Ari gara
Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialeko Hirugarren maila

Pello Mateos Yeste, Garbiñe Urreizti Lezertua

Argitalpena:

Nafarroako Gobernua
Hezkuntza Departamentua
Euskara Zerbitzua

Egileak:

Pello Mateos Yeste eta
Garbiñe Urreizti Lezertua

Marrazkiak:

Regina Salcedo Irurzun

Diseinua:

RBK, Diseinu eta Komunikazioa

Imprimaketa:

Gráficas Lizarra

L.G.:

NA 2693-2004

ISBN.:

84-235-2703-4

Ari gara
EOIDNA-ko Euskara Departamentua abian jarri zenean, gure ikastetxe kolaboratzaileei ohikoa
(maila bakoitzaren kurrikulua, ebaluazio irizpideak eta azterketak) eskaintzeaz gainera argi ikusi
genuen Bigarren Hezkuntzako irakasleei zertxobait gehiago eskaini behar zitzaiela: guk proposatutako kurrikulua ikasgeletan aurrera eramaten lagunduko zion ikasmaterial xorta xume bat, alegia.
Ikasmaterial hau sortzera bultzatu gintuen arrazoia kurrikuluaren beraren izaeran aurkitu behar
dugu. Izan ere, EOIDNA-ko kurrikulua prestatzerako orduan, HABE-k plazaratu zuena hartu genuen
oinarritzat. HABE-ko kurrikuluak zerbait ona badu, eta alderdi on asko ditu, ikaslea komunikazio
eraginkor eta praktikora bultzatzeko asmoa da. Horixe nahi genuen, ohiko irakasbide memoristiko
eta gramatikal horretatik aldenduta, Bigarren Hezkuntzako A ereduko gure ikasleei komunikaziorako bide ematea.
Ari gara materialaren helburua ikasgelan lau trebetasunak lantzea da. Lau trebetasunetatik mintzamena izan da orain arte gelan lantzeko aukerarik izan ez duena, ohitura falta, batetik, eta gelako ikasle kopurua, bestetik, izan dira gure ustez trebetasun hau ez lantzearen arrazoi nagusiak.
Guk eskaini dizuegun materialean, beraz, beste trebetasunen artean mintzamenari ere lekutxo bat
egitea proposatu dizuegu.
Nozio komunikatiboa oinarri delarik, esaldiak egituratu ahal izateko edukin gramatikalak gelako irakasleak zabaldu beharko ditu, betiere material osagarria baita guk sortu duguna. Gure liburu honetan ez dira betiko eta beharrezkoak diren azalpen gramatikalak aurkituko, gure programazioan
mailaka definituak agertzen direnak, hauek gelako irakasleak inork baino hobeto azalduko dituela
uste dugu.
Ari gara ikasmateriala bi zatitan aurkeztu nahi izan dugu: irakaslearen liburua eta ikasleena. Lehenengoan irakasleek baliagarriak izan dakizkiekeen informazioak aurkituko dituzte, hala nola jarduera bakoitzaren euskarriak (testu-mota, kontestuko ezaugarriak, adierazpide linguistikoak...),
prozedura, soluzioak... Bigarrenean ikasleek egin beharko dituzten zeregin guztiak, modu erakargarrian aurkeztuak, biltzen dira.
Bukatzeko, eskerrak eman nahi genizkieke Nafarroako Gobernuko Araubide Bereziko Irakaskuntzaren eta Teknologia Berrien Zerbitzuari eta bereziki Euskara Zerbitzuari, hauen laguntzarik gabe
lantxo honek ez baitzuen argia ikusi izango. Era berean, gure eskerrik beroena Nafarroako Gobernuko Ikasliburu eta Materialen Unitate Teknikoari argitalpen prozesu teknikoa bere gain hartu duelako. Azkenik ez genituzke aipatu gabe utzi nahi izango EOIDNA-ren proiektuan A ereduan aritu eta
ari diren irakasle guztiak, haien ekarpena balio handikoa baita. Horiei ere eskerrak.

Egileak

Aurkibidea
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Hirian zehar bueltaka

Hiria

1.

Beti matrakan

Jarduera

Binaka jarrita, A eta B ikasleak, bakoitzak bere komikia irakurri eta ulertu
ondoren, idatziz, gertatutakoaren laburpena egingo du.

2
Gero, egindako laburpenak pasatu elkarri eta bestearen komikia, ikaskideak egin duen laburpena irakurriz, ulertzen saiatuko zarete.

Mintzamena

Irakurmena

1

3
Bukatzeko, benetako komikiak trukatu, irakurri eta konprobatu laburpenean irakurri duzuena benetan bat datorren
komikiarekin.
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2.A

Telefono mugikorrak

Jarduera

Irakurmena

Segidan duzuen informazioa bakarka irakurri eta hiruko taldeetan
gai honetaz mintzatuz, ADOSTASUNA-DESADOSTASUNA adieraziko
diozue elkarri:

Irakurri eta
ulertu!

Mintzamena

Ikerketa Geologikoen Elkartearen arabera epe laburrean telefono mugikorra erabiltzen dutenek edo antenetatik gertu bizi
direnek honako ondorioak izan ahal dituzte:
– Estresa handitzea.
– Erreflexuak galtzea, erabakiak hartzeko orduan zailtasunak, memoria
galtzea...
– Buruko min iraunkorra.
– Loa galaraztea.
– Belarrian eta tinpanoetan nahigabeak, burrunba, zorabioa eta
bertigoa.
– Erritmo kardiakoan aldaketak eta palpitazioak.
– Presio arteriala igotzea.
– Begian kornea berotzea, kataratak izateko arriskua sorraraziz.
– Erredurak irradiazioa zuzenean jasotzen duten aldeetan.
– Gaizki egona.
– Eta hainbat ikerketak telefono mugikorraren erabilera epe luzera azaleko minbiziarekin,
burmuineko tumoreekin eta alzheimer gaitzarekin lotu dituzte.

Egia ote?
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2.B

Hau kontatu digute

Jarduera

Mintzamena

Irakurmena

Hurrengo hau Iruñeko emakume baten testigantza da. Barkarka irakurri eta ulertu:

Irakurri eta
ulertu!
Hemen ondoan, Txantrean, halako makil handi batzuk, antenak, jarri zituzten. Baina orduan ez nekien zer zen. Hor segitzen du eta hori bakarrik zegoenenan ez zegoen arazorik, baina gero
nire etxe ondoan jarri zituzten.
Hasieran ez nuen ezer somatu baina orain dela hamar hilabete-edo
hasi nintzen egunez logure handiarekin eta kriston buruko minak
somatzen nituen, batez ere gauez. Medikuarengana joan nintzen eta
azterketa batzuk egin ondoren esan zidaten ez nuela deus.
Horrela gelditu nintzen nire gauza izanen zela pentsatuz. Baina egun
batean telebistan Bizkaiko herri txiki batean etxe bateko jabeak telefonoen antenen kontra hitz
egin zuen. Hau entzunda,
bat-batean etorri zitzaidan burura niri gertatzen
zaidana antenekin lotuta
egon daitekeela, gero eta
konbentzituago nago zerbait badela.
Ez da bakarrik buruko
mina eta lokartzearena,
askotan hitzak, hitz arruntak, ez ditut gogoratzen,
ez euskaraz ez erdaraz.
Hainbat bizilagunekin komentatu dut eta baten bati ere, guztiei ez, antzeko gauzak gertatu zaizkio.
Nabarra aldizkaria, moldatua
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Gai honekin
segituz...

Hirunakako taldeetan hurrengo galderei erantzunez,
eztabaida sortu behar duzue:

– Zer iruditu zaizue emakumeak kontatu duena?
– Zuen ustez esajeratu egiten al du?

– Ezagutzen al duzue beste kexaren bat?

– Ba al dakizue zerbait zuen inguruko antenekin izan diren
arazoez?
– Zein dira irtenbideak?

– Telefono mugikorra gehiegi zabaldu al da zuen ustez?
– Telefono mugikorraren alde ala kontra zaude?

14
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Telefonoan

NOZ
IOAK
RIIINN

NG!

Hartu duenak:

Deitu duenak:

Hartu duenaren
erantzuna
– Bai, oraintxe jarriko da.

– Bai, nor da?
– Bai, esan?
– Bai?

– Mikel naiz,
Maria etxean dago?
– Maria hor dago?
Mikel naiz.

– Bai itxoin, deituko diot.
– Zaude pixka batean,
orain jarriko da.
– Ez, ez dago. Laster
etorriko da.

HONELA EZ!!!
Dago Mikel?

Zer dio honek?
Aldrebes hitz egiten du!
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3.

RiiiNNNGG!!! Anakeleto hor al dago?

Jarduera

Mintzamena

Hiruko taldean jarrita komikia irakurri, erantzun bakarka beheko galderari eta hiruron artean adostu erantzuna.
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Nondik nora?

NOZ
IOAK

NONDIK eta NORA deklinabide-kasuek
erabilera nagusi bi dauzkate: lekua eta denbora
adieraz dezakete (oraingoan lekuaren adierazpena landuko
dugu). Adibidez:

Irakurri

eta ik a s
i

NONDIK?

kaleTIK, kaleETATIK

NORA?

kaleRA, kaleETARA

NOIZTIK?

abuztuTIK, abuztuETATIK

NOIZ ARTE?

igandeRA ARTE

Bestalde, forma desberdinak erabiltzen dira bizidunekin eta bizigabeekin:
Bizigabeak:
Bizidunak:

NONDIK/ NORA
NORENGANDIK/ NORENGANA

Deklinabide kasu hauek honako eskema honen arabera erabili ohi dira:

NONDIK
MUGATUA
Singularra

Plurala

-(e)TIK

-ETATIK

MUGAGABEA

ERAKUSLEAK

LEKU-ADITZONDOAK

-(e)TATIK

Honetatik

Hemendik

Horretatik

Hortik

Hartatik

Handik

komunETIK

komunETATIK

komunETATIK

etxeTIK

etxeETATIK

etxeTATIK

tabernATIK

tabernETATIK

tabernaTATIK

Hauetatik
Horietatik
Haietatik

NORA
MUGATUA
Singularra

Plurala

-(e)RA

-ETARA

MUGAGABEA

ERAKUSLEAK

LEKU-ADITZONDOAK

-(e)TARA

Honetara

Hona

-(e)RA
komunERA

komunETARA

komunETARA

etxeRA

etxeETARA

etxeTARA

tabernaRA

tabernETARA

tabernaTARA

Horretara

Horra

Hartara

Hara

Hauetara
Horietara
Haietara
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4.

Donostia zure eskutan

Jarduera

Mintzamena

Zu eta zure laguna Donostiara, egun pasa,
joan zarete. Biok elkarrekin joan zareten
arren, bakoitzak bere plana egitea erabaki
duzue. Zure laguna dendaz denda ibili da.
Zuk, ordea, turismo egin duzu Donostian.
Donosti tour bus turistikoa hartu duzu eta bisita ugari egin dituzu Donosti tourren laguntzaz.
Etxera bueltatzeko berriro elkartu zarete
biok. Zu oso pozik zaude baina zure laguna zeharo aspertua. Non zehar ibili zara
egun osoan?, galdetu dizu zure lagunak. Zuk ASMATU! erantzun diozu.
Beraz, hori egin behar du B ikasleak, A ikaslea non ibili den ASMATU behar du.

A
ik a s l e

Zure planoan duzun ibilbideari begiratuz, B ikasleak
egingo dizkizun galderei erantzun. Bukatutakoan, zure
planoa erakutsi B ikasleari eta berea ondo bete duen konprobatu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Udaletxea / Aquariuma / Portua
Alderdi Eder
Zaragoza plaza / Londres hotela
La Perla
Kontxa hondartza
Ondarreta hondartza
Haize Orrazia / Funikularra

8.
9.
10.
11.
12.

La Sirena aterpetxea
Igeldo mendia / Jolas-parkea
Antiguo
Miramar jauregia plaza-Astoria
Justizia jauregia

13.
14.
15.
16.

a

Artzai Onaren katedrala
Bilbo plaza-Zabalgunea
Pio XII plaza-Astoria
Maria Cristina zubia / Renfeko tren geltokia

Hiria

B
ik a s l e

a

NONDIK NORA, NORANTZ eta NORAINO galdetuz eta
hurrengo planoaren laguntzaz, A ikasleak egin duen ibilbidea asmatu behar duzu. Galderak eginez planoa osatu. Bukatutakoan
A ikasleak duen planoarekin konparatuz, informazioa ondo trukatu
duzuen jakingo duzue.
Tour-aren hasiera (1 zenbakia duen borobila), udaletxea, aquariuma eta portuari
dagokien puntua da. A ikasleak bisitatu dituen leku guztiak zein ordenetan bisitatu
dituen jakin beharko duzu. Era honetako galderak eginez, planoan agertzen diren
borobil guztietako zenbakiak jartzea lortu beharko duzu:

Udaletxetik norantz joan zara?
Udaletxetik zein tokitara joan zara?
Udaletxetik Antiguora joan al zara?
koloreek lagunduko dizute planoko puntu bakoitzaren
izena zein den jakiten: tokiaren izenak (20.orrian dituzunak)
eta planoko borobilak kolore bera dute.

!!
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B
ik a s l e
Toki hauek bisitatu
ditu A ikasleak:

baina nondik nora ibili da?
20
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5.A

Botiloiaren aurka

Mintzamena

Irakurmena

Jarduera

Jarraian Botiloiaren aurkarko legeaz mintzatuko gara. Hirunaka jarrita, hurrengo informazioa irakurri eta ulertu ondoren, segidan duzun
galderari erantzunez eztabaida piztuko duzue. Bukatutakoan, talde
txikietan jaso duzuena talde osoari aurkeztuko diozue.
o neurriak
Alkoholaren aurkak
Hona hemen, laburbilduta, Espainiako Gobernuak aurreikusitakoak:
• Gazteei kalean alkohola edatea galaraztea.
• Edari Alkoholdunak erosi edo kontsumitzeko gutxieneko adina 18 urtekoa izatea.
• Alkoholaren erosketa, banaketa eta kontsumoaren inguruko araudia ordenatzea,
orain arte oso sakabanatuta baitzegoen.
• Edari alkoholdunen publizitatea eta promoziorako tarteak mugatzea.
• Adin txikikoei edari alkoholdunak saltzen dizkieten dendei jarri beharreko isunak
handitzea.
• Ikastetxeetako ikasketa-planetan drogak eta alkoholaren aurkako programak
aurreikustea.
• Arauak hausten dituzten gazteak zigortzeko modu bat lan sozialak egitera behartzea izango da, komunitatearen mesederako diren neurrian.
Habe aldizkaria

Zenbait datu

• Espainian, alkohol-kontsumoaren hasiera 13,6 urteetan dago.
• 14 eta 18 urte bitarteko gazteak ohiko edaleak dira.

• Alde txarrak

Hau guz
tia iraku
rrita,
Gobernu
a
dituen n k hartu
e
ala kont urrien alde
ra al zau
Zerrend
dete?
a
eta alde tu alde onak
t
eztabaid xarrak eta
atu tald
ean

• Alde onak
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5.B

Ba nire iritzia honetaz...

Jarduera

Irakurmena

Orain zure iritzia idatziz eman behar duzu, baina lehenengo irakurri
jarraian dituzun iritziak.
Botiloiaren aurkako legeaz pentsatzen duzuena kaleratzea erabaki duzue
eta honetarako, egunkari batean agertzeko artikulua idatziko duzue.
Bakarka, bakoitzak bere iritzia idatziz eman ondoren, hiruko taldean jarri
eta idatzitakoa elkarri irakurriko diozue. Ulermena ziurtatu behar da! Beraz,
entzuten ari denak ulertzen ez badu, irakurtzen ari denari JAKINARAZI!

Idazmena

Iritziak
• Gazteek edatearen arazoa helduen gizartearen teilatuan dago,
benetako kontzientzia ez badago, hau da, gurasoek onartzen
badute seme-alabek edatea, normala iruditzen bazaie eta babesten badute jarrera hori gazteak direlako eta, azken finean, adin
horretan egiten den zerbait dela uste badute, ez dago irtenbiderik.
• Ez du hobeto pasatzen gehiago edaten duenak, bere aisialdiarekin
zer egin nahi duen askatasun osoz jokatzen duenak baizik, bere
ordutegia antolatzeko askatasuna duenak.
• Gaur egungo gazteei hainbat balore onartzen zaizkie: solidarioak
direla, konprometituta daudela... Baina, horiek guztiak gezur hutsa bihurtzen dira alkoholarekin topo egiten dutenean. Denbora librean egin behar baita lan gizartea aldatzeko, kirola
egiteko, laguntza eskaini ahal izateko... Eta horrek esna egotea eskatzen du eta ez lo,
aurreko mozkorraldiaren ondorioak pasa ezinik.

!
Nire iritzia
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6.

“Guinness-ak”

Jarduera

Mintzamena

Irakurmena

Denontzat ezaguna den Guinness liburua munduko record-ak biltzen
dituen liburua da. Ezagutzen al duzu liburu honetan jar daitekeen konturen bat?
Hona hemen adibide bat, arkitekturarekin zerikusia duena:

Taiwanen egingo dute munduko eraikinik
garaiena
Aurki hasiko dira Taipei Financial Center eraikitzeko obrak.
Eraikinak 508 metroko
garaiera izango du eta
munduko altuena izango da. Proiektua geldirik egon
da zenbait hilabetez, ondoan Taiwango
hiriburuko aireportua dagoelako; behin
hegazkinen gida sistemak eta bestelako
segurtasun neurri batzuk hartuta arazoa
konpondu eta halako “etxetxoa” altxatzeko baimena eman diote eraikuntza enpresari. Hortaz, orain arteko altuenak, Kuala
Lunpurreko 452 metroko Petronas dorre
bikiak, bigarrenak izango dira.

-a
record

k

Taldeka jarrita, saiatu record-ak gogoratzen eta bete ezazue hurrengo koadroa:
Nongoa

Zer

Nolakoa

1
2
3
4
Gogoratu!: Munduko... -rik ...-ena
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NOZ
IOAK

Jan, jaten eta jango
Aditzaren ASPEKTUA

Adizki perifrastikoetan bi zati bereiz ditzakegu: aditz nagusia eta aditz laguntzailea.
Aditz nagusia lau eratara ager daiteke: ETOR-ETORRI-ETORTZEN-ETORRIKO
ETOR-ek ez dauka aspektu markarik; beste hirurek bai, ordea, baina desberdinak dira.

Irakurri eta ikasi

ZER ADIERAZTEN
DUTE ASPEKTU-MARKA HAUEK?

Etorri

Etortzen

Forma honek EGOERA EDO EKINTZA BURUTUA edo
amaitua dagoela adierazten du:
• Lehen Mikel ikusi dut.
• Jonek jostailua apurtu zuen.
• Gutun bat idatzi diot.

Aditz hau aditz-partizipioa dugu. Amaiera desberdinak izan ditzake,
aditzaren arabera:
Etorri, HarTU, Esan, Jeiki, Jaso,...
Adizki hau aditzoinari “-T(Z)EN” erantsiz lortzen da, eta ORAINDIK
BURUTU EDO AMAITU EZ DEN EGOERA EDO EKINTZA adierazten du. Adibidez:
• Jon egunero ikusten dut.
• Euskara ikasten dut.
• Normalean oinez etortzen da.
“-N” edo “-S/Z/X”z amaitzen diren aditzoinak izan ezik (egin, esan,
ikus(i), idatz(i), jaits(i)), gainerako guztiek “-T(Z)EN” hartzen dute.
Gogoratu!: “-TEN”

Etorriko

24

-

N
TSI, -TZI, -TXI
SI, ZI
STU, -ZTU

Adizki hau aditz-partizipioari “-KO/-GO” erantsiz eratzen da, eta
etorkizunean kokatzen den egoera edo ekintza adierazten du; euskarak
aspektu-marka hau GEROALDIA adierazteko erabiltzen du. Adibidez:
• Bihar helduko naiz.
• Gero joango naiz.
• Nor etorriko da?
“-N”-z amaitzen diren aditzek izan ezik, gainerako guztiek “-KO” hartzen dute. Batzuetan “-L”-z amaitzen diren aditzek “-GO”.
Euskalki batzuetan, “-KO”ren ordez, “-(R)EN erabiltzen da, batez ere
“-N”-z amaitutako aditzekin. Adibidez:
• Bihar eginEN ditut

Hiria

Euskaraz badira beste zenbait aditz bi hitz elkartuz sortzen direnak. Aditz
hauei aditz-lokuzio esaten zaie. Gehiago badira ere, guk oraingoan hauetako
hiru irakurri eta ikasiko ditugu:

Behar izan

Nahi izan

Alde Zaharra EZAGUTU
NAHI DUGU

HARTU BEHAR DUGU

Aspektua

Ezagutu
NAHI

Ez dugu
ezagutu

IZATEN

dugu
dugu

IZAN
Hartu

dugu

BEHAR

IZANGO dugu
(n a hiko )

NAHI IZAN
NAHI

Ez dugu

NAHI IZATEN

hartu

NAHI IZANGO
( na hik o)

D • Mendira joatea nahi du/
C Mendira joan nahi du
D • Lehen ez du etorri nahi/
C Lehen ez du etorri nahi

7.

Bi € balio DU

Ez dugu autobusa
HARTU BEHAR

Ez dugu Alde Zaharra
EZAGUTU NAHI
IZAN

Balio izan

IZATEN

Ez DU bi € balio
IZAN

dugu
dugu

BALIO

dugu

IZANGO dugu
( beha rk o )

IZANGO du
BALIO IZAN

BEHAR

Ez du

BEHAR IZATEN

BEHAR IZANGO
( beha rk o)

izan

du

(b al io k o)

BEHAR IZAN

D • Joango behar dut/
C Joan beharko du
D • Ez dago, joan behar du/
C Ez dago, joan behar izan

IZATEN

dugu
dugu

BALIO

BALIO IZATEN

BALIO IZANGO
(b alio k o)

du

D • Bi € balio ditu/
C Bi € balio du

Ohiko akatsak

San Ferminetan jan... ordu guztietan!!

Jarduera

Idazmena

Irakurmena

Goazen ba ikasi duguna erabiltzera!
Laster Iruñearen inguruan arituko garenez, Iruñeak hain garrantzitsuak dituen San
Ferminekin hurbilduko gara hurrengo jarduerara.
Sanferminak Iruñeko jaiak ditugu, uztailaren 6 eta 14 bitartean San Ferminen omenez. Mendeetan barna aldatu diren arren, kalea dugu protagonista Sanferminetan,
festa bertan baitago benetan. Zezenak ere ezinbesteko osagaiak ditugu: goizaldean entzierroan, arratsaldean zezen plazan, eta gaualdian entzierrotxoan. Nolanahi
ere, Sanferminak gozatzeko ez da ezinbestekoa ekintza nagusienetan edo errotuenetan parte hartzea. Aski da giroan murgiltzea eta norberak bere burua pozak
eramaten uztea. Sanferminak kalean daude eta guztiok eginak ditugu.
Janaren inguruan ere bada zer esan Sanferminetan. Sanferminetan egun osoan egoten zara bazkan,
eta oso gauza onak jaten dituzu, onak eta fuerteak. Festa hauek ez dira ez barazkijaleentzat ez dieta
orekatuen zaleentzat. Proteina eta kolesterola dabiltza gailen orduz ordu.

Janaz arituko gara oraingoan!
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Hurrengo testuan San Ferminetan zer eta nola jaten den azaltzen zaizu. Zuk Sevillan
duzun lagun bat Sanferminetara etortzera animatu nahi duzu eta lagun hori oso tripontzia denez, zer eta nola jan dezakeen azalduko diozu. Horretarako hurrengo testua
berridatzi bertan dituzun aditzak behar bezala moldatuz.
Adibidez:

San Ferminetan egun osoan egoten zara jaten.
San Ferminetan egun osoan egongo zara jaten.

Testua moldatu:
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6.00

Hurrenez hurren joateko, egunsentian hasten zara xalda bero bat hartuz. Oilo xalda, omen,
baina auskalo benetan zerezkoa den; taberna guztietan ematen dute ordu guztietan eta bereziki egunsenti aldera, garrafoiak hondatutako urdailak kontsolatzeko. Momentu hauetaz kanpo seguru aski ez genioke esker handirik emango, baina hemen eta orain, xalda beroa
zoragarria da eta bizitza salbatzen dizu; hari esker gaindituko duzu goizeko ordu txiki hauetan
zelatan egoten den beheraldia.

7.00

Hurrena Sanferminetako gosari derrigorrezkoa heldu da: txokolate eta txurroak. Beroak jan
behar dira txurroak, hoztuz gero ez dira hain gozoak eta. Polita da, ahal baduzu, txurroak
nola frijitzen diren ikustea, tira bakar bat deposito batetik atera, oliotan kiribildu eta gero moztuz. Suertean ibiltzen bazara agian aukera izango duzu Mañuetako txurro dendan ikusteko,
Sanferminetako ordu horietako ohiko topalekua. Sanferminetarako bakarrik irekitzen dute,
tradizioa ez galtzeko.

11.00

Gosaldu ondoren, oraindik zutik bazaude, hamarretakoa egiteko denbora heldu da: beti fundamentuzko jakiak eta
bertakoak: urdaia tomatearekin, arrautza frijituak, baratxuri zopa, eta dagoeneko hasten dira agertzen bazkarian
ere izaten diren jaki delizioso asko,
batez ere ajoarrieroa: Bakailao lehortuarekin egindako platera, zoragarria,
baina ongi egiteko zaila. Ajoarrieroaren
kalitateak ez du askotan zer ikusirik
izaten lokalaren kategoria eta prezioarekin, sukaldariaren eskuarekin baizik.
Suertean ibili beharra dago. Eta maiz
probatu.

13.00

Goizetan ohitura handia dago tabernaz-taberna joan eta pintxoak jateko: ganba arrautzestatuak, piper beteak (oso onak Roch tabernan, Pozoblanco kalean), kroketak, odolkiak, txistorra, giltzurrinak eta txibiak (Estafetako Evaristo tabernan oso onak).

14.30

Sanferminetako jaki famatuena, jakina, zezenkia da, zezen gisatua: zezenkia, tipula, erramu
hostoa, ardo txuria eta patatak. Haragiak ontzen du gisatua. Sanferminetan jaten den zezena
Sanferminak baino lehenagoko beste feria batzuetakoa izaten da. Gozoa, halere.
Ez duzu txilindroi erara egindako arkumea probatu gabe utzi behar: arkume gisatua da, patata eta piper lehorrekin, gusto berezia emateko.

Hiria

18.30

Zezenak. Harrigarri bada ere, zezen-plaza ere leku egokia da nafar gastronomiako perlak
dastatzeko. Hirugarren zezena hil ondoren hasten da jendea lapikoak eta fianbrerak ateratzen eta afari-meriendarekin hasten dira. Zenbait koadrilek kalitate handiko jakiak eramaten dituzte.

23.00

Afaltzeko ordua. Jatekoak bazkarian bezalatsu. Hori platerean afaltzen dutenentzat.
Beste batzuek bokata jaten dute Alde Zaharreko tabernetan.
Gauza asko probatu ahal dituzu: errellenoa (odolkia modukoa baina odolik gabe eta azafraiarekin egina), gibelerraiak, ardi gazta, gaztanbera, Nafarroako ardo ona eta abar.
Dena dastatzeko Sanfermin bat baino gehiago beharko dituzu. On egin diezazula!

Zure laguna
etortzen bada, zer
eta nola jango duen
azaldu!!!

dat
l
o
m
a
testu

u
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8.

Iruñean zehar

Jarduera

Mintzamena

Estatu Batuetako hamar ikasle Iruñean astebete pasatzera etorriko dira. Zuen ikastetxeari tokatu zaio hauek aste horretan egingo dutena antolatzea eta zuen ikastetxeko
zuzendariak pentsatu du zuen gela dela hau guztia antolatzeko talderik egokiena.

Launaka jarrita, egun horietan zer egin, zer bisitatu, nondik-nora ibili, zein hoteletan hartu
ostatu, non bazkaldu eta afaldu... aukeratu,
antolatu eta zazpi egunetako plana prestatu
behar duzue. Hau egin ahal izateko, jarraian, Iruñeari buruzko informazio interesgarria izango
duzue.
Taldeko ikasle bakoitzak berari dagokion zatia landu
eta antolatuko du. Betiere, bere zatia taldeko besteen proposamenekin ezkondu beharko du.
Prestaketa bukatutakoan, talde txiki bakoitzak
antolatutako plana talde osoari aurkeztuko dio. Denen artean, aurkeztutako planen
artetik bat aukeratuko da zuzendariari eskaintzeko.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
...
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Gazteluko plaza
Nafarroako Jauregia
Ernest Hemingwayren oroitarria
San Nicolas eliza
Foruen monumentua
Kontseiluko plaza
Kontu-ganbera
San Lorentzo eliza
Taconera parkea
Gaztelugibel
Nafarroako museoa
Udaletxea
San Zernin eliza
Katedrala
Elizbarrutiko museoa
San Jose Plaza
Magdalena zubia
Ziudadela
Zezen plaza
Media Luna pasealekua
San Bartolome Gotorleku
Labriten Bastioia
Redingo Bastioia
Zumalakarregi Portalea
Portale Berria
Errekoleten eliza
Entzierroaren ibilbidea
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Irakurri, aukeratu eta antolatu

Pasealdiak Iruñean barna

Zuk Iruñean barna egin daitezkeen pasealdiak antolatu behar dituzu. Beraz, irakurri
jarraian duzun materiala eta zazpi egunetan Iruñea ezagutzeko txangoak proposatu.
Kontuan hartu zure proposamenak zure taldekoen proposamenekin adostu beharko
dituzula plan orokorra egin ahal izateko
Iruñea paseatzeko hiri aproposa dugu. Parke, lorategi ugari eta txoko xarmangarriak ditu oinez ezagutzeko.

Edonon dugu abiapuntu egokia, baina Gazteluko Plaza izango litzateke aproposena bertan hirigune berriak eta zaharrak bat
egiten dutelako, eta hiriko gune historikoaren kale gehienen topaleku delako. Izan ere
plaza hau, eraikin ederrez inguraturik dagoena, batzuk XVII. eta XVIII. mendekoak,
arkupe eta terrazaz hornitua, Iruñeko
bihotza dela esaten da.

Beren burgoetatik paseatzea

Navarreria Burgoa

Plazatik irtenda, Txapitela kalean
barneratzen gara. Bertan l900ean
eginiko aurrealde modernista agertzen duen zilardenda bat dago. Auzo
hau Pompeio buruzagiaren hiri erromatarrak eta antzinako herri euskaldunak izan zuten egoitza.

Hiri zaharreko gailurra Caballo Blanco
izeneko ostatua dugu, jauregi polit
bat egun ostatu bilakatua. Ondoan
Mentidero izeneko gurutzea dago (1500), eta ingurua Redin harresi-multzoak
babesten du.
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Harresiaren gainetik jarraituz, Barbazan apezpikuaren
ingurubidean zehar Andre Maria Erreginaren plazara helduko gara. Han Apezpikuaren Jauregia dugu (1952), Andre
Maria Erreginaren katedralaren ondoan. Hau Ventura Rodriguez arkitektoak egin zuen 1799an; aitzinalde neoklasikoa eta
barnealde gotikoa du, eta barruan Elizbarrutiko Museoa dugu. Iruñeko katedralaren ondoan San Jose plaza dago, eta honen mutur batean Magisteritza eta Merkataritza Eskola zaharrak jaso zituen eraikina. Hemen egun
Nafarroako Administrazio publikoaren Institutua dago.

A
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Navarreria kaletik behera izen bereko plazara helduko gara,
eta erdian Santa Zezilia iturri neoklasikoa aurkituko dugu.
Hau 1788an Luis Paret-ek egin zuen. Bertan Rozalejoko markesaren jauregiaren aitzinalde barrokoa ere aipagarria dugu,
XVIII. mendean egina. Plaza honekin lotua den beste kalea
Carmen izenekoa da.

Aurrerago Santo Domingo aldapa dugu; bertan Ospitale Militar zaharra zegoen eta egun berritu ondoren Nafarroako
Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren egoitza bilakatu da.

Aldapan gora entzierroa hasten den hesigunetxoak daude;
Udal plazara helduko gara, eta bertan Udaletxea dugu.
Honen aurrealde barrokoa 1760an egin zuten eta gainerakoa 1949an berritu zuten.
Mercaderes kaletik Estafeta kalera iritsiko gara, Sanferminetako entzierroak direla eta ezaguna den kalea. Bertan
taberna ugari daude. Kale honen erdi aldera Xabier kalearen hasiera dugu, eta hortik beste kale zahar batzuetara
hel daiteke. Eraikin interesgarri asko daude.

San Zernin Burgoa

Dormitalería kalea katedrale ondoan amaitzen da, eta
hortik Curia eta Mercaderes kaletan behera ibiltaria
Udal Plazara itzuliko da. Plazaren ezker aldetik aurrera
Erdi Aroan San Zernin burgoaren izena hartu zuen zonaldea dago, Erdi Aroko hiriko egitura mantentzen duena.

Ibilaldiaren hasieran San Saturnino elizak (1297) bere
gotorleku-itxura eta bere aitzinaldeko osagai gotiko-frantziarrak agertzen dizkigu. Horren aurrean, zoluan, plaka bat dago eta honek adierazten du leku honetan putzu bat zegoela eta bertako urarekin San Saturninok hirian kristau
bilakatu ziren lehendabizikoak bataiatu zituela. Aurrerago San Lorentzo eliza
dago, joan den mendekoa, eta honen barruan San Fermin kapera ikus dezakegu.
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Elizaren eskuinaldean Errekoleten plaza (edo Baratxuriena)
dago. Errekoleten kaletik O-ko Andre Maria plazara iritsiko
gara, harresiaren ertzean zehar. Harresi honek Portale Berria
eta Taconerako Portalea lotzen ditu Descalzos ingurubidearekin.
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Sanduandia eta San Lorentzo kaleetan barna Descalzos kalera helduko
gara, eta bertan Karmeldarren komentua aurkituko dugu (XVII. mende erdikoa),
egun Iruñeko Udalaren Kultura Arloaren egoitza. Aurrerago Nafarroako Museora
helduko gara. Museora heldu baino lehenxeago, Descalzos kaleak Jarauta kalearekin egiten du bat eta azken honetan taberna ugari daude.

San Nikolas Burgoa

San Frantzisko plazan barneraturik, beste aldean San
Nikolas burgo zaharra aurkituko dugu. Lehendabiziko
kalea Kale Berria da eta kale honen muturrean Besollako
Markesen Jauregia dugu (XIX).

San Nikolas kalean, 19 eta 21 zenbakidun etxeetan Pablo
Sarasate arrabitaria sorturiko eraikina dago; muturrean,
eskuin aldera, Comedias kalera helduko gara eta honen
barrenetik hirigune berri aldera.

Topatuko dugun lehendabizikoa, Sarasate pasealekua da; bertan Espainiako errege
batzuen harrirudiak daude. Hasiera batean harrirudi hauek Madrileko Erregeen
Jauregiaren aurre aldea zuten helburu, baina hemen ezarri zituzten XIX. mendean.
Pasealeku honen muturrean Nafarroako Jauregi neoklasikoa dago, Nafarroako
Gobernuaren egoitza, 1847an egina. Jauregiaren aurrean, Foruen Monumentua
agertzen zaigu, Manuel Martínez de Ubagok 1903an egina eta herkideek ordaindua.

Parke eta harresietan barna

lruñean hirigune zaharra eta berria parke, zubi eta harrresi batzuek lotzen dituzte eta Nafarroako hiriburuari itxura zabala eta berdegunez hornitua ematen
diote. lbilaldiari Media Luna pasealekuan eman ahal diogu hasiera. Hau zuhaitzez
beteriko alderdia da eta harresi zaharren gainean, urmael anitz eta Pablo Sarasate arrabitariaren monumentua ditu. Toki lasaia dugu, baranda batez inguratua,
Arga ibaia, bere ondoko baratzeak, kanpo aldeko auzo batzuk eta Ezkaba mendia
ditugo bertatik ikusgai. Aurreago San Bartolome Gotorlekua dugu Zezen plazaren
ondoan. Labrit aldapa zeharkaturik harresiak ditugu berriro. Barbazan apezpikuaren ingurubidean barna Caballo Blanco ostatua dagoen alderdira iritsiko gara.
Aurrerago Zumalakarregi Portalea aurkituko
dugu, bertatik Redinera oinez Nafarroako Museo
aldera heltzeko. Ingurubideko pasealekuan zehar,
harresien gainetik beti, O-ko Andre Mariaren plazara helduko gara eta handik Taconera parkera.
Bertako lubanarroetan elkarrekin bizi dira aske
oreinak, zisneak, ahuntz txikiak, paumak eta
beste hainbeste animalia. Taconera ondoan Antoniutti parkea dago, patinaje-pista batez hornitua.
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Ia honen aurrean Gaztelugibel izeneko alderdia dugu, hiriko
parkerik handiena, kirolzaleek oso erabilia. Ziudadela inguratzen du, Felipe II. erregearen agindupean XVII. mendearen
lehenengo erdialdean eraikia. Ziudadela egun jolastokia,
pasealekua eta erakustokia dugu eta bertako
lubanarroetan kirol asko egin ahal dira, hala
nola korrikaldia, tenisa edo pilota. Izan ere,
badauzka tenis-pista batzuk eta frontoi bat.

Ibilbide honetatik at, lruñean badaude beste
parke, zubi eta pasealekuak, Tejeria parkea
adibidez, Media Luna parkeko harresitik
Magdalena zubi erromanikora doana, bere
luze osoan Arga ibaiaren bazterretik. lbilaldia Magdalena auzoan barna luza daiteke, baratzeen artean.
Arantzadiko ingurunea Caballo Blanco alderdiko harresiaren behealdetik Zumalakarregi Portalera zabaltzen den berdegunea da.
Sadarribar zuhaitzez hornituriko berdegunea da,
Sadar errekaren inguruan. Bertan Nafarroako
Unibertsitate Publikoa, UNED, Club Atletico
Osasuna elkartearen kiroldegiak, Sadar futbolzelaia barne, eta Nafarroako Unibertsitateko
campusa daude.
Beste pasealeku interesgarria San Pedro zubian
hasten da, izen bereko auzo aldera Maiteminduen
pasealekutik joateko.

Txantrean Munduko parkea dugu, bertan landare-espezie batzuk eta bost kontinenteak adierazten dituzten osagaiak elkarrekin agertzen dira.
Bestaldetik Sanduzelai auzoaren ondoan Miluze Erdi Aroko zubia dago ikusgai,
Monumentu Historiko-artistiko Nazionala dena. Handik gertu, Biurdana parkean
barna Donibane auzora hel daiteke. Auzo honetan bertan Planetarioa dugu eta horren ondoan
eraiki berria den beste parke
bat, Yamaguchi izenekoa. Berdegune zabala da honako hau, eta
bertan izen bereko hiri japoniarra eredu harturik eginiko iturri
eta apaingarri batzuk aurki ditzakegu. Badago hiri hori eta
Iruñea lotzen dituen anaitasunhitzarmen bat.
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Irakurri, aukeratu eta antolatu

Zerbitzu turistikoak: Ekintzak eta gidariak
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Zuk lruñetik kilometro batzuetara eginkizun ezberdinetan parte hartzeko aukerak aztertu eta antolatu behar dituzu. NORA, NOLA, ZERTARA eta NORK
GIDATU erabaki behar duzu. Beraz, irakurri jarraian duzun materiala eta zazpi egunetako
txangoak proposatu. Kontuan hartu zure proposamenak zure taldekoen proposamenekin
adostu beharko dituzula plan orokorra egin ahal izateko.
Iruñetik kilometro gutxitara paisaia zoragarriak aurki daitezke, izadian eginkizun askotan aritzeko oso aproposak.

Ekintzak

Zaldi-ibilaldiak, mendi-bizikletaz bidez-bide ibiltzea, golf, izadian barnako ibiladiak, parapente-hegalaldiak, piragua-jeitsialdiak, bainualdiak urepeletan, ehiza
eta arrantza, Nafarroako hiriburutik oso urrun joan gabe egin daitezkeen zenbait
eginkizun baino ez ditugu.
Honela kilometro gutxitara, Erreniega mendikatean delta-hegalaldiak egin daitezke; era berean
bela-nabigazioa La Morea aintziran, Ultzama ibarrean edo Zuastin golf eta hiriko ingurunean zaldiibilaldiak egin ahal dira.

Gainera, distantziak horren txikiak izanik eta Nafarroako errepide-sarea modernoa eta osoa denez,
bidaiariak nahikoa du ordu bete Iruñetik herrialdeko edozein muturretara joateko.

Horregatik hiria abiapuntu dugu leize eta kobazuloetan espeleologian aritzeko,
gailur eta mendi-hormetara mendizale eta eskaladoreentzat, erreka basatietara
piraguaz edo kanoaz ibiltzeko, eta bide erakargarrietara zikloturista, bidezale
eta zaldizaleentzat. Ur-eskiak eta bela-nabigazioak Esako urtegia dute toki aproposa, Iruñetik 45 kilometrotara, eta bertako ingurunean delta eta parapente
hegaldiei ekiteko mendi malkortsuak aurkituko ditugu.
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Urrunagora joan beharko dute eskizaleek edo Bardeetako
basamortu-paisaia gozatu nahi dutenek. Badira, bestaldetik, arrantzan eta ehizean aritzeko toki egoki asko ere,
Nafarroako Gobernuak jakitera eman dituen beharrezko
arauen menpean daudenak.
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Gidariak
Zerbitzu enpresa ugarik, haietako asko lruñean bertan daudenak, eginkizun hauek
urte osoan barna antolatzen dituzte (gidariak). Zerbitzu hauei buruz informazio
gehiago Turismo Bulegoan dago eskuragai.

• DISNIRUÑA: Iruñea eta Iruñerria 1.000 metroko altueratik erakustea da globohegalaldietan aditua den enpresa honek eskeintzen duena. Hegalaldiak goiz osoan
barna izaten dira, bisitariak zortzinaka hartzen dituzte eta urte osoan zehar egiten dira.

Nafarroan zehar

Iruñeak duen kokapen estrategikoa dela eta, Foru Komunitatearen erdi aldean
egotean, ikuspuntu eta abiapuntu dugu Nafarroako hiriburua gure herrialdearen
kultura eta paisaia ondasun aberatsa ezagutu nahi duenarentzat. Ugari dira kirol,
kultura edo izadi arloetako eginkizunak eskaintzen dituzten zerbitzu-enpresak,
eta gehienek Iruñea dute egoitza.
• ERREKA: Iruñean barnako bisitaldi gidatuak ezezik, Nafarroan barnako ibilaldi-programa luzea ere eskaintzen du, besteak beste ardotegietara joatekoak
eta gastronomia gozatzeko bisitaldiak.

• NOVOTUR: Enpresa honek “Ezohiko Nafarroa” du helburu bere ibilaldietarako.
Ardotegiak bisitatzea, musika-ibilaldiak, zekor-saioak eta zezen-jaialdiak antolatzen ditu.
• DISNIRUÑA: Globo-hegalaldiak ez dira Iruñean bakarrik antolatzen. Eskaintzak helburu
hauek ere baditu: Erriberriko Gaztelua, Lizarraldea, Erdialdea eta Erribera, eta baita
bezeroak proposatutokoak eta teknikoki
hegan ibiltzeko egokiak diren tokiak ere.

• NATTURA: Urte osoan barna mendiko ekitaldiak eta ur azpian egin daitezkeenak antolatzen ditu Pirinio aldean. Ekintzak gidari tituludunekin izaten dira, eta iraupena
egun erditik egun batzuk bitartekoa da. Hona hemen eskainitako eginkizunak:
rafting, jeitsialdiak piraguaz eta kanoaz, ur-lera, espeleologia, jeitsialdiak haitzebakietan barna, bidezaletasuna, kanpaldiak, eskialdi luzeak, ibilaldiak eta
beste zenbait ekintza.
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• IRATI AVENTURA: Izadi-gidari talde bat da, eta eginkizunak burutzeko Iratiko Basoa, Pirinioa, Bardeak, Plazaola
Bidea eta Urbasa hautatu ditu. Gainera beharrezko material
teknikoa ematen dute ibilaldiak bizikletaz, bidezaletasuna, igoerak, ibilaldiak zaldiz, leizeetarako bisitaldiak eta zeharkaldiak egiteko.
• BIDASOA KULTUR ZERBITZUAK: Baztan
ibarra du enpresa honek proposaturiko
ekintza gehienak burutzeko tokia. Ekintza
hauen artean, Bertiz Jaurerrian barnako
ibilaldi eta zeharkaldiak zaldiz, zeharkaldiak bizikletaz Baztan-Bidasoa eskualdean
zehar, rafting Bidasoa eta Urrobi ibaietan,
piraguan hasteko ekintzak Bidasoa ibaian,
eskalaldiak Sunbillako harkaitzetan, jaitsialdiak hai-tzebakietan, puenting eta
bidezaletasuna daude.

• MIRUA: Urtean barna aukera ematen du
jarduerak burutzeko paisaia interesgarria
duten Nafarroako tokietan, hala nola Pirinio, Aralar eta Urbasa mendikateak, Errege
Bideak edo Santiago Bidean. Mendi eta izadi
gidari tituludunak ditu, eta proposatzen
dituen ekintzak honako hauexek dira: bidezaletasuna, izadi-ibilaldiak, mendiko zeharkaldiak, igoaldiak gailurretara, ibilaldiak
bizikletaz eta zeharkaldiak elur-arrabilez. Iraupena egun erditik egun batzuk
bitartekoa da.

• ORBELA: Baztan-Bidasoa eskualdean (Nafarroako iparraldean) antolatzen ditu
jarduerak, hala nola bidezaletasuna, espeleologia eta ibilaldiak bizikletaz, eta
ekintzaren iraupena bezeroaren eskaeraren araberakoa da.
• VIMES: Lizarraldea du bere eskaintzen eremua,
eta jarduerak eskualde honetako monumentuen
ondareari eta Donejakueko Bideari lotzen zaizkie.
Honela, Lizarran barnako bisitaldi gidatuak eta
Nafarroan dagoen Donejakue Bideko toki batzuk
hartzen ditu ibilbide, bai oinez zein autobusez.
Bestaldetik, bertako monumentu adierazgarriak
bisitatzea, Iratxeko Monastegia (XII eta XIII.
mendekoa) edo Eunate eliza (XII. mendekoa), eta
ardotegietara, kontserba-lantegietara eta haztegietara joatea eskaintzen dute. Hizkuntzak: gaztelera, frantsesa eta ingelesa.

35

Hiria

Irakurri, aukeratu eta antolatu

Non jan, non lo egin eta non parrandan ibili
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Zuk, ikasle hauen jana, loa eta gaueko martxa non zehar eta nola izango den antolatu beharko duzu. Diruz ondo ibiliko diren arren, zuk erabaki beharko
duzu zertan gehiago gastatu eta zertan gehiago aurreztu. Beraz, aztertu jarraian duzun
materiala eta zazpi egunetan non jan, non lo egin, eta non zehar parrandan ibili proposatu.
Kontuan hartu zure proposamenak zure taldekoen proposamenekin adostu beharko dituzula plan orokorra egin ahal izateko.

Non lo egin

HOTELAK
Besteak beste, hurrengo hauek dituzu: Alde zaharreko edo erdialdeko hotel
tipikoak, La Perla, adibidez, klasikoetan klasikoena da (Hemingway bezero zuelako); Yoldi hotela, alde zaharretik hurbil, antzeko kategoriakoa da eta zezengiroa izaten du, torero eta torero
koadrila askok hemen hartzen baitute
ostatu. Maisonave eta Europa ere ezagunak diren hotelak dira. Europa hotelak
badu gainera Europa jatetxe famatua.
Eslava hotela merkeagoa da, eta oso
ondo kokatua hau ere. Leyre (lehen
Orhy izena zuena) eta Avenida hotelak
(bertan du atsedenleku Sanfermiñetan
Borussia peña taurinoak) ere erdierdian daude. Alde zaharretik oso hurbil, baina kanpoan, Iruñeko hotelik
ospetsuena eta tradizionalena dago, Los
tres Reyes hotela.
Alde zaharreko eta inguruetako hotel
guztiek zarataren arazoa dute, arazo
haundi askoa Sanferminetan. Lo arina
duten horietakoa bazara, agian hobe
duzu auzoetara jotzea, bake bila. Donibane, Ermitagaña eta Iturrama auzoetan badago hotel ugari, gehienak egin
berrixeak. Iturrama animazio handiko zonaldea da. Bertan Ciudad de Pamplona
hotela dago. Yamagutxiko japoniar lorategiaren ondoan daude Reino de Navarra
eta Sancho Ramirez hotelak. Ermitagañan Iruñeko hotelik handiena dago (229
gela), Iruña Park hotela (NH). Zonalde berean, oso ongi komunikatua, Albret
hotela.
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Bestaldetik oso lasaiak dira Jakue hotela, Garesen, Donejakueko Bidean kokatua dagoena eta Iruñetik gertuago dauden
Don Carlos (Uharten), La buhardilla (Atarrabian) eta Hotel el
Toro (Iruñetik bost kilometrotara).
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Aukera gehiago nahi baduzu Iruñeko hotelen zerrenda eskura dezakezu, testuan
aipatu direnak ere barne. Hilabeteak lehenagotik erreserbatu behar da. Eslaba
kalean erreserba zentral bat dago (Tfnoa. 948 20 65 41), horra zuzenduz gero
edozein hoteletarako erreserba egin daiteke
PENTSIOAK ETA APOPILO ETXEAK

Pentsio asko ere badaude, hotelak baino merkeagoak. Gehienak alde zaharrean daude.
Horietako bat Santa Cecilia pentsioa da,
XVIII. mendeko etxe batean dago. Bere ataria ikusgarria da, Navarreríako iturri ospetsuaren parean dagoena.
Pentsio guztien zerrenda ere eskura dezakezu.
Hona hemen hauetako batzuk:

Izena
Acella-1
Acella-2
Aragonesa
Arrastia

Kategoria
P**
P**

Helbidea
Azella pasealekua, 1-2 D
Azella pasealekua, 11-6 A
San Nikolas kalea 34-36, 1
Erriberri kalea 38, 7º ezk.

Telefonoa eta Faxa
Tfnoa.: 948 173 348 - 948 173 348
Tfnoa.: 948 273 302 • Fax: 948 173 348
Tfnoa.: 948 223 428
Tfnoa.: 948 231 041

Kanpina

Kanpina ere merke ostatzeko modu bat da. Iruñetik kanpora dago, zenbait kilometrora: Ezkaba kanpina, Eusan (Iruña-Irun errepidean, 7. kilometroan,
tfnoa. 948 330315). Tarifa finkoa dago bertara
taxiz joateko: 15 euro eta ekipajea ez dute
kobratzen.
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Iruñeko jatetxeen eskeintza oso zabala da: Denetatik jan daiteke, ongi eta oso ongi ere bai.
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JATETXEAK

Luxuzkoak
Ez dira gutxi Iruñean prezio altua duten jatetxeak eta kalitate onekoak direnak. Alde zaharrean
eta ondoko kaleetan ugari dira jatetxe onak, hala
nola: Europa, Don Pablo, Hartza (xarmangarria),
San Ignacio edo La Olla. Zertxobait aparteago,
Iruñeko gastronomiako beste hiru zutabe: Rodero, Alhambra eta Josetxo (Michelin gidako izar
bat duena). Las Pocholas, Hemingway-k gustuko
zuen jatetxea, itxi egin dute (jabeak jubilatu egin
baitira).

Bitarteko prezioa dutenak eta merkeak
Badira gainera beste jatetxe batzuk bitarteko prezioa dutenak eta merkeak
direnak (18-30 euro), denak, oro har, kalitate onekoak. Parte zaharrean daude
Amostegui, Chistera, Basaburua, Erburu, El Adoquín de la Estafeta edo lehengo
Casa Sixto, Otano, Monton, Baserri, Iruñazarra, Castillo de Javier, Temple, Pirineo edo Mesón del Caballo Blanco.
Dindatxikia kalearen ondoan, Catachu
taberna dugu eta pixka bat haratago, Casa
Paco izeneko taberna, oso aproposa etxera joan baino lehen zeozer jatera joateko.
Alde zaharretik kanpo Leire kaleko
hurrengo jatetxeak daude: Leyre eta
Larumbe. Ez dira oso garestiak. Ondoondoan dago Mauleón jatetxea, Iruñeko
jatetxe klasikoetako bat. Aparteago,
zabalunean, Aralar eta Club Social (Media
Lunako lorategian) daude eta Labrador
jatetxea Iturrama auzoan.

Erretegiak
Tipikoak dira gure herrian. Berezitasunak: haragi eta arrain erreak. Plater tipikoekin batera eskaintza zabala dago. Prezioa 20-40 euro ingurukoa izaten da. Asko
Iruñetik kanpo daude: Tremendo, Venta Andres, Zaldiko eta Zubiondo dira.
Beste asko daude.
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Begetarianoak, nazioarteko sukaldaritza
Badago jatetxe begetarianoa San Nikolas kalean: Sarasate
jatetxea. Txinatar bat, Palacio Feliz, Estafeta kalean eta
beste bat San Gregorion, Hong-Kong izenekoa (eta beste txinatar asko parte zaharretik kanpo). Exotismo bila joanez gero, bada jatetxe arabea, Al Safir, prezio bitartekoa duena eta oso ona dena. Italiar jatetxeak
ere badira: La Mamma (Donibanen), Carlucci (egurrezko labea duena) eta La Trattoria. Besteak: El Retaco mexikar jatetxea eta Fred's jatetxe amerikarra
(azken hau Golem zinemetan).
Self-Service
Iruñetik hurbil, Leclerc hipermerkatuaren ondoan, bada self-service bat, merkea,
Ñam izena duena.
JAN ARINA

Pizzeriak
Pizzeriak hemen, beste edozein lekutan bezala, ezagunak dira: Pizza Hut, Pizza
World, Telepizza eta Domino's.

Bokatak
Itxoin gabe eta merkeago jateko, bokata ez da irtenbide txarra. Badira otartekoetan espezializatuak direnak: Bearin-plaza edo Las Navas. Beste taberna batzuk
ere eskaintzen dituzte bokata onak: Niza edo Mesón de la Navarrería. Orokorrean, taberna guztiek ateratzen dituzte otartekoak ia edozein ordutan.
Pintxoak
Pintxoak eta batez ere fritoak dira Iruñeko jateko gustukoenetakoak. San Nikolas, San Gregorio eta Comedias
kaleetan biltzen dira gomendagarrienetako zenbait: Roch, Burgales, Baserri, Ulzama, Anaitasuna.
Monasterio, Fitero eta Jesus
Mari ere ezin dira aipatu gabe
utzi. Estafeta kalean pintxoak
hartzeko ohitura dago eta taberna gehienek eskaintza erakargarria izaten dute. Navarrerían,
hain ezaguna den iturriaren pareparean, tortilla, txibia eta frito
ederrak ematen dituen taberna
ospetsua dago: Cordovilla. Eguerdi aldera jendez gainezka izaten da eta pazientzia behar izaten da pintxoren bat lortzeko, baina merezi du. Etxera eramateko
aukera ere bada.

Iturrama auzoan, badira zenbait taberna frito, pintxo, otarteko eta menuak
eskaintzen dituztenak: Besteak beste, Labrador, Don Policarpo eta Cervecería
Garrick.
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Gaueko parranda Iruñeko alde zaharrean biltzen da gehien bat.
Badira zenbait auzo gau giroa, lasaia bada ere, eskaintzen dutenak.
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ALDE ZAHARRA

Alde zaharrean giro desberdinak nahastuta egoten dira. Edonon edonolako jendea
topatuko duzu, gainera aldaketa handiak izaten dira urtetik urtera:

JARAUTA eta inguruko kaleak (San Lorentzo, Descalzos, Sanduandia, O-ko
Andre Maria plaza, Errekoleten plaza, Ansoleaga eta Campana kalea): Jarautan
gazte giroa izaten da (hogeita hamar urtetik beherakoak), baina hemen ere, esan
bezala, denetatik dago.
Era askotako musika entzuten da: rock-a, musika mexikarra, sevillanak, salsa,
pop-a, jotak eta abar. Zagit taberna reggae-n espezializatu da. Zagit eta beste
zortzi taberna eta jatetxek "San Lorentzo" elkartea osatu dute, hauetako batzuk ez daude Jarautan. Honako hauek dira: Sai-Koba, Askartza, Lanzale, Erburu,
Poliki, Piskolabis eta Gotorleku. Merezi du taberna eta jatetxe hauetako giroa
ezagutzea. Jarauta inguruko tabernen zerrenda eskura dezakezu.
Plural eta No Problem, Edificio Singularreko bi pub dira, lehenengo zabalunean
daude. Pub hauetan diskoteketako azken nobedadeak eta tendentzia berriak entzuteko eta dantzatzeko aukera izango duzu.
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Gazteluko plazako giroa Jarautakoaren
luzapena da. Plazako tabernak Casino
Eslava, Baviera, Gure Etxea, Café Iruña
eta Sevilla dira. Horietan, goizetan terraza
giroa izaten da eta gauez parranda. Subsuelo
disko-pub-a da (sarrera librea duena), jende gazteagoarentzat. Gazteluko plaza inguruko tabernen zerrenda ere eskura
daiteke.

San Nikolas, San Gregorio, Comedias eta ingurukoetan (Dindatxikia, Kale Berria eta abar) metro karratuko taberna kontzentraziorik handiena aurkituko duzu. Inguruetan, besteak
beste, Roch, Baserri, Burgalés, Ulzama, Otano edo Anaitasuna
daude. Urte osoan zehar zonalde honetan unibertsitateko jendea ibiltzen da batez
ere (bi unibertsitate daude Iruñean). Oso jende gaztea gauez, nahiz eta ordu batzuk lehenago, iluntzean, nahasketa berezia ematen den: haurrekin buelta bat eman
eta pintxoak eta basoerdiak hartzen dabiltzan familiak, txikiteroak eta gaueko
lehenengo tragoskak hartzen hasten diren parrandazaleak.
Estafeta kalearen goialdean eta inguruan (Espoz y
Mina eta Ahumada dukearen kalean) beste taberna
multzo bat dago: Granja, Fitero, Monasterio, El Gaucho, eta Niza. Nizan otartekoak ematen dituzte eta
batzuetan afariak ere bai (ez urtero). Oso taberna
handia da eta zorte pixka batekin esertzeko tokia
ere harrapatuko duzu afaltzeko.

TELLERIAko Las Bodegas eta Malkoak martxa lasaixeagoa dute eta musika oso
ona izaten dute. Estafeta eta inguruko kaleekin konparatuta, giroa desberdina da
eta jendearen adina 25etik 40 urte bitartekoa da.

NAVARRERÍA plazan, taberna zoragarria dago, klasiko bat: Mesón de la Navarrería. Oso musika ona dute. Bokatak ematen dituzte afaltzeko, goiko aldean. Kanpoko eta bertako jendea biltzen da bertan. Aipatu behar den beste taberna tipikoa
La Mejillonera da: garagardoa ontzi handietan (katxi eta katxi-katxiak) ematen
dute eta jateko zenbait plater ere bai.
Plazatik gora segituz, Carmen kalea dago. Giro heavy,
abertzale eta rocker-a, eta plazan baino kanpotar
gutxiago. Kale honetan bi peñak beren lokalak dituzte: Irrintzi eta El Bulliciok, giro ederra gau osoan.
Gorago, Caballo Blanco ostatua dago, Redíngo lorategietan. Taberna Iruñeko lekurik politenetako batean
dago, harresiez inguratuta eta bista zoragarriekin.
Eguraldi ona eginez gero, merezi du bertako belardietan etzatea edo Erdi Aroko kutsua duen taberna
honetako terrazan eguzkipean egotea.
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SAN AGUSTIN eta CALDERERÍA kaleetako tabernetan
ere musika desberdina entzuten da, nahiz eta teknoa,
bakailaoa eta musika alternatiboa gero eta gehiago entzuten
den. Bezeroak musika horren araberakoak dira: Terminal eta
Garazi. Toki eta 10, Caldereríako beste bi taberna dira eta hauen
parean punkiak biltzen dira Sanferminetan. Egia esan, hemen ere denetatik egoten da, beste edonon bezala.

LABRITeko aldapan zenbait terrazadun taberna daude. Politikoak eta dirudunak
mugitzen omen dira hemen zehar. Tabernarik ezagunenak: Kabiya, Catos eta
Cavas (barnean musika pop-rock estilokoa).

ZEZEN PLAZAREN INGURUAN, besteak beste, El Ruedo eta Roncesvalles
tabernak daude.
ITURRAMA

ITURRAMA auzoan giroa lasaixeagoa izaten da. La Cavan, kafe ederra eta ondo
prestatutako kubatak ematen dituzte. Garrick kafetegia eta jatetxea da. Policarpon denetatik dago: pintxoak, kopak, jatetxea ere bada. Hemen aldizkariak eta
egunkariak eros daitezke eta bideoak alokatzeko aukara ere bada. Hemen zehar
ibiltzen den jendearen batazbesteko adina 30etik 50 urte bitartekoa da.
SAN JUAN

Urtean zehar martxa handiko zonaldea da hau, pub ugari dira bertan. Viceversa
da hauetako bat, musika alternatiboa eskaintzen duena
GOLEM ZINEMEN INGURUA

GOLEM zinemen inguruan kafetegi eta taberna multzo bat dago, arrakasta handia dutenak. Ingeles estiloko pub bat ere badago: Gallipot. Yamaguchiko plazan
Golem, Central eta beste taberna batzuk daude.
GAY GIROA

GAY giroko bi taberna daude
San Juan inguruan. Alakarga
tabernak giro mistoa du: bikote
homosexual eta heterosexualak.
M.40-n, berriz, gizon giroa
bakarrik izaten da. Musika
ezberdina jartzen dute eta goizalde arte zabalik egoten da.
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Zuk museoetarako bisitak antolatu eta museo hauetan zer ikusi proposatu behar
diezu. Iruñean egin ditzaketen erosketen berri ere eman beharko diezu. Beraz, aztertu
jarraian duzun materiala eta zazpi egunetan zer bisitatu, zer eta non erosi, eta bisita eta erosketa egunak proposatu. Kontuan hartu zure proposamenak zure taldekoen proposamenekin
adostu beharko dituzula plan orokorra egin ahal izateko.

MUSEOAK

Iruñeak bi museo ditu: Nafarroakoa eta Elizbarrutikoa. Hauetaz gain, San Juan
Apaizgaitegiko udal-aretoetan dagoen areto-museoa, Pablo Sarasate Iruñeko
musikariari eskainia.
Nafarroako museoa

Nuestra Señora de la Misericordia ospitalea izandakoan kokatua dago, Descalzos kalea eta Santo Domingoko aldaparen
artean. Nafarroako Museoa l990ean
berreraiki zen.
Lau solairu eta sotoa ditu; azken honetan
Foru Komunitatean egindako Paleolitoko
eta Burdin Aroko ikerketetan aurkitutakoak ikus daitezke.

Lehenengo solairuan arte prerromaniko,
erromaniko eta musulmana aurki dezakezu.
Bigarrenean, berriz, Nafarroan garatu zen
arte gotiko eta errenazentistari buruzko
artelan bilduma osoa dago ikusgai.

Espainiako eta atzerriko XVII. eta XVIII. mendeetako pinturak hirugarren
solairuan daude. Francisco de Goya eta XIX. mendeko nafarren pinturei eskainitako aretoak ere hirugarren solairuan daude.
Laugarren solairuan XX. mendeko artelanak, nafarrak batez ere, aurki daitezke.
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Aipatutakoaz gain, erakusketak eta hitzaldiak antolatzeko
aretoak daude. Hauetan, urtean zehar, hainbat ekitaldi
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Besteak beste, hurrengo artelan interesgarriak ditugu Nafarroako
museoan: Francisco de Goyak pintatu zuen San Adriango markesaren erretratua,
hispanoarabiarra den bolizko kutxatila, Leireko Monasterioan erlikia-ontzi modura
izan dutena eta Iruñeko katedralaren klaustrorako egindako kapitel erromanikoak.
Azpimarratzekoa da bertan aurki daitekeen fondo arkeologikoa, Nafarroa osotik
ekarria dena.
Museoa aste osoan dago zabalik, astelehenetan izan ezik.
18 lagunetik gorako taldeek sarrera dohainik dute, baita erretiratu
eta langabetuek ere. Dohainik da, halaber, larunbat arratsalde eta
igandeetan.
Ordutegia: asteartetik larunbatera, l0,00etatik l4,00etara eta
l7,00etatik l9,00etara. Igande eta jai egunetan ll,00etatik l4,00etara.

Elizbarrutiko museoa
Katedralaren barnean dago eta bertan Nafarroa osotik ekarritako erlijio-artelanak aurki daitezke: eskultura, pintura, urregintza, etabar. Hauetatik Ama Birjinaren Erdi Aroko tailak eta urregintza frantziarreko hainbat objektu dira
aipagarrienetakoak.
Artelan hauek jasotzen dituzten aretoak ere
oso interesgarriak dira:

– Jangela: 30 metroko luzera eta 10 metroko
zabalera dituen areto handia da, XIV. mendearen hasieran eraikia. Pasatu diren mendeetako beirateak eta
juglare eta
alegiazko animaliak jasotzen dituzten
mentsulak ikus daitezke bertan. Gangak gai
erlijiosoak eta heraldikoak erakusten ditu.
– Sukaldea, jangelarekin batera eraikia, 27
metroko linterna-tximinia duena.

– Pintura Aretoa: erromanikoan gotzain-jauregiko ataria izan zen. Areto honetara Puerta Preciosa izeneko atetik sartzen da; bertan, Nafarroako Lancelot-en
armarriarekin apaindutako arkuak daude.
– Barbazana Kapera: klaustro gotikoaren aldera dago irekia. Erdialdean Arnaldo
Barbazan (1318-1355) gotzainaren hilobia dago. Ganga gotikoa du, izar forma
duena. Izarraren punta bakoitzean (zortzi punta ditu) urre koloreko mentsula
zoragarriak nabarmentzen dira.
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Ikusgai dauden eskulturei dagokienez, Ama Birjina irudikatzen duten Erdi Aroko 50 taila baino gehiago jasotzen
dituen bilduma nabarmentzen da, XII. eta XIII. mendeetan
zehar egindakoak eta Nafarroa osotik ekarriak.
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Besteak beste, Navaseko Erretaula alemaniarra, XV. mendekoa, XVII. mendeko
gurutze handi bat, sainduen tailak eta beste erretaula batzuk ere aipa daitezke.

Pinturari dagokionez, XIV. mendetik XIX.era bitarteko mihiseak eta oholtzak
ditu. Urregintzan, berriz, garrantzitsuak dira XIII. mendetik XVI.era bitarteko
elementuak, horien artean: XIII. mendeko Hilobi Santuko Erlikia-hobia, frantziar
gotikoan egindakoa; XIII. mendearen bukaera aldeko Lignum Crucis Erlikitegia;
Arantza Santuko Erlikitegia, XV. mendekoa, etab. Hauez gain, XV. mendetik
XIX.era bitarteko tenpleteak, kalizak eta kopoiak daude. Prozesioetarako gurutzeak ere aurkituko dituzu.
Bigarren mailako arte lanei dagokienez, boliz egindako hainbat lan, arte-balio handiko liturgia-objektu batzuk eta Iruñeko Andre Maria Erreginaren koroatzerako,
1946an Sevillan bordatutako mantua daude ikusgai.
Elizbarrutiko museoa astelehenetik larunbatera egoten da zabalik.
Igande eta jai egunetan itxita egoten da. Sarrera ordaintzeak gidatutako bisitarako eskubidea ematen du museo, klaustro eta Katedralean
barna.

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 10,00etatik 13,30etara eta
16,00retatik l9,00etara.
Larunbatetan 10etatik 13,30etara
Pablo Sarasate areto-museoa
Iruñeko musikari hark hiriari utzitakoa jasotzen da
bertan. Garai bateko San Juan Apaizgaitegiko kaperan dago ikusgai. Eraikin honetan bertan dago, halaber, Udal Artxibategia (Merkatuko kalea, 11).

Objektuak gaika banatu dira: familia eta lagunak,
objektu pertsonalak, publikoak berari eskainitakoak
(opariak, kondekorazioak eta ohorez egindakoak) eta
musika elementuak.

Prezioa: bisitaldia dohainik da.
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8,00etatik l4,00etara.
Larunbat, igande eta jai egunetan itxita egoten da.
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Nafarroako Jauregiko bilduma
Gaur egun Nafarroako Gobernuaren egoitza da Nafarroako
Jauregia. Bisitarako ordua hitzartzeko interesa dutenek
Nafarroako Jauregian bertan dagoen Protokolo-Zerbitzuarekin
harremanetan jarri beharko dute 848 42 71 27 telefonora deituta.

Nafarroako Jauregiko aretoetan
pintura eta mural bilduma interesgarria dago, gehienak XIX eta
XX. mendeetakoak.
Esate baterako, marmol, belus,
kristal, armarri, ispilu, ontzi eta
beste hainbat apaingarriz edertuta dagoen Tronuaren Aretoa
izenekoan Francisco Aznar, Alejandro Ferrant eta Constantino
Coronaren olio-pinturak ikus daitezke. Hauez gain, Nafarroako
erregeen 32 erretratu eta Nafarroako historiaren hainbat une jasotzen duten
XVII. mendeko koadro eta tapizak ere ikusi ahal dira.

Jauregian ikusgai dauden mihise eta mural gehienek errege eta leinargiak irudikatzen dituzte; hauen artean, Goyak pintatutako Fernando Vll.aren erretratua,
Maria Kristina erreginarena eta Antonio M. Esquivelen Isabel IIaren erretratua,
haurra zenekoa, nabarmentzen dira.
Jorge Oteiza hiri museoa
Berez museoa ez bada ere, hiriaren hainbat lekutan kokatuta dauden Jorge Oteizaren zenbait eskultura jasotzen ditu.
Honako hauek dira hirian
zehar kokatu diren azken
eskulturak:
“Momento
espiritual”, 20 tonakoa eta
Yamaguchi parkean ikus
daitekeena. “Homenaje al
espiritu”,
Iturramako
Felix Huarte plazan kokatua; “Unidad triple liviana”, hiru metro
baino
gehiagokoa eta Karlos III.
Noblearen
etorbidean
iKus
dezakeguna
eta
“Coreano”, Karlos III. Noblearen etorbidearen eta Rodezno Kondearen plazaren
arteko elkargunean dagoena.
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D
Ik a s l
ea

Lau eskultura hauez gain, lruñean Ziudadela parkean eta
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren campusean kokatuta
dauden Jorge Oteizaren beste lan batzuk ere ikus daitezke;
“Odiseo” eta “Partitura especial por conjuncion de dos diedros” izenekoak.
Halaber,
hiritik
zortzi
kilometrotara dagoen Altzuzan, Oteizaren lana jasotzen duen Fundazio-Museoa
dago.

Natur zientzen museoa
Nafarroako Unibertsitatean, Irunlarrea kalean. Asteazken eta ostiraletan
l6,00etatik 20,00etara eta larunbatetan 10,00etatik 13,00etara.

Erosketak

Artisauek egindako produktuak
dira Iruñera etorritakoek gustokoen dituztenak.
Hauen artean aipagarriak ditugu
tipikoak direlako Erraldoi eta
Buruhaundien konpartsakoak edo
San Ferminen irudiak, zurezko
edo harrizko tailak, keramikaz
egindako gauzak, tapizak edo
ardoa gordetzeko larruzko zahato tipikoak.
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Baina gastronomiarekien zerikusia duen zerbait aukeratu
nahi bada, gazta on bat, nafarroako ardoa edo patxaran ezaguna duen botila bat eros daiteke.

D
Ik a s l
ea

Salerosketarako guneak
Alde Zaharrean edozein motatako produktu tradizionalak aurki daitezke.
Gazteluko plaza inguruan, ostatuak ezezik liburuak, ardoa, arropak, bitxiak eta hiriko oroigarriak saltzen dituzten dendak ere badaude.
Handik hurbil, Comedias kalean,
gozokiak, erlojuak, bitxiak,
jakiak, arropa, zapatak, liburuak, larruzko
zahatoak eta abar
erosgai daude.
Udal plaza inguruan, arropa,
osagarriak eta bitxiak saltzen dira. Estafeta kalean, bestalde, labanadendak, oparidendak, eta beirazko produktuak saltzen dituztenak daude.
Modernoagoa dugu II. Zabalgunea. Bertan arropa, zapatak, bitxiak, liburuak, oparigaiak, argazkidendak eta abar aurki daitezke. Antzekoak ditugu Donibane eta
Iturrama auzoetan.
Bestalde, jaki freskoak erosteko hoberena
azoketara jotzea dugu. Badago bat Santo
Domingo kalean, udaletxearen ondoan, eta beste
bat Amaia kalean. Edo bestela igandeetan “rastro” izeneko azokara joan daiteke, Unibertsitate
Publikoaren aldean dagoena. Horretaz gain, hiriaren
inguruan bi hipermerkatu daude, bata iparraldean,
lrurtzungo autobidearen ondoan, eta beste bat Hegoaldean, Zaragozako errepidearen ondoan.
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9.

Aspaldiko Iruñea

Jarduera

Irakasleak jarriko dizun bideoa entzun-ikusi eta ulertu. Erreportaje honetan Iruñeari buruzko
hainbat kontu esaten dira eta sasoi bateko Iruñera ere hurbiltzen gaitu. Iruñeko zonalde desberdinak aipatzen dira eta hauen artetik batzuk aukeratuko ditugu, zuk zonalde hauetaz
esaten dutenari erreparatzeko.
Hurrengo tokiak aspaldiko Iruñean nolakoak ziren eta toki horietan zer gertatzen zen ulertu
eta jaso behar duzu:

Barquilleros kalea:

Mañueta kalea:

Gazteluko plaza:

Comedias kalea:
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N

Egin ahal duguna eta ezin duguna egin

NOZ
IOAK

AHALERA
ezin izan eta ahal izan

EZIN IZAN eta AHAL IZAN aditzak menpeko aditzaren araberako laguntzailea hartzen dute. Adibidez:
• Gaur ezin NAIZ zurekin JOAN.
• Gaur ezin DUT hori EGIN.
• Utzi! ni bakarrik IBILI ahal NAIZ.
• Nola EGIN ahal DUZU hori?

Irakurri eta
ikasi

Hona hemen eskema bat:
ORAINALDIA

BAIEZKOAK

Etorri AHAL IZAN da

Erosi AHAL IZAN du

Etorri AHAL IZATEN da

Erosi AHAL IZATEN du

Etorri AHAL da

Etorri AHAL IZANGO da
LEHENALDIA

Erosi AHAL IZANGO du

Etorri AHAL IZAN zen

Erosi AHAL IZAN zuen

Etorri AHAL IZATEN zen

Erosi AHAL IZATEN zuen

Etorri AHAL zen

Etorri AHAL IZANGO zen
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Erosi AHAL du

Erosi AHAL zuen

Erosi AHAL IZANGO zuen

ORAINALDIA

EZEZKOAK

EZIN IZAN da etorri

EZIN IZAN du erosi

EZIN IZATEN da etorri

EZIN IZATEN du erosi

EZIN da etorri

EZIN IZANGO da etorri
LEHENALDIA

EZIN du erosi

EZIN IZANGO du erosi

EZIN IZAN zen etorri

EZIN IZAN zuen erosi

EZIN IZATEN zen etorri

EZIN IZATEN zuen erosi

EZIN zen etorri

EZIN IZANGO zen etorri

EZIN zuen erosi

EZIN IZANGO zuen erosi

Hiria

10.

Zilegi dena eta ez dena

Irakurmena

Jarduera

San Ferminekin bukatuko dugu Iruñeari buruzko lana. San Ferminetan zer den zilegi eta zer
debeku ezagutuko dugu. Binaka jarrita, A ikasleak zer den ZILEGI irakurri eta dagozkion
hutsuneak beteko ditu eta B ikasleak zer den DEBEKU irakurri eta berari dagozkionak beteko ditu.

Iruñea Sanferminetan legerik gabeko
hiria omen da, hala uste dute askok.
Begiratu hutsean, egia, hala ematen du,
baina sakonduz gero ez da egia. Neurrigabekeria hainbestekoa ez dela frogatzeko, ikusi besterik ez dago gurasoek
beren haurrak lasai asko ateratzen
dituztela parrandan dagoen jende artera.
Umeak, esate baterako, peñen irteera
ikustera eramaten dituzte, edo dianetara,
gau-pasa egindakoak ikustera.

Zer den zilegi eta zer den debeku
bereizten duen marra ez da beti nahi
bezain argi egoten, eta diferentziak izaten dira non eta noiz den: sen pixka bat
erabili behar da eta zuhur jokatu: dudan,
hobe duzu moderatzea bertako kodeak
zertxobait ikasi arte.

elkarri azaldu atera
n,
re
do
on
te
be
k
ea
Bakarka hutsun
zer egin ahal den
an
et
in
rm
Fe
an
S
ak
n
duzuena. A ikasle
B ikasleak zer ezin de
a
et
i
ar
le
as
ik
B
o
di
azalduko
egin A ikasleari.
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Zer den zilegi
Badago zerbait zilegi dena eta agian debeku beharko lukeena: pelma jartzea. Sanferminak bezalako egoerarik ez dago
edonor deskuiduan harrapatu eta nahi adinako erretolika botatzeko, umorearen aitzakian besteak irentsi egiten duena.

A
Ik a s l
ea

Beraz, San Ferminetan jendea......................... AHAL DA.
Beste zerbait ere zilegi da: ezin gehiagoraino zerrikerian aritzea. Erabat zikinduta ere inork ez dizu begiratu ere egingo eta lasai sartuko zara toki guztietara.

Beraz, jendea............................................................. AHAL DA.
Horrexegatik, aldamenekoa
zikintzea ere zilegi da neurri batean: orokorrean ez
da haserrerik izaten batek
bestea zikindu duelako.
Jendetza handien bilguneetan (txupinazoa, riau-riau,
etab.) balkoietatik ura
bota, txanpanetan eta bestelakoetan ito, eta denetarik egingo dizute, eta
zezenetan are okerrago.

Beraz, batzuetan..................................................... AHAL DA.
Gainerakoan, Sanferminak oso jai aproposak dira ahobero eta ahohandientzat:
zintzurra urratu, deiadarka ibili, kalean bueltaka ibili eta antzeko guztiak libre
dira erabat, ongi ikusiak ere bai, ez baduzu graziarik gabe aldamenekoa izorratzen. Grazia baldin badu, egia esan, ia edozer gauza libre da.

Beraz, San Ferminetan..........................................AHAL DA.
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Zer den debeku

B
Ik a s l
ea

Hona gauza bat debeku dena: lanean ari direnei traba egitea.
Sanferminetan makina bat jende aritzen da lanean: kamareroak, adibidez, inon diren guztiak jasaten dituztenak, zabor-biltzaileak, udaltzainak eta beste asko, denak lanean jendeak parranda gustura egin ahal
izateko. Errespetua zor zaie.

Beraz, San Ferminetan EZIN DA.................................
...............................................................................................

Mutur-joka ibiltzea ere gaizki ikusia dago. Oso gatazka gutxi izaten dira, jende
kopurua zein izaten den kontuan hartuta.

Beraz, EZIN DA ...................................................................

Animaliak gaizki tratatzea ere ez da onartzen: Plazako betizuak jotzea, adibidez.

Beraz, EZIN DIRA ................................................................
Jabetza pribatu nahiz publikoa hondatzeak ere ondorio txarrak izan dezake.

Beraz, EZIN DIRA jabetza pribatu nahiz publikoak ........
Zezenetan, adibidez, ikuskizunaren parte bada ere, ez pentsatu zilegi denik kaleetan zabor botaka ibiltzea.

Beraz, San Ferminentan EZIN DA .................................
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11.

San Ferminak niretzat...

Idazmena

Jarduera

San Ferminekin bukatzeko, festa hauetaz dakizuna, ezagutzen duzuna, sentitzen duzuna,
idatziz eman behar duzu. Gehien gustatzen zaizuna ahalik eta gehien deskribatzen saiatu entzungo dutenek ongi ulertzeko, bukatutakoan,
ikaslea bakoitzak egin duena talde osoan irakurriko beharko baitu. Irakurri bitartean, irakasleak Sanferminetako irudiak jarriko ditu bideoan
zuk transmititu nahi duzuna girotzeko.

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Arian, arian edozer zulatzen da
Egin dezagun gogoeta pixka bat.
Zeuk ikasi duzuna burura eta paperera ekarri eta gero,
konparatu hirunaka antzeko memorizazioa izan duzuen.

ZER
IK ASI
DUT?

a
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Osasuna

munduk
o ondas
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Osasuna

1.

Sendagileak, petrikiloak...

Jarduera

Mintzamena

Elkartu binaka eta hemen dituzun zenbait galderari erantzuna
eman.
– Gaixotzen zarenean, sendagilearengana joaten zara?

– Zeure sendagilearengan ba al duzu konfiantzarik?

– Amona eta amaren erremedioetan sinesten duzu?

– “Medikuntza alternatiboa” (homeopatia, sendabelarrak...) deitzen denaren eskutan
jarri al zara inoiz? Ez bazara inoiz jarri, jarriko zinateke?

2.

Hotzeria

Jarduera

Senar-emazte batzuen arteko elkarrizketa entzungo duzu orain. Senarra gaixorik dago.

Entzumena

Jaso beheko laukitxoetan senarrak dituen sintomak eta ez dituenak.

Dituen sintomak

Ez dituenak
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3.

Gogoan hartu!

Jarduera

Lexikoa

Hemen bildu ditugu aurreko entzungaian atera diren hitz batzuk.
Jarri marrazki bakoitzari dagokion zenbakia.

1. Gorputzaldi eskasa.

2. Doministikua.

3. Eztula.

4. Hotzikara.

5. Zorabioa.

6.Sukarra.

7. Botagalea.

60

Osasuna

N.

NOZ
IOAK

Mina, gorputz egoerak...

Gorputz egoerak eta sintomak deskribatzeko oso baliagarriak dira
adierazpide hauek.

1. Mina non duzun adierazteko:
NONGO

NONGO

Buruko
Eztarriko
Bizkarreko
Haginetako

MINA dut

Buruko
Eztarriko
Haginetako

MINEZ nago

2. Gorputz egoerak:

Beroak nago / bero naiz

Hotzak nago / hotz naiz

Egarriak nago / egarri naiz
Goseak nago / gose naiz

Logaleak (logurak) nago / logale (logura) naiz
Botagale / botagura / botalarri naiz
Pixagale / pixagura / pixalarri naiz

Kakagale / kakagura / kakalarri naiz
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3. Atzizkiak
ZER DA?
Hizkuntza askotan bada hitz berriak sortzeko baliabide indartsu bat: atzizkiena.
Hitz bati esanahia duen “zati” edo bukaera bat eranstea da.

–ari atzizkiak agentea, jarduera profesionala adierazten du. Beraz, kamioi hitzari, adibidez, eransten badiogu, hitz osoaren esanahia aldatzen da.
Kamioi > kamioilari (kamioia gidatzen duena)

–gile atzizkiak zerbait egiten duena adierazten du eta lehengo hitzari erantsita, hitz osoaren esanahia aldatzen da.

Kamioi > kamioigile (kamioia egiten, fabrikatzen duena)

–kada atzizkiak ontzi batean sartzen den kopurua, kantitatea adierazten du.

Kamioi > kamioikada (kamioi batean sartzen den karga kantitatea)

–KA

Oraingo honetan –ka atzizkiari gainbegiradatxo bat emango diogu.

Zer adierazten du?
Errepikatzen den ekintza adierazten du eta gaztelerazko gerundioaren parekoa
da gehienetan.
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PRAKTIKARI EKIN DIEZAIOGUN!
Zuriuneak dituzten esaldi batzuk emango dizkizugu, behean dagoen poltsa
horretatik hitz egokiak aukera ditzazun. Ea asmatzen duzun!

1- Foruzainek manifestaria ________________ atera zuten Parlamentutik.
2- Poltsiko telefonotik etxera ________ aritu zen, baina inork ez zuen hartu.
3- Gaur ezin izan dut lorik egin gau osoan; izan ere aldameneko etxeko zakurra ____________________________ aritu da isildu gabe.
4- Bart kontzertuan jendea oso gustura geratu zen kantariarekin eta bukaeran
altxatu eta ___________________ hasi zen.
5- Felipe pozik eta __________________ zihoan gaur goizean lanera, txori
bat baino alaiago.
6- “Nazkatuta nago txakur horretaz. Isiltzen ez bada, ________ egingo diot”.
7- Hartu zuen katarroaren eraginez, _____________ eta ______________
pasatu zuen egun osoa Fernandok.

a

harrik
ka

a
nk

u

za

txaloka

txistuka

bu

ltz

ak

a

deik

a

doministikuka

eztu

lka
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4.

Noizko emango didazu txanda?

Entzumena

Jarduera

Entzun oraingoan anbulatorioko administrari eta
deitzen duenaren arteko elkarrizketa.

Erantzun galderari
– Noizko eman diote txanda?
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N.

Txanda eskatzeko

NOZ
IOAK
Aurreko entzungaian hauxe erabiltzen da txanda eskatzeko:
Txanda eskatzeko deitzen dut, Arrieta medikuaren kontsultarako.

Badira adierazpide gehiago
hori azaltzeko:

Arrieta medikuaren (Arrietaren) kontsultarako txanda

eskatu nahi nuke
eskatzeko deitzen dut
nahi nuen / nuke

¿Para cuándo? galdetzeko hauxe
erabiltzen da: NOIZKO
Noizko?

-

biharko, gaurko, atzoko...
astelehenerako, astearterako,
urtarrilerako, otsailerako,
13rako, 15erako
10,30etarako, 12etarako, hamarrak laurden gutxitarako
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5.

Sendagilearenean

Jarduera

A

Aztertu ondoko hitzak, sintoma gehiago deskribatzen lagunduko dizute eta.

Entzumena

Erreparatu negritan dagoenari eta ea esanahiari antzematen diozun.

1. Bihotzerrea
2. Botaka egin
3. Beherakoa
4. Idorreria

5. Sabela handiturik

B

Aurrekoa nahiko pista izan ez bada, hemen dituzu hitz horien guztien gaztelerazko itzulpenak gurutzegrama honetan bilduak.
Aurkitu gaztelerazko hitzak.

1

3

5
2

4
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C

Aurreko entzungaian agertu diren hitzak ulertu ondoren, entzun berriz sendagile
eta gaixoaren arteko elkarrizketa eta erantzun galderei.
Jarri gurutze bat erantzun egokian. Gaixoak zer sintoma ditu?

BAI

1

2

Zorabioak

4

Sabeleko mina

3

Botalarria

5

D

BAI

EZ

Hotzeria
Bihotzerrea

6

Beherakoa

8

Eztula

EZ

7 Sabela handiturik
9

Idorreria

10 Bizkarreko mina

Orain telebistako botika batzuen iragarkiak ikusiko dituzu. Argi ibili! iragarki
horien artean sendagileak gaixoari errezetatu diona aukeratu behar duzulako.
Idatzi botikaren izena
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N.

Maiztasuna

NOZ
IOAK

Medikuak hauxe esan dio gaixoari:
Hartu pastila bat
otordu nagusien
ondoren

Maiztasuna euskaraz azaltzeko, hona hemen modu
batzuk:

1. Noiztik noizera
-

Sendagaia lau orduTATIK lau orduTARA hartu.
Noiztik noizera hartu behar dut jarabea?
Hamar minutuTIK hamar minutuRA
Ordu erdiTIK ordu erdiRA

2. Noizero? EgunERO

- Noizero hartu behar dut jarabea?
- MinutuORO, astERO, arratsaldERO, asteartERO...
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3. Zenbatetan? AskoTAN
- ZenbateTAN izaten duzu goragalea? AskoTAN,
batzuETAN, gutxiTAN...
- ZenbateTAN hartu behar dut jarabea? BEHIN,
biTAN, hiruTAN...

4. Zenbat aldiz? (Zenbat bider?)

- Zenbat aldiz (bider) joaten zara dentistarengana?
- BEHIN, bi, hiru aldiz (bider)...

5. AsteAN BEHIN

A

Denbora
NON singularra

+

Maiztasuna
Behin...

- AsteAN BEHIN edo biTAN izaten dut goragalea.
- HilabeteAN hiruTAN (hiru aldiz).
- UrteAN BEHIN joaten naiz okulistarengana.

B

Zenbatzailea
bost, sei, bi...

+

Denbora
NONDIK singularra

+

Maiztasuna
Behin...

- Bost urteTIK BEHIN joaten naiz dentistarengana.
- Sei hilabeteTIK biTAN.
Ilari Zubiri / Entzi Zubiri-ren
Euskal gramatika osoan oinarriturik
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6.

Mina, gaixotasun gehienen muina

Mintzamena

Idazmena

Jarduera
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Osasun alorreko zenbait hitz, nozio... ikasi
dituzu. Jarri hirunaka. Zuetako bat txanda
ematen duen administraria izango da, beste
bat sendagilea eta bestea gaixoa. Aurrena
gaixoak zerrenda bat bete behar du dituen
sintoma guztiekin, gero anbulatoriora deitu
behar du txanda eskatzeko. Ondoren sendagilearengana joango da bere arazoa azaltzera. Sendagileak diagnostikoa egingo dio eta
botikaren bat errezetatuko dio, zenbat hartu
behar duen esanez.

Osasuna

7.

Egin dezagun barre pixka bat

Jarduera

Entzumena

Medikuen kontura barre asko egin daiteke. Entzun txiste batzuk:
Ezin edan
Hiltzorian
Oxigenoa jarri
Handikeria
Potentzia jaitsi

Ezin edan

Hiltzorian

Oxigenoa
jarri

Handikeria

Potentzia
jaitsi

Zein da gehien gustatu
zaizun txistea?

Eta gutxien?

Entzunak zenituen ala
berriak dira zuretzat?

Erraz ulertzen dira?

Txiste hauetaz aparte, badakizu besterik?
www.habe.org/ikaslearengunea/txisteak
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8.

“Errezeta elektronikoa”

Jarduera

Irakurmena

Aurreko jardueretan errezetak aipatu ditugu. Inoiz izan al duzu errezetarik
esku artean? Sendagilearen letra ulertu al duzu?

Irakurri arretaz artikulu hau.

ERREZETA ELEKTRONIKOAREKIN,
OSASUN ZERBITZUA HOBETUZ
Anbulatorioetako jende-ilarak saihesteko asmoz, Eusko Jaurlaritzak proiektu berri bat
jarri nahi du abian: errezeta elektronikoa. Helburu nagusia medikuek agindutako sendagaia errezeta gabe lortu ahal izatea da.
XABIER ELIZBURU

Eusko Jaurlaritzak aurten jarri nahi du martxan
“errezeta elektronikoa”, beste autonomia erkidegoetako joerari jarraiki. Gipuzkoako Farmazi
Elkarteko zuzendari
Maria Asuncion
Azpeitiaren esanetan, errezeta elektronikoaren helburu nagusia erabiltzaileari uneoro zerbitzu ezin hobea eskaintzea da. Era
horretan farmaziek ospitaleetako datu
basean sartzeko aukera izango dute, baita
familiako medikuaren edo pediatra nahiz
espezialistaren datu basean ere.

Proiektu honen ondorioz, betidanik
erabili izan dugun eskuko errezeta
desagertuko da eta honekin batera
medikuen letra ulergaitza. Hemendik aurrera formatu
elektronikoaren bidez lan egingo dute eta ordenagailuko
pantaila piztu orduko, farmazilariek medikuen aginduen berri
izango dute.

Sistema honek abantaila handia du erabiltzailea edadetua bada. Askotan medikuak
ematen dion informazioa ez du ulertzen edo ahaztu egiten zaio. Sistema horrekin
botikariek medikuak emandako informaziora jo dezakete gaizki-ulerturik izan ez
dadin. Bestalde, bezeroari atxikitako informazio guztiaren konfidentzialtasuna
ziurtatzen da eta, hala, nahi duen farmaziara joateko eskubidea du.
Zabalik 198 zk. Moldatua
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Ulermen galderak
– Zertan datza errezeta elektronikoaren proiektu hau?

– Zein dira proiektu honek dakartzan abantailak?

Atzizkiak landu
Atal honetan –ari, -tzaile eta –gaitz atzizkiak errepasatuko ditugu.

Atzizki honek agentea, jarduera profesionala adierazten du. –kari eta –lari atzizki horren aldaerak dira.

A. -ari (-kari, -lari).

1. Bilatu aurreko testuan atzizki hori duten hitzak.

2. Erantzun galderei atzizkidun hitzak erabiliz. Nola deitzen zaio...
a) zapatak egiten dituenari?

b) taberna batean lan egiten duenari?
c) arraunean aritzen denari?

d) bertsotan aritzen denari?

e) aizkoraz enborrak mozten dituenari?
f) ehizan dabilenari?

g) sukaldean aritzen denari?

h) biblioteka batean lan egiten duenari?
i) Eusko Jaurlaritzako presidenteari
j) kamioiak gidatzen dituenari?
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Atzizki honek, aurrekoak bezala, zerbait egiten duena adierazten du eta aditzei eransten zaie.

B. -tzaile.

1.Bilatu aurreko testuan atzizki hori duen hitza.

2.Erantzun galderei atzizkidun hitzak erabiliz. Nola deitzen zaio...
a) ikertzen duenari?
b) hiltzen duenari?

c) erretzen duenari?

d) beste hizkuntza batera itzultzen duenari?

Atzizki honek zailtasuna, ezintasuna adierazten du.
Adibidez: sinetsi (creer)
Egunkariko berri hau erabat sinesgaitza (sinesteko zaila, ezin da sinetsi) da .

C. -gaitz.

1.Bilatu aurreko testuan atzizki hori duen hitza.

2.Erantzun galderei atzizkidun hitzak erabiliz. Nola deitzen zaio...
a) sendatzeko zaila den gaixotasunari?
b) aldatzeko zaila denari?

c) egoera berrietara moldatzeko zaila denari?
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9.

“Osasun txokoa” irratsaioa

Idazmena

Irakurmena

Jarduera

Irratian eta telebistan oso ohikoak dira osasunari eskaintzen zaizkion programak. Ikus-entzuleek dituzten kezkak, jakinmina, sintomak... idatzi eta bidaltzen
dituzte, sendagile batek aholkuak,
azalpenak... emateko.
Hona hemen Felix Ortiz de
Mendivil entzuleak bidalitako
eskutitza. Guk paragrafoak desordenaturik eman ditugu.
Ordenatzeko, paragrafoen laburpena jarri dizugu lagungarri; beraz
irakurri paragrafo guztiak eta
laburpen egokiak aurkitzen dituzunean, kopiatu paragrafo osoa
aldamenean.

Felix Ortiz de M
El muro kalea, endivil
Tutera - Nafarro5, 2.ezk
a
Agur t'erdi

“Osasun txokoa
irratsaioaren ar ”
Eitb. Miramon. duraduna
Donostia – Gip
uzkoa

Nire iradokizun
a kontuan hart
uko duzulakoan
, agur.
Larunbatero Jul
ian Bereziartua
medikuak entzul
proposatzen di
eek eskutitzet
tuzten gaiei er
an
antzuna ematen
guztiak oso inte
di
e.
Azalpen horiek
resgarriak eta
oso argiak irud
itzen zaizkit.
Felix Ortiz de
Mendivil naiz, zu
en irratsaioare
bat. Larunbater
n entzule amor
o egoten naiz zu
ratu
en irratsaioa no
interesgarria de
iz hasiko zain,
lako eta osasun
oso
az asko ikasten
ahal delako.
Eskutitz honen
bidez datorren
larunbateko ga
nioke: buruko m
ia proposatu na
ina. Beraz, buru
hi
ko minaz hitz eg
nioke; izan ere
ingo balu eskert
askotan izaten
uko
dut buruko min
arazo hau oso za
a, nik eta beste
balduta dagoela
as
ko
k,
iruditzen baitza
it.
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Kopiatu eskutitz honetako paragrafoak dagokien
kuadroan

1. paragrafoa

-Aurkezpena
-Irratsaioarekiko
interesa

2. paragrafoa

-Irratsaioaren edukiaren deskribapena

3. paragrafoa

-Irratsaiorako gaiaren proposamen
eta justifikazioa
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10.

Agur t’erdi

Idazmena

Jarduera

Aurreko jardueran ikusi duzu Felixek irratira bidalitako eskutitza. Orain
zeure txanda da. Felixen eskutitza eredutzat hartuta edo hartu gabe, idatzi
gutun bat irratira bidaltzeko, osasunari buruzko kezka, azalpen eta abarren
erantzunak eskatuz.
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11.

Julian Bereziartua sendagilearekin solasean

Jarduera

Felixek zortea izan du; izan ere irratira heldu da eskutitza eta Julian Bereziartua sendagile-

Entzumena

ak buruko minaz hitz egingo du. Adi entzun zer dioen eta osatu eskema hau!

BI MOTAKO BURUKO MINA BEREIZI DU JULIANEK,
BURUKO MINA ZERK ERAGITEN DUEN AZALTZERAKOAN.
1. Organikoak: gure gorputzean hutsegiteren bat
gertatzen denean.
2. Organikoak ez direnak: buruko mina
zerk eragiten duen ez dago jakiterik.
Kanpoko faktoreek eragiten dute.

1. Organikoen artean
1. arrazoia: buruan burmuinak ditugu eta meningeak (tela moduko batzuk)
burmuinak tapatzen dituztenak.
Meningeek noiz eragiten dute mina?

2. arrazoia: gaixotasun batek, entzefalitisak, eragiten du.
Zergatik gertatzen da entzefalitisa?

3. arrazoia. Kiste batzuek, onek zein txarrek, burmuinak sakatzen dituztelako eragiten da buruko mina.
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2. Organikoak ez direnen artean
Askotan ez dakigu zergatik sortzen den buruko mina.
Ematen du

eragiten duela buruko

mina. Horregatik kezkak, estresa duten pertsonek izaten dute buruko
mina. Minik handienetakoa ematen dutenak migrañak eta jakekak dira.
Noiz gertatzen dira migrañak eta jakekak?

Trigeminoa buruan dugun nerbio bat da.
Noiz eragiten du trigeminoak mina?

Nolakoa da nerbio honek eragiten duen mina?

Min hau sufritzen dutenek esaten dute suizidatzeko moduko mina dela.
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12.

Zenbat buru hainbat... buruko min

Jarduera

Entzumena

Eta zuk izaten duzu buruko minik?
Entzun Noel Elorga enpresa-gizonari egin dioten elkarrizketa. Bi taldetan banatu.
Batzuk A ikaslea fitxa izango duzue eta besteok B ikaslea fitxa. Entzun eta fitxan
eskatzen den informazioa hartu.
Gero A eta B taldekoak elkartu jaso duzuen informazioa konparatu eta osatzeko.

Mintzamena

A ikaslea

B ikaslea

Askotan izaten du buruko minik?

Asko irauten dio buruko minak?

Familiako beste norbaitek ere bai?

Zerk eragiten dio buruko mina?

Nola kentzen du buruko mina?

Zein dira beste erremedio naturalago horiek?

Eta zuk izaten duzu buruko minik?
1. Zerk eragiten dizu buruko mina?
2. Zer egiten duzu buruko mina kentzeko?
3. Zer erremedio ezagutzen duzu buruko minari aurre egiteko?
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13.

Hizlari hitzak ere –ari atzizkia du

Mintzamena

Irakurmena

Jarduera

Jarri binaka, irakasleak 10. jardueran prestatu dituzuen eskutitzak
zuen artean banatuko ditu eta.
Tokatu zaizuen eskutitza irakurri
ondoren, erantzuna prestatuko
duzue. Nahi baduzue, informazio
pixka bat har daiteke entziklopedia
batetik, edo bestela asmatu ere
asma daiteke. Gero bikote bakoitzak eskutitza irakurri behar du eta
ikaskideen aurrean erantzuna
ahoz emango du. Azalpena emateko orduan, beheko eskema duzu
lagungarri.

Diskurtso

nozioak

Aurkezpena:

...k bidalitako eskutitza dugu esku artean eta .....
esaten du. Gu erantzuna ematen saiatuko gara.

Gaiaren sarrera:

Hasteko...

Jarraipena:

Gai honekin lotuta,... / Gai honi dagokionez,...

Informazioa banatzeko:

Alde batetik... bestetik...

Laburtzeko:

Esan nahi dudana da... / Laburbilduz...

Konklusioa emateko:

Beraz,... / Ondorioz,...

Bukatzeko:

Bukatzeko... / Azkenik zera esango nuke...
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14.

Espezialistarekin kontsultan

Jarduera

Entzumena

A

82

Sendagile espezialista eta gaixo baten arteko elkarrizketa entzungo
duzu oraingoan. Gorputzaren barruko organo batzuen izenak entzungo dituzu. Jaso ahalik eta gehienak.

Osasuna

B
Organo batzuen izenak ezagunak dira, beste batzuk, berriz, ez.
Organoen definizioak kontuan hartuz, jarri marrazki bakoitzari dagokion organoaren izena.

1. Gorputzari aginduak ematen dizkiote.
2. Odola gainerako organoetara bidaltzen du.
3. Arnasa hartzen dute.
4. Prozesu metaboliko gehienetan parte hartzen du.
5. Odolean dauden hondakinak era likidoan kanporatzen dituzte.
6. Digestio-hondakinak era solidoan kanporatzen dituzte.
7. Barruan digestioa egiten da.
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C
Ulermen galderak
Entzun berriz elkarrizketa eta erantzun galderei. Markatu X batez erantzun egokiak.

1. Zertara joan da Gema espezialistarengana?

EGIA

GEZURRA

EGIA

GEZURRA

EGIA

GEZURRA

EGIA

GEZURRA

EGIA

GEZURRA

a. Proben emaitzak ezagutzera.
b. Sabelean min izugarria duela esatera.
c. Operatu nahi ez duela esatera.

2. Odol-analisiak eta gernu-analisiak ere egin dizkiote.
Zein dira emaitzak?
a. Odol-analisia ongi dago, bestea, berriz, ez.
b. Gernu-analisia ongi dago eta bestea ere bai.
c. Gernu-analisia da ongi dagoen bakarra.

3. Zer probak erakusten du argiago mina zerk eragiten dion?
a. Erradiografiak.
b. Ekografiak.
c. Eskanerrak.

4. Zertatik operatu behar dute?
a. Gibeletik.
b. Giltzurrunetatik.
c. Urdailetik.
d. Hesteetatik.

5. Operatu behar dutela entzun duenean, nola erreakzionatu du?
a. Beldurtu da.
b. Kezkatu da.
c. Berdin zaio.
d. Mesfidantzaz.
e. Haserretu da.
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15.

Organo-ematea

Jarduera

Irakurmena

Organo-ematearenak osasunean berebiziko garrantzia duenez, hona hemen transplanteen
prozesu guztia deskribatzen duen artikulua.
Testu honek zuriuneak ditu eta, aukeran emanda, hitz egokia hautatu behar duzu.

ORGANO-EMATEA MUNDUKO TASA
ALTUENAK IZAN ARREN,
ORAINDIK DENA EZ DAGO EGINA
Oraindik ez da nahikoa ematen
Eusko Autonomi Elkarteko organo-emate tasa munduko altuenetakoa den arren (44
emate milioi bat biztanleko Eusko Autonomi Elkartean, eta 35 Nafarroan) ez da
nahikoa itxaron-zerrendak desagerrarazteko. Ehun familiatik hamarrek ezetz esaten
dute hildako senitartekoaren organoak emateko aukera eskaintzen zaienean.
OLATZ ELOSEGI
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Erlojuari begira egin behar izaten den lan zehatza
Organo bat transplantatu nahi izateak ehun lagun inguru mugiaraz ditzake, eta
ordu gutxiko epea ematen zaie, gainera, lanerako.

1______________, prozesua

xehe-xehe zaintzen da, edozein zalantza argituko lukeen gardentasunaz.
Koordinatzaile baten lana ezinbestekoa da dena ongi irteteko.
Ehun lagun inguruk hartzen dute parte organo baten transplantean, eta zenbait
kasutan,

2______________,

batzuk besteengandik ehunka kilometrora daude.

Kirurgialariak, laborategietako adituak, epaileak, anbulantziak, ertzainak... Ordu
gutxitan egin beharreko lana izaten da eta guztien arteko koordinazioa ezinbestekoa da, denbora alferrik galtzea pentsaezina baita. Hala, organo-emateak burutzen
diren zentro guztietan transplanteen koordinatzaile bat edo bi egon ohi dira, emate
bolumenaren arabera.
Emate prozesua pertsona bat ospitale bateko unitate kritikoan hiltzen denean hasten da –ospitaletik kanpo geratuz gero, aukera gutxi daude–. Heriotza denean
haren ardura duen medikuak protokolo bat jarraitu behar izaten du.

3______________, goardian dagoen transplante-koordinatzaileari abisatu behar
dio. Gaixoaren heriotza entzefalikoaren diagnostikoa 4______________ hasten
da emate prozesua. Emailea aztertu egiten da, etorkizuneko hartzaileei inolako
patologiarik ez transmititzeko. Ebaluaketa horiek

5______________, analisi, eko-

grafia eta gainerako azterketak egiten dira noski, organoak egoera onean daudela
ziurtatzeko. Hori

6______________, familiarekin hitz egiten da. Egoeraren berri

eman ostean, hildakoak berak bizirik zegoenean bere organoak ematea erabaki
ote zuen, edo horri buruz inoiz hitz egin ote zuen galdetzen zaio familiari. Hildakoak
bizirik zegoenean honi buruz ezer esan ez bazuen, familiarekin hitz egiten da iritzia emateko. Baietz esanez gero, zenbait kasutan epailearen baimena ere behar
izaten da, auto istripuen kasuan, adibidez.
Familiak baiezkoa emanez gero, organoa ateratzeaz arduratuko den taldearen
txanda iristen da. Eta ebakuntza-gelako lana hasten da,

7__________________,

organoa ateratzeko. Horixe da transplantearen lehenengo fasea, eta koordinatzaileak fase osoan hartzen du parte; familiarekin hitz egin, epailearen baimena eskatu, arazo logistikoak konpondu... hildakoaren ebaluaketa ere berak egiten du
dagokion espezialistarekin batera,

8________________, nefrologoa giltzurrunen

kasuan, kardiologoa bihotzarenean, hepatologoa gibelarenean...
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Bitartean, hartzailea prestatuz joaten da
Fase honetan koordinatzaileak eskaini egiten du emailea.

9________________,

bere erkidegoko transplante taldeei egiten die eskaintza, baina bere erkidegoan
hartzailerik ez badago Transplanteentzako Bulego Nazionalera eskaintzen du,
Madrilera. Emailearen ezaugarrien berri ematen du koordinatzaileak, eta talde
transplantatzaileak erabakitzen du zein den organo hori une horretan jasotzeko
hartzaile egokiena. Bihotz, birika eta gibelaren kasuan hautaketa urgentzia mailaren edo itxaron-zerrendaren arabera egiten da, eta odolaren eta gorputzaren
tamaina hartzen dira kontuan. Giltzurrunen kasuan, beste baldintza bat ere bete
behar da: tipaje inmunologikoa delakoa,

10________________,

norberaren

matrikularen antzekoa. Hala, matrikula horien antzekoa duen hartzailea bilatu
behar da. Egun informatika programa baten bidez lortzen da hori.
Hori guztia ordu gutxiko epean egin behar izaten da. Heriotza entzefalikoaren diagnostikoa burutzen denetik denbora gutxi izaten da familiarekin hitz egiteko, azterketak egiteko eta beste. Eta gero jada organoa ateratzen denean, zer esanik ez.
Organo bat gorputz batetik atera eta beste batean ezarri eta odola bertatik igarotzen den arteko denborari iskemia hotza esan ohi zaio. Hori bai, organoak gorputz
batetik kanpo zenbat eta denbora gutxiago igaro, orduan eta hobea da

11________________, organoak gutxiago sufrituko duelako eta gero ere hobeto
funtzionatuko duelako.

87

Osasuna

Beti ez dago heriotza arte itxaron beharrik
Egun 43 organo transplanta daitezke, eta ez dago beti hiltzera arte itxaron beharrik. Bikoitzak diren organoak, giltzurrunak esaterako, dagoeneko ematen dira familiakoen artean, eta gibelaren zati bat eman duenik ere bada. Bizirik egiten diren
transplanteen artean ezagunena, hezur-muinarena da. Berez, 18 eta 55 urte arteko edozein pertsona izan daiteke emailea, bere bizitza edo hartzailearena arriskuan jartzen ez bada, noski. Hezur-muinean
gaixotasunen bat dutenek izaten dute transplante horren beharra: leuzemiak jota daudenean, adibidez. (...)
Zabalik 208 zk. Moldatua

a. Hala ere
b. Behintzat
c. Ere

1

a. beraz
b. gainera
c. dena dela

a. egiaztatu aurretik
b. egiaztatu ondoren
b. egiaztatzen ari direla

a. amaitu aurretik
6
b. amaitzen ari direla
c. amaitzean

a. Alde batetik
b. Printzipioz
c. Azkenik
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9

4

a. hala ere
b. berriz
c. orduan

a. hots
b. zera
c. hortaz

2

a. Hala ere
3
b. Ordea
c. Lehenik eta behin

a. eginda daudela
b. egin beharrean
c. egiten ari direla

7

10

5

a. hau da
b. izan ere
c. ere bai

a. hots
b. baina
c. noski

8
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16.

Transplanteen inguruan

Mintzamena

Jarduera

Ikusi ondoko grafikoa, aurreko artikuluari dagokiona.
Espainiako datuak munduko beste herrialde batzuetakoekin konparatzen baditugu, ikusiko dugu emate-tasa
altuena dela. Hala ere ospitaleetako itxaron-zerrendek
argi uzten dute oraindik nahikoa ez dela.
Zuk nola ikusten duzu arazo hau? Elkartu zure ikaskideekin eta hitz egin galdera hauek aurrean dituzuela.

Zabalik 208 zk.

1. Taldekoen artean, laburtuko zenukete transplanteetan segitzen den prozesua?
2. Informazio nahikoa al dago transplanteei buruz?
3. Zeuen ikastetxeetan hitzaldirik edo beste kanpainiarik egin al da organo-emaileen
kopurua gehitzeko?

4. Nafarroan familien %10ek gutxi gora-behera ez dute baimenik eman haien hildakoen
organoak trasplantatu ahal izateko. Zergatik ote?

5. Etxean hitz egin al duzue inoiz gai honetaz? Hala bada, zein da iritzi nagusia: baiezkoa
ala ezezkoa? Arrazoitu zuen iritzia.

6. Gazteek zaharrek baino gutxiago ematen dituzte organoak trasplanteetarako. Zergatik?
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17.

Jolasean arituko gara oraingoan

Mintzamena

Jarduera

18.

Jolasean aritzeko prest? Ongi etorri
osasunari buruz prestatu dugun
“OKA”ra. Hartu, orduan, tableroa
eta dadoak, eta hasi. Arauak-eta
irakasleak azalduko dizkizue.

Ahotsa jartzen

Jarduera

Mintzamena

Idazmena

Seguru gaude unitate honetan asko ikasi duzula. Orain duzu ikasitako guztia erakusteko aukera ezin hobea. Jarri binaka eta soinurik ez duen bideo-sekuentzia bat
ikusiko duzue.
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Sekuentzia ongi ikusi ondoren, saiatu irudiekin bat datozen hitzak
jartzen.
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19.

Petrikiloen jakinduria

Jarduera

Entzumena

Ohiko medikuntzaz gain, bada "medikuntza alternatiboa" deritzona. Horren esparru bat
belarrekin sendatzen dutenek betetzen dute. Eta gurean oso ezagunak dira “petrikilo”
izenaz ezagutzen direnak.
Ikusi herri sendagintzari buruzko bideo pasarte hau eta erantzun galdera hauei.
1) Historian (erromatarren garaian, Erdi Aroan) zer nolako fama zuten petrikilo eta
herri sendatzaileek?

2) Euskal petrikiloak batik bat zertaz baliatzen dira sendabideak egiteko?

3) Kamararen aurrean lan egitea gustuko dute?

4) Nola ikasi dute petrikilo gehienek?

5) Garai batean uste izaten zen jakinduria hau:
- data jakin batzuetan jaiotzen zirenek hartzen zutela?
- akats fisikoak ez zituztenek hartzen ahal zutela?

6) Zegamako Solita izena duena euskal petrikilo horietariko bat da.
Zer ematen die gaixoei ondoeza sendatzeko?

7) Zein da Solitaren espezialitatea?

8) Solitak kontsulta kobratzen die bisitan joaten zaizkionei?

9) Solitak zenbatean saltzen ditu bere ukenduak?

10) Ramona Ayesta beste petrikilo bat da. Zein da bere espezialitatea?

11) Ramonak fede eta pazientziarekin bakarrik sendatzen du?

12) Mikel gaztea zertara joaten da Elisabete Zurutuzarengana?

13) Zein dira Mikelen osasun arazoak?
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20.

Petrikiloak

Mintzamena

Jarduera

Bideoa ikusi eta g
ero, elkartu ondok
oarekin eta erantzun
galdera hauei:

A
Herriren batean inoiz ikusi al duzu petrikilorik?

B

Petrikilo baten eskuetan jarriko zinateke?

C
Petrikiloak: dohaina ala iruzurra?
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21.

Kontu txikiak

Jarduera

Entzumena

Bukatzeko, umeei kantatzen zaizkien abesti batzuk proposatzen dizkizugu:
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Kontu Txikiak.
Haur eta gurasoen elkargozamenerako.
Sortzen. ikasbatuaz.
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Arian-arian, edozer zulatzen da
Egin dezagun gogoeta txiki bat.
Zeuk ikasi duzuna burura eta paperera ekarri eta gero, konparatu hirunaka antzeko memorizazioa izan duzuen.
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