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· Kalejira eta herri bazkaria

· Eskolaren abesti berria

· DBH4koak Erroman eta Florentzian

· Kirol eta literatura sariak

· Eskolako festa
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ZARAGUETA HERRI  ESKOLA BERRIPAPERA 2018ko  EKAINA

Ikasturte berezia izan da aurtengoa Zaraguetan. Irailean 40 urte bete dira Orioko Eskola Publikoan Haur 
Hezkuntzako ikasle talde bat lehenengo aldiz ikasketak euskara hutsez egiten hasi zenetik. Urteurrena 
ospatzeko, ikasturtean zehar hainbat jarduera eta ekitaldi antolatu ditugu.
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Zaraguetak badu bere ospakizunetan kantatzeko abestia. Imanol Urkizuk sortu zuen kantuarentzako doinua; eta Eli Hue-
gunek eta Iñaki Iturainek asmatu dituzte doinua janzteko hitzak.

Kantua grabatuta, diskoa ikasle guztien etxeetara zabaldu du eskolak. Grabazioa martxoaren 10ean egin zuten Mutri-
kuko musika-estudio batean. Grabazioan, Imanolek alaba Iratzekin kantatu zuen, eta haiekin batera Iñakik eta zenbait 
ikasle, irakasle eta gurasok ere bai.

Imanolen doinua bizia eta alaia da; diskoa biltzen duen karatula oso txukuna; eta hitzen bidez Orioko Herri Eskolaren 
izaera aipatzen da, errimaz ondo jositako eta edukiz ondo betetako bi bertso eta lelo eder eta esanguratsu baten bidez.

Ereserki-kantuaren diskoa salgai dago herriko liburu-dendetan, euro batean, eskuratu nahi duten herritar guztientzat.

genuen eguna. Pixkana, Orioko 
plaza eta tabernetan elkartzen 
joan ginen. “Mutiko Alaiak” musika 
taldekoekin dantzan eta kantuan 
ibili ginen herriko kaleak alaituz. 
Bazkaltzeko ordua iritsi zenean kale-
jiran hurbildu ginen eskolara. Bixente 
Lasa, Koldo Arruti eta guraso talde 
batek prestatutako babarrun goxoek 
adoretuta berriketan jardun ondoren, 
berriz ere Mutiko Alaien musikarekin 
kantuan eta dantzan eman genuen 
arratsaldea. Egun polita izan zen!

Ekintza eder eta interesgarriz 
jantzita joan zaigu ikasturtea. Orain, 
bukaeran, eskerrak emateko unea 
iritsi zaigu. Eskerrik asko iaztik 
ospakizunak antolatzen ibili diren 

Ospakizunei hasiera omenaldi 
batekin eman genien. Ekitaldian, 
eskolan azken 40 urteotan Orioko 
haurrak euskaraz hazi eta heztea 
posible egin zutenak omendu 
genituen. Geroztik, beste hainbat 
ekintza antolatu dugu hilero, haur, 
gazte eta helduei zuzenduak: 
Musika-emanaldiak (Goazen eta 
Txantxariak), mahai-inguruak, 
gosari-tertuliak, RAP abestiak 
sortu eta grabatu (DBHko ikasleek 
Imanol Epelderekin), bingoa…

Apirilaren 21ean eman genien 
bukaera ikasturte osoko ospakizunei. 
Bazkaria egin genuen ikastetxeko 
frontoian; babarrun jate ederra! 
Eguraldia lagun, poteo batekin hasi 

guraso eta irakasleei, haiek osatutako 
batzordea txikia izanik ere, egin duten 
lana handia izan baita. Eskerrik asko, 
baita ere, laguntza eman duzuen 
guraso, irakasle eta ikasle ohiei, Lasa 
eta Koldori... Eta nola ez, ekitaldi 
eta emanaldietara hurbildu zareten 
guztioi. Bejondeizuela! Bejondeigula! 

Azken 40 urteotan euskaraz 
bizitzeko aukera izan dugu, eta 
ospatu egin dugu. Orain aurrera 
begiratzeko garaia iritsi da. Gogotsu 
gaude aurrekoek egindako lanari 
jarraipena emateko. Euskal Eskola 
Publiko osasuntsu eta indartsu baten 
alde, euskaraz eta euskararen alde.

ESKOLAK KANTU BERRIA DU

Eskolak badu ereserkia: “Zaraguetako Herri Eskola”.

Antilla hondartza, ibaia, baratza, 

inguru naturalak, 

gure Zaragueta hortxe dago eta 

pozik seme-alabak, 

Orion jaioak, etorritakoak, 

batu ditu kresalak; 

irakasle, ikasle, guraso, langile, 

danak eskuzabalak (bis).

Zaraguetako herri eskola, herritar guz-
tiona,

Zaraguetako herri eskola, danontzat eta 
danona. 

Txikitasunaren handitasunean, 

Zaraguetan biltzean; 

hezi eta hazi, bizitzen ikasi, 

gelan eta kalean; 

txapela buruan, ibili munduan,

eskola agurtzean;

ikasitakoa, sentitutakoa 

eraman bihotzean (bis).

Zaraguetako herri eskola, herritar guz-
tiona,

Zaraguetako herri eskola, danontzat eta 
danona. 



A
LB

IS
T

E  
LA

B
U

R
R

A
K

IKASKETA-BIDAIA: ITALIA IKUSGARRIA

Xubiren saria literaturan

Zarauzko Udalak urtero antolatu 
ohi duen Salbatore Mitxelena 
literatur lehiaketan lehenengo 
saria irabazi du Xubik, iaz 
arte Zaraguetako ikasle 
izandako Asier Zubizarretak, 
olerkien atalean `Egia biluzik´ 
poesiarekin.

Eskolako festa

Eskolak DBHko ikasketak 
eskeintzen dituenetik, maila 
hauetako ikasleak larri ibili 
izaten dira Zaraguetako festara 
hurbiltzeko, garai honetan izaten 
baitira azterketak. Guztiok festa 
giroan ibiltzeko, urte honetatik 
aurrera, ospakizunak ekaineko 
hirugarren larunbatera pasatzea 
erabiki da. 

Zaralardi txapeldun

Aia eta Orioko eskolek 
auzolana egiten dute zenbait 
alorretan: ikasturte bukaerako 
jaialdian, eskola kirolean… 
Kirol batzuetan elkarrekin 
osatzen dute ekipoa. Taldea 
izendatzeko, bi eskolen 
izenak batu dituzte: Zaralardi 
(Zaragueta eta Lardizabal). 
Kirolerako elkartzearen 
emaitzarik onena Aiako 
eta Orioko neska-mutilek 
elkar ezagutzea izan da, 
eta haien artean sortu den 
giro eta harreman jatorra.

Aurten, horrez gain, kirol-
emaitzak ere onak izan 
dituzte. Bosgarren mailako 
mutilek eskolarteko 
saskibaloi-txapelketa irabazi 
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Aurten ere, iaz bezala, DBH4ko ikas-
leek ikasketa-bidaia bikaina egin 
dute: Italian izan dira apirilean. Ikas-
turte osoko lanaren bidez lortutako 
diruak eman die horretarako aukera.

Lehen egunean, Santanderren he-
gazkina hartuta iritsi ziren Erromara. 
Apartamentuan kokatu ondoren, irten 
eta pizza gozoa dastatuz eman zioten 
hasiera Italiako egonaldiari. Hurrengo 
egunean, Coliseoaren handitasuna 
eta Erromatar Foroaren bitxitasunak 
ezagutuz txunditu ziren, baita Fon-

tana di Trevi eta Agriparen Panteoia-
rekin ere. Eta nola ez, behin Italiara 
iritsiz gero Florentzia ezagutzea na-
hitaezkoa denez, bertara jo zuten 
trenez. Han, Piazza del Duomon izan 
ziren, marmol zuri eta berdez eraiki-
tako katedral ederraren inguruetan 
harat-honat ibili, eta bitxi-dendaz be-
teriko Erdi Aroko Ponte Vecchio zubi 
gainetik Arno ibaia zeharkatu zuten. 
Azken egunean, Vatikanoko museoak 
eta Michelangelo artistaren margo-
lan bikaina ikusteko aukera izan zuten 

zuten Zarautzen, maiatzaren 6an 
Antonianoren kontra jokatu zuten finala 
irabazita. Seigarren mailakoek, berriz, 
eskubaloian irabazi zuten, eskola-kiroleko 
eskualdeko txapelketa; eta Zarauzko 
hondartzako futbolean finalera iritsi.

Kapera Sixtinoan. Ederra izan zen bi-
daia, eta oso gustura ibili ziren Italian, 
monumentu artean izozkiak dastatuz. 

Italia ezagutzeak merezi duenez, aur-
tengo DBH3koak ere jada hasiak dira 
lanean datorren urteko bidaiarako di-
rua lortzeko. Eskolatik eskerrak eman 
nahi dizkiegu herritarrei, ikasleek ho-
rrelako aukera izan dezaten laguntza 
ematen duzuen herritarroi: gabone-
tako egutegiak nahiz errifak erosiz, 
errifako saskirako jakiak-eta ema-
nez, edota jardueratan parte hartuz.


