarri.
5. galdera: Zergatik abenduan
zuhaitz hostogabeen gainean
pausatzen den
elurte horren antzekoak apirilean
zuhaitz hostoberrituen adarrak
puskatzen ditu?
Neskatoak ezin dio gehiago
barren-uholdeari eutsi.
"Maite zaitut, Mikel",
idazten du 5. galderan.
Zoriontsu da.
Pako ARISTI, Castletown, Erein

IKASI
• Zertarako idazten du idazleak?
Barnean sentitzen duena adierazteko.
Bere ingurua aztertzeko eta bere mundu ikuskera agertzeko.
Pertsonaia eta gertaera berriak asmatuz gozatzeko eta bere
lana irakurlearen gozagarri eta entretenigarri izan dadin.
Hizkuntzak eta literatur teknikak ematen dizkioten baliabideak bitarteko, arte lan bat sortzeko.
• Zertarako irakurtzen du irakurleak?
Sekula bizi izan ez dituen abenturak eta bizipenak irudikatzeko. Liburuek beste leku eta aldi batzuetara eraman
gaitzakete, edo gure eguneroko mundua beste era batera
ikusten lagundu.
Idazlearen sentipenak eta gogoetak ezagutzeko; eta bere
esperientziak haren esperientzien argitan aztertzeko.
Idazleak hizkuntzarekin egiten dituen era guztietako jolasekin gozatzeko.

SORTU
3 Aukeratu jateko bat, plater bat, eta pentsatu zer paisaia ekartzen
dizun burura. Azaldu hiruzpalau lerrotan zer arrazoi duzun lotura
hori egiteko. Saiatu zehatza izaten eta irudi horrek iradokitzen
dizun guztia islatzen.

galderei.

a Zer esalditan dago testuaren giltza?

b Zer ideia adierazi nahi du
poetak?

Liburua
Maíto Panduro
Maíto mutiko ijitoa da. Maítoren aita, Panduro, kartzelan dago
eta analfabetoa da. Gutunen bidez elkarrekin komunikatzeko
beren kode sekretua daukate: txori, zaldi, mendi, urmaelen bidez,
askatasun ametsak adierazten dizkiote elkarri.

Idazlea
Gonzalo Moure Asturiasen bizi da. Kazetaritza bertan behera utzi zuen
literaturara dedikatzeko. Hamabost bat liburu baditu idatziak ume eta
gaztetxoentzat. Sari literario garrantzitsuenak irabazi ditu. Esaten duenez, beretzat gauzarik liluragarriena irakurketaren atsegina ezagutzen
hasi berriak direnentzat idaztea da.

Iritzia
Liburua irakurri eta gero, gauza berriak ikasi ditut, bai
komunikazioaz eta bai ji itoen kulturaz. Maíto protagonista
nagusiaren bitartez, ji itoen ohiturak eta ikuspuntuak ezagutu ditut.
Usoa Mediavilla
Liburua
Ikastetxe sorginduko misterioa
Salamancako ikastetxe zahar batean fantasma bat dabilen susmoa
sorrarazten dute gertaera harrigarri batzuek. Ulises Cabal detektibe aztiak aztertu beharko du hasierako susmo bitxi horiek egiazkoak diren ala ez.

Idazlea
Ulises Cabal liburu saltzaile jakitun bat da, misterio ilun eta ezkutuak
argitzea gustatzen zaiona. Horretarako, bere behaketarako sen zorrotza
eta bere dedukzio ahalmen izugarria erabiltzen ditu. Ulises Cabalentzat
enigma bakoitza azalpen posibleren bat duen erronka da, zaila izan
arren.

Iritzia
Natxo izan da gehien gustatu zaidan pertsonaietako bat. Mutil hori, Ulises
Cabalekin batera, Bracamonteko markesaren bila ibiliko
da, hainbeste kezkatzen dituen misterioa argitzeko.
Oso liburu ona iruditu zait, irakurketa arina eta errazekoa. Misterio eta detektibeen nobela gauza bitxiz beteta
dagoela esan daiteke.
Beñat Idoiaga

ZER MODUZ ZABILTZA?

Erantzun testari.
1
2
3
4
5

Euskara arloan lehenengo hiruhilabetean zenbat ikasi duzu?
Lagunekin euskaraz mintzatzen al zara?
Nolakoa izan da lehenengo hiruhilabetean zure jarrera arloarekiko?
Zenbat irakurri duzu euskaraz?
Lehenengo hiruhilabetean oztopoak gainditzen saiatu al zara?

Asko
Bai
Ona
Asko
Bai

Nahikoa
Batzuetan
Nahiko ona
Nahikoa
Batzuetan

Gutxi
Ez
Ez oso ona
Gutxi
Ez

Zer moduz moldatzen zara atal hauetan?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mintzamena
Idazketa
Irakurketa
Lexikoa
Esamoldeak
Sintaxia
Deklinabidea
Aditza
Jakingaiak

Asko
Asko
Asko
Asko
Asko
Asko
Asko
Asko
Asko

Nahikoa
Nahikoa
Nahikoa
Nahikoa
Nahikoa
Nahikoa
Nahikoa
Nahikoa
Nahikoa

Gutxi
Gutxi
Gutxi
Gutxi
Gutxi
Gutxi
Gutxi
Gutxi
Gutxi

Zertan egin dezakezu hobera? Eta zer egingo duzu horretarako?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

1. hiruhilabetean zer ikasi dut? Inguratu zuzena (Z) ala okerra (O).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Egunerokoa egunero idatzi ohi da eta forma jakina du.
Perpaus guztiek ez dute IS eta AS edukitzen.
Hizkuntzak bi bidetatik ikas daitezke: bide kulturaletik edota
bide naturaletik, etxetik.
Sinonimia ez da baliabide estilistikoa, hiztegi aberastasuna baizik.
Pertsonifikazioa haur literaturan maiz erabiltzen den baliabide estilistikoa da.
Izenak, esanahiaren arabera, bakunak, eratorriak ala elkartuak izan daitezke.
Testuak ozen irakurtzean garrantzitsuagoa da mezua ulertzea, nola
irakurtzen den kontuan hartzea baino.
Testu bat idaztean ez da hain garrantzitsua norentzat idatzi nahi den
aurretik jakitea.
Solaskidearen eta komunikazio egoeraren arabera, hizketa modua
aldatu egiten da.
NORENGAN deklinabide kasua bizigabeekin erabiltzen da.

Z
Z

O
O

Z
Z
Z
Z

O
O
O
O

Z

O

Z

O

Z
Z

O
O

