ALDIZTI

Egileak:
Naroa, Ekiñe, Ainhoa, Eider, Iraide, Ane,
Beñat, Aratz, Ibon, Mikel, Dylan,
Luken, Joseba eta June

BIDEOJOKOAK

Gaur egun gazteok joko askotara jolasten gara: PS4,XBOX ONE, XBOX 360,
Nintendo Switch, eta PC, besteak beste.
Bideo-jokoen historia
Lehenengo bideo-jokoa zein izan zenari buruz eztabaida dago. 1948.urtean misilen
jaurtiketa simulatzen zuen aparatu baten patentea erregistratu zen Estatu
Batuetan.1952an hiruko artzain-jokoan oinarritutako OXO bideo-jokoa egin zuen
Cambridgeko Unibertsitateko EDSAC konputagailuan.
Bideo-joko salduenak
1. MARIO BROS 193 milioi kopia
2. POKEMON 155 milioi kopia
3. THE SIMS: 100 milioi kopia

4. FINAL FANTASY 6
 8 milioi kopia

5. SONIC THE HEDGEHOG 64 milioi kopia
6. GTA 51 milioi kopia

7. MADDEN NFL 48 milioi kopia

8. DONKEY KONG 47 milioi kopia

9. THE LEGEND OF ZELDA 43 milioi kopia
10. GRAN TURISMO 44 milioi kopia

Nork asmatu zituen bideo-jokoak?
Nolan Bushnellek asmatu zituen bideo-jokoak 1972.urtean, asmatutako lehen jolasa
Pong izan zen. Nolan Bushnell otsailaren 5ean jaio zen 1943.urtean, Estatu
Batuetan, eta bideo-jokoen sortzaile bat da.
kategoria motak
PEGI 3: Klasifikazio honen edukia adin talde guztientzako egokia da. Testuinguru
komiko baten barnean indarkeria-maila onartzen da (marrazki bizidunetan indarkeria
mota.
‘PEGI 7: Bertan sar daiteke PEGI 3aren barruan daudenak, baina eszena edo
izutzeko soinuak dituztenak.
PEGI 12: Kategoria honetan, bideo-jokoek indarkeria eta biluztasun adierazpenak
modu grafiko batean ere erakutsi ahal dituzte. Hizkuntza zakarra, baina era berean
leuna, sexuaren inguruko hitz gordinik gabea..
PEGI 16: Kategoria hau indarkeria (edo sexu jarduera) maila errealaren antzekoa
denean aplikatzen da. Adin honetako gazteek ere hizkuntza zakarragoa, tabakoa eta
drogen kontzeptua, eta delitu-jardueraren irudikapena erabiltzeko gai izan behar
dute.
PEGI 18: Helduen sailkapena ematen da indarkeria maila basatia bihurtzen denean
edo indarkeriazko elementu espezifikoak agertzen direnean. Indarkeria basatia zer
den definitzea zaila da, kasu askotan subjektiboa izan daitekeelako, baina ,oro har,
ikusleengan nazka sortzen duen indarkeria bezala definitu daiteke.

MARKAK
PEGI Pan European Game Information esapidearen laburdura da. Bideo-jokoak eta
ordenagailu jokoak adinaren arabera sailkatzen dituen lehen autorregulazio kodea
da.

Definizioa eta ezaugarriak
Ez dago bideo-jokoei buruzko definizio zehatz edo berezirik. Definizio batzuek
ikus-entzunezko aparatuaren existentzia eta bideo edo ikusgarritasunaren

ezaugarria nabarmentzen dute eta beste batzuek bideo-jokoak izan behar duen
istorioa edo fikzio interaktiboa aipatzen dute ezaugarri nagusi moduan.
Bideo-joko bat jokalari-interfaze-makina-pantaila-jokalari ziklo baten bitartez irudika
daiteke. Jokalariak ,jokoan hasteko, makinari adierazi behar dio zer egin nahi duen
interfaze baten bitartez.

Egileak: Mikel Goikolea eta Dylan Moto

EUSKARALDIA

Hizkuntza ohiturak astindu eta ohiko harremanetan euskara gehiago erabiltzeko
ariketa bat proposatzen dizugu:

2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra, euskaraz

hitz egiten edo ulertzen dugun guztion artean egin dezagun euskaraz. Euskal Herri
osoan eta elkarrekin arituta, gure egunerokoan eragin genezake.
Ondoko bi roletako bat har dezagun 11 egunez: AHOBIZI ulertzen duenari euskaraz
egingo diogu eta hark euskaraz nahiz erdaraz erantzun. Ezezagunei lehen hitza,

gutxienez, euskaraz egingo diegu BELARRIPREST egidazu euskaraz, nik ulertzen
dut eta. Agian erdaraz erantzungo dizut, baina zuk niri euskaraz egitea nahi dut.

Bakoitzak bere inguruan, bere ohiko harreman sareetan egitea proposatzen dugu:
familian, lagunartean, lanean, eskolan, dendetan…
EUSKARALDIA Euskal Herrian herriz herri antolatuko da, baita enpresa, elkarte,

ikasketa zentro eta era guztietako entitateetan ere. Zoazen lekura zoazela, eraman
soinean AHOBIZI e
 do BELARRIPREST gisa identifikatzen zaituen txapa eta jarraitu
proposatzen dizugun ariketarekin.

Hamasei urtetik gorako herritarrok eman dezakegu izena.
• Ahobizi izateko, euskaraz hitz egiten jakin behar da.

• Belarriprest izateko euskara ulertu behar da, gutxienez.

Dagoeneko Euskaraldia bukatu da eta hauek dira iritziak: jende askori Euskaraldia

ekintza oso positiboa iruditu zaie euskara ikasten lagundu dielako eta asko ikasi
duelako jende pilak.
Bideo batzuk grabatu ditugu jendearen iritzien berri emateko:
file:///home/ikaslea/Downloads/VID-20190113-WA0024.mp4
file:///home/ikaslea/Downloads/VID-20190113-WA0021.mp4
file:///home/ikaslea/Downloads/VID-20190113-WA0025.mp
file:///home/ikaslea/Downloads/VID-20190113-WA0022.mp44
Egileak Luken Ormaetxea, Beñat Iñarra, Aratz Ezpeleta eta Ibon Kortabarria

MONTERRON HOBETZEKO DISEINU EDOTA PROIEKTU
IRABAZLEA “BIHURGUNE 1545” IZAN DA

“Bihurgune 1545” proiektua VIDA arkitektura bulegoak aurkeztu du, eta Monterron
parkea hobetzeko ideia lehiaketa irabazi duenez, 10.000 euroko saria irabazi du.
Epaimahaiak esan duen bezala: “Orain dauden arazo gehienei irtenbidea ematen
diote”.
Bigarren saria (5.000 euroko txekea) “Parentesis 0132” ideiak jaso du. Ideia hau
M+M arkitektu taldeak aurkeztu du, Alberto Sanabriak hain zuzen.
Hauek izan dira beste bi saridunak: “Berdetuz 2018” eta “Ibilbide 2018”(azken
proiektu hau herritarren gustokuena izan da). Ideia hauek 1.000 euroko sari bana
irabazi dute.
Proiektu hau ez da 2019an egingo, geroago baizik, kiroldegi berria edota Erguineko
igogailua eraikiko dira lehenago.

Udalaren prentsa oharra
Gaur egun, Monterron ez dago Arrasaten behar bezala integratuta; beraz, ez da
jende asko bertara joaten. Espazio horren erabilera askorik ez dago.
Lehiaketaren garapena
Lehiaketa hau bi fasetan banatu da. Lehen fasean Udalak 11 ideia aukeratu zituen,
eta guztiak ikusgai jarri zituen herriko biztanleek gustukoen zutena bozkatzeko,
uztailaren 3tik irailaren 14ra.
Arrasatearren bost gustukoenak honako hauek izan dira: “Ibilbide 2018”, “Bihurgune
1545”, “Lurruna 1247”, “Uhina 2018” eta “Parentesis 0132”
Guztira 342 boto jaso ditu Udalak, eta honek eskerrak eman dizkie parte hartu
dutenei eta bozkatu duten herritarrei.
Bigarren fasean, bozketa amaituta, 11 lagunez osatutako taldeak hartu du azken
erabakia. Horretarako, talde honek kontuan hartu du arrasatearren erabakia baina
baita ere bideragarritasun ekonomiko-teknikoa, inguruarekin bat egiteko duen
gaitasuna,

irisgarritasun

maila

edota

parkearen

egungo

erabilerekin duen

bateragarritasuna.
Gauza hauei erreparatuz, lehenengo bost finalista aukeratu dira eta bost haien
artean irabazlea aukeratu da.
Azken emaitzak
1. Bihurgue 1545: Victor Bazquez Blanco eta Idurre Garcia Fernandezek aurkeztuta.
2. Parentesis 0132: Alexander Michbronn de la Mazak aurkeztua.
3. Berdetuz 2018: Pezestudio eta SC. enpresak aurkeztua.
4. Pasear 0227: Edurne Oyanguren Zorita eta Maria Rivas Herediak aurkeztua.
5. Ibilbide 2018: Maria Zelina Lopez Precek aurkeztua.
Ekitaldian sariak ere banatu dira:
-Irabazlea: 10.000 euro.
-Bigarren saria: 5.000 euro.
-Azken hiru finalistak: 1000 euro.

Egileak: Eider Paredes eta Ainhoa Davila

SANTAMASAK

Urtero abenduaren 22an ospatzen da Arrasaten. Zozketa garrantzitsu bat dago eta
baserritarrez jantzita joan behar da. antonomasietan n taloa txistorrarekin jaten da
gehienetan. Animalia asko ekartzen dituzte jendeak ikusteko.
ABESTIA
Gizendu juka txarria
saltoka dabil herria
antzinako iturria
umore barri barria
Talua arto uruna
eta baserriko lanak
lekutan daz horreik danak

Sasoi bateko ohitturak
etortzen jaku gogurua
tertulian egoteko
bazan nahikua denpora
Orduko erromerixan
dantza suelto eta ardau
haxe zan jaixa sanua
oin barriz dana libre dau

Irakasle bati galdetegia egin genion Santamasen inguruan, hona hemen
erantzunak.
-Zer egiten da?
Kalean egon.
-Zelan janzten da?
Baserritar jantziaz.
-Zer jaten da ?
Taloa eta sagardoa
-Zer abesten da?
Txerri dantza.

Egileak: Naroa Agirre, Ekiñe Carmona eta Ainhoa Davila

KIROLAK
Kirolak jolas edo lehiaketa helburu duten ekintzak dira, giza gorputzaren ahalegina
edo gaitasuna eskatzen duten jarduerak. Kirola banaka nahiz taldeka egin daiteke.
Kirolaren helburu nagusia gaitasun fisikoak iraunaraztea eta handitzea da, baita
arintasuna, mugimendua edo indar areagotzea ere. Kirolak, bestalde, gogoaren
ezaugarri jakin batzuk indartzen ditu, ausardia, iraupena eta diziplina, adibidez.
Bestalde, kirol ekintza antolatu guztien helburua markak haustea edo aurkakoari
nagusitzea da. Horregatik, aldi jakinetan, lehiaketak edo txapelketak antolatzen dira
mundu osoan.
EUSKAL KIROLAK
Herri kirolak abeltzaintza, nekazaritza, arrantza eta artisautza jardueretan oinarriturik
Euskal Herrian industrializazioaren aurretiko garaietatik jokatu izan diren kirolak dira.
Bi kirolari mota nagusi bereizten dira. Batetik, zaletua, edo kirola gustuz egiten
duena (amateur), eta bestetik, profesionala, dirua irabazteko helburuarekin aritzen
dena. Baina batzuetan, zaila da bien arteko bereizketa garbia egitea. Oraintxe
Euskal kirolen adibide batzuk aurkezten dizkizuegu.
TXINGAK
Txinga eramatea pertsona batek plaza batean leku batetik bestera txinga bana
eskuekin eramatean datzan herri kirola da. Normalean 28 metroko plaza batean
jokatzen da. Distantzia horrek plaza edo iltze izena jasotzen du.

PILOTA
Euskal Herriko kirola da, pilota lekuetan jokatua, pilotari ezagunenak: Irujo, Aimar
Olaizola,Bengoetxea eta abar....

SOKA-TIRA
Sokatira herri kirol bat da. Hainbat partaidek osatutako bi taldeak soka baten alde
bietan jarrita, partaide bakoitzak bere aldera tira egin behar du.
Kirolaren helburua adierazitako leku edo marka jakin batetik beste taldea pasaraztea
da. Talde bakoitzean 8 pertsona izaten dira: haietako batek taldea zuzentzen du.

LOKOTX BILKETA
Lokotx bilketa Euskal Herriko joko tradizionala da, tarteka eta ilara batean jarritako
lokotx edo egurrezko zatiak banan banan hartu eta ilararen mutur batean dagoen
saski batera ahalik eta denbora laburrenean sartzea helburua duena. Jokoa banaka
nahiz taldeka joka daiteke, azken kasu honetan taldekide adina ilara eta saskiak
jarriz.

HARRI -JASOTZEA
Harri-jasotzea harri bat lurretik hartu eta sorbaldaraino jasotzean datzan herri kirola
da. Jarduera honetan dabilen kirolariari harri jasotzailea deritzo.

Aizkora proba
Aizkora proba edo Aizkolaritza herri kirol mota bat da. Helburua enbor bat edo
gehiago aizkoraz ahalik eta denbora gutxienean moztea da, eta banaka, binaka edo
taldeka lehiatu daiteke. Enborra zutik edo etzanda egon daiteke.

Kirol hauen guztien jatorria auzolanetik datoz, hau da, nekazaritzatik, arrantzatik,
abeltzaintzatik,artisautzatik...
Egileak: Luken Ormaetxea eta Joseba Rodriguez

BOLI KOSTA

Boli Kosta Afrikan kokatuta dago, Costa de Marfil izen frantsesa
da. Hiriburua Jamusukro da (200.659 biztanle ditu), eta hiri
nagusia Abidjan da (aurreko hiriburua zena) eta 3.310.500 biztanle
ditu. Buake eta Man dira beste hiri aipagarriak. Horretaz aparte,
herri, parke, hiri... interesgarri batzuk daude, besteak beste:

Tai parkea: Fauna eta flora bikainak Afrikako
kontinenteko baso trinko batean biltzen dira. Boli Kosta eskualdean, Afrikako
mendebaldean dagoen basoa da. Bi milioi hektarea basatiak, eta 600.00 baso
hektarea , fauna eta flora ugari, zortzi parke nazional eta 21 natur erreserba
ditu. Taï-ko hiri txikia hartzen du, Cavally ibaiaren mugetaraino. Txinpantzeen
komunitate babestuak bizi dira, ugaztun espezieak desagertzeko arriskuan,
esate baterako, hipopotamo leopardo eta hamaika tximino mota daude.

.

.
Abdiján:Boli kostako hiri nagusia da Afrika
osoko seigarren hiririk handiena da Abdijan Hiriak 3.310.500 biztanle ditu.
Abijanek Hegoa eta iparraldea ditu eta bietan hainbat herri daude.
Abdijan Iparraldean: Abobo,Williamsville, Adjamé, Yopougon, Plateau...
Abdijan Hegoaldean: Abdijan: Koumassi, Marcory, Bietry, Port-Bouët, Vrid...
1983 arte herrialdeko hiriburua izan zen. Hau da Absijan buruz dakigun guztia

Grand Bassam: Boli kostako hiri bat da Abdijanen

ekialdean dagoena. Ébrié aintzirak:Ancien Bassam frantses likidazio zaharra
da,Eraikin kolonialen lekua da, horietako batzuk zaharberrituak eta Gineako
Golkoaren parean daude.. Eskualdean Katedralak eta Boli Kosta Museo Nazionalak
ere badaude. Nouveau Bassam eta Ancien Bassam zubi batekin konektatuta
daude, barnealdean dago, aintzira iparraldean. Afrikako funtzionarioen auzo gisa
izan zen eta gaur egun hiriko merkataritza-gune nagusia da.
Elie izeneko mutiko bat institutura etorri da. Eta bere herriko kulturak eta bera
ezagutzeko asmoz elkarrizketa bat egin diogu.
1. Hiriburuan bizi zinen edo herri batean?
Hirian bizi nintzen Abdijan izenekoan.
2. Norekin etorri zara Euskal Herrira?
Nire amarekin.
3. Noiz etorri zinen?
Udan etorri nintzen.
4. Lagun asko zenituen Boli Kostan?
Bai, lagun asko neuzkan.
5 Zer jaten zenuen zure herrian?
Sopa fría de Maní, Kadjenou, giso de pollo salsa de vegetal, Dedos de melón con
Lima de Costa De Marfil, Cookies de maiz de Costa de Marfil, aloko alloco, bananas
fritas.
6. Gabonak, San Juanak….ospatzen dituzue? Zeintzuk?
Bai, Euskal Herriko jaien antzera.
7. Zenbat hizkuntza dakite zure herrian?
Frantsesa eta gaztelera apur bat
8. Zenbat eskola daude zure herrian?
Lau eskola daude.
9.Zer motatako kirol egiten dira?
Atletismoa, boxeoa, boleibola, txirrindularitza, futbola ...
10. Zer egiten zenuen aisialdian?
Lagunekin jolastu saski baloian.

Egileak: June Ballesteros eta Iraide Onaindia
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1. Deitzeko balio du
2. Botere publiko bat zuzendu, kontrolatu eta administratzen duen sistema eta sistema hori
ordezkatzen duten agintarien multzoa da.

3. Hauek jan ostean puzkerrak botatzen dira.
4. Irakatsi egiten da ikastetxeetan.
5. Ergelaren sinonimoa.
6 Tximinoaren familiakoa da
7.Entzuteko erabiltzen dugu.
8. Matxismoaren aurka dagoen pertsona.

AURKITU 7 DESBERDINTASUNAK

Egileak: Ibon Kortabarria, Aratz Ezpeleta, Ane Arejolaleiba eta Beñat Iñarra

KORRIKA EUSKARAREN ALDE!

ZER DA KORRIKA?
Korrika Euskal Herri osoan zehar egiten den euskararen aldeko ekimen erraldoia da.
1980an Oñatitik Bilbora Euskal Herria zeharkatu zuen lehen Korrika, euskararen
alde antolatzen den ekitaldirik jendetsuena eta garrantzitsuenetakoa da. Ordudanik,
20 Korrika eta 39 urte igaro dira. 2019ko apirilaren 4an hasita, 11 egunez eta gelditu
gabe, Korrikak Euskal Herria zeharkatuko du 21. aldiz.
Bi mila kilometro baino gehiago euskararen alde, adin eta mota guztietako milaka
partaiderekin, gau eta egun gelditu gabe.
Korrika hasi eta amaitu arte, lekukoa pasatzen da eskuz esku eta kilometroz
kilometro korrikalarien artean; lekuko horren barruan, euskaldun ezagun batek
Korrika helmugara iristean idatzi eta irakurriko duen mezua gordetzen da, ordura
arte sekretupean gordetzen dena.
Ehunka mila lagun izan dira parte-hartzaileak aurreko Korrika edizioetan. Korrikaren
inguruan sortzen den mugimenduak Euskal Herriko jendarteak bere hizkuntza
berreskuratzearen alde egindako hautua erakusten du. Korrika bi urterik behin
Euskal Herriko jendartea astintzen duen gertakari bilakatu da. Ekimenean parte
hartzen duen jende-kopuruak gora egiten du etengabe, Korrikaren antolaketan
milaka lagun aritzen dira herriz herri eta auzoz auzo eratutako batzordeetan, eta
kanpainak irauten duen bitartean, hil batzuk lehenago aurkezten denetik azken
eguneko jaia izan arte, ehunka jaialdi, kultur ekitaldi eta abar antolatu ohi dira.

NORK ANTOLATZEN DU KORRIKA?
Euskalduntze eta alfabetatzea nahiz hizkuntzaren erabileraren alorrak jorratzen ditu:
euskara-eskolak, ikerkuntza, material didaktikoen sorkuntza, irakasleak prestatzeko
ikastaroak, kultur ekitaldien antolakuntza, euskara erabiltzeko praktika-jarduerak,
lantegi eta erakundeen normalizazio-planen diseinu eta kudeaketa, itzulpengintzanahiz zuzenketa-jarduerak eta euskararen aldeko kontzientziatze-kanpainak.
Lehen alfabetatze-taldeak 1965 inguruan sortu ziren, eta urte hartan antolatu zen
lehen kanpaina. Alfabetatze-taldeak Euskal Herri osoan sortzen ziren neurrian,
agerian geratu zen euskara ez zekien euskal herritar multzo handi horri euskara
irakasteko beharra. Horixe izan da AEKren urteotako zeregin nagusia. Halaxe sortu
ziren, Euskaltzaindiak bultzatu eta babestuta, gau-eskola izenekoak eta, geroago,
euskaltegiak. Gaur egun, AEK helduen euskalduntze-alfabetatzean aritzen den
elkarterik garrantzitsuena dugu eta, administrazio-banaketak gaindituz, Euskal Herri
osoan lan egiten duen bakarra. Horretarako 500 kide baino gehiago; euskara
eskolak ematen 100 euskaltegi eta gau-eskola baino gehiagotan banatuta,
normalizazio planak bideratzen laguntzeko zerbitzua, erabilera bultzatzeko
programak, itzulpen zerbitzua eta AIZU! aldizkaria, besteak beste. Aurreko
KORRIKA amaitu zenetik, jendartearen bultzada nabarmendu nahi dugu. Alde
batetik, aurreko KORRIKAko batzuen deiari kasu eginda, euskaraz bizitzeko hautua
irmoagoa da; bestalde, herritar gehiago hurbiltzen ari da euskaltegietara.
Administrazioari dagokionez, euskaltegiei bideratutako baliabideak oraindik ez dira
nahikoak. EAEn, egoera normalizatu gabe dago, urratsak egin badira ere;
Iparraldean, laguntzak handitu egin dira, baina ez helduen euskalduntzeak behar
beste; eta Nafarroan, urte beltzen aroa amaitu bada ere, oso urrats txikiak egin dira
orain arte. Euskal Herri osoak behar-beharrezkoa duen helduen euskalduntzea
bizkortzea eta inbertsioak areagotzea ezinbestekoa da. Hori dela eta, 21.
KORRIKAk jasoko duen dirua Euskal Herri osoko bere euskaltegiei banatuko die.

Urtero bezala korrikarako abesti bat asmatzen dute talde desberdinek. Aurten
“klika”21. KORRIKAREN abestia asmatu dute.

Aurtengo ibilbidea Garesen hasiko da eta Gasteizen bukatuko da.

KORRIKA 2019 ABESTIA
https://www.naiz.eus/eu/mediateca/video/korrika-21-klika-abestia-eta-bideoklip

Hauek dira abesti honen abeslariak:

MAD MUASEL

LA FURIA

FERMIN MUGURUZA

Egileak: Ane Arejolaleiba, June Ballesteros, Iraide Onaindia eta Eider Paredes

Goienara bisita
tdyryeygehrjyyrjgdr

.
Martxoaren 25ean, astelehenean, prentsa tailerreko ikasleok Goienara joan ginen.
Goiena (lehen Goienkaria) Gipuzkoako Debagoiena eskualdean Komunikazio taldea
egiten duen euskarazko aldizkaria, telebista eta irratia da. Bertan kazetari eta
errealizazio lanetan aritu ginen, eta galdera hauei erantzun zizkiguten Monica
Belastegik eta Nerea Artolak.

●

●
●
●
●
●
●

Orain dela zenbat urte sortu zen Goiena?

Goiena orain dela 20 urte sortu zen, herri komunikabide desberdin zeuden eta
elkartu egin ziren Goiena egiteko.
Zeinek hasi zuen hau guztia?
Baiarako herri guztien artean sortu zuten Goiena.
Zenbat pertsonak egiten duzue lan Goienan?
50 pertsonek egiten dugu lan Goienan
Zenbat albiste egiten dituzue aste batean?
100ka albiste igotzen ditugu astean.
Zenbat programa egiten dituzue Arrasateko Goiena telebistan?
Asko.
Zenbat urte daramazue?
Gutxi gorabehera 35 urte daramatzagu.
Zein izan zen hasierako helburua?
Informatzea.

Horretaz gain, Goienan esplikatu ziguten nola formateatzen zuten erreportaje
bakoitza eta hemen erakutsiko dizuegu zer esan ziguten:
Lehengo edizio sisteman egiten dute formatua, eta idazkariei ematen diete idazteko
eta idatzi ondoren, beraiek Indizain sisteman kolore, argazki…. eta horrelako gauzak
egiten dituzte..

