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IRAKURMENA 

Irakurmena ezinbesteko tresna da; ez bakarrik ikasgelan, eguneroko 

bizitzan ere bai. Beraz, helburua hurrengo hau izango da: irakurmenean 

ikasleak trebeak izatea eta hausnartzeko ahalmena garatzea. 

Prozesu horretan, motibazioa behar-beharrezkoa da. Horrek ziklo 

bakoitzerako testurik egokienak hautatzea eta, jakina, irakurmen-prozesua 

bideratua izatea eskatzen du. Proposatzen diren ekintzak irakurketa 

konstruktibistan oinarrituko dira: aurretiko ezagutza, bitarteko lanketa eta 

ondorengo emaitza. 

Lanaren lehenengo helburua DBHko 1. mailan irakurtzen den Jasone 

Osororen Jara liburuaren irakurketa lantzea da. Trebetasun guztiak 

lantzen saiatu gara: mintzamena, idazmena, irakurmena eta ulermena. 

Horrez gain, DBHko 1. mailarako proposatzen diren gramatika-arloko 

zenbait helburu ere landuko dira. 

Bigarren helburua Zenbat lur behar ditu gizon batek? liburuaren lanketa 

da. Leo Tolstoi-k 1886. urtean plazaraturiko ipuin alegorikoa1. 

Agota Kristof-en Koaderno Handia liburuaren lanketa izango da hirugarren 

helburua. 

Aurrekoetan bezala, lanketan irakurmenean, mintzamenean eta 

idazmenean oinarrituko gara; ez da, ordea, gramatika atalik agertuko. 

Aipaturiko azken liburua bi proiektu berri egiteko baliatuko dugu: tertulia 

dialogikoa (irakurri bitartean) eta book trailer-a (irakurri ondoren). 

                                                           
1
 Alegia, parabola, mito asko alegorikoak dira. Bestalde, pertsonifikazioari lotuta agertzen da maiz 

alegoria, horrela mintzagaia argiago ikusten baita. 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Lev_Tolstoi
https://eu.wikipedia.org/wiki/Ipuin
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Irakurketa-prozesu hori lantzeko, hiru estrategia nagusi hartuko dira 

kontuan: irakurri aurretikoa, irakurri bitartekoa eta irakurri ondorengoa. 

1. Irakurri aurretikoa. Atal honetan testuingurua, izenburua, testu 

mota eta idazlea aipatuko dira. Helburuak hurrengo hauek izango 

dira: behar diren aurretiko ezagutzak aktibatzea, informazio gehiago 

behar dugun aztertzea, eta nola irakurriko dugun zehaztea 

(azpimarratuz, irakurketa ozena/isila eginez…). 

2. Irakurri bitartekoa. Bigarren prozesu hau ulermen mailako zalantzak 

argitzeko erabiliko da: hiztegia, sintaxia, esapideak…; eta, noizean 

behin, ideia nagusiak laburtzeko ere bai. 

Horrez gain, ikasleen testuliburuak hizkuntzaren erabilerarako 

proposatzen dituen gramatika-helburuak lantzeko azalpenak, 

adibideak eta ariketak eskainiko zaizkie ikasleei zein irakasleei. 

Eta, bukatzeko, liburuak irakurri ahala eskaintzen dituen hainbat 

testu mota eredutzat hartuz, idazlan motzak edo luzeak ekoitziko 

dira. 

Atal honen barruan, lehen aipatu dugun bezala, hirugarren 

liburuaren lanketa berezia izango da. Bi atal nagusi izango ditu, eta 

horietako bat tertulia dialogikoa2 izango da. 

3. Irakurri ondorengoa. Irakurritakoaren laburpena, eta Agota Kristof-

en Koaderno Handia liburuaren book trailer2-ra. 

  

                                                           
2
 Honen azalpen luzeagoa aurrerago aurkituko duzu. 
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JARA 

Jasone Osoro 

Irakur ezazue liburuaren atzeko aldean datorren testua. Zer azaltzen da 

bertan? Komentatu denon artean zeri buruzkoa izango den liburua. 

1. JAITSI ZAIT/SEKRETUAK, SEKRETUAK, SEKRETUAK/URKOREN PIERCINGA/AMULETOA 
3 

1.1. JAITSI ZAIT 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

MINTZAMENA 

Badakizu zein den zure izenaren esanahia? Begiratu eta agian harritu 

egingo zara. 

Zein dira, zure ustez, neska-izen politenak? Eta mutil-izen politenak? 

Nolakoak izaten dira amesgaiztoak? Ilunak? Beldurgarriak?... Inoiz izan 

al duzu bat? Konta iezaiozu ondoko ikaskideari izandako amesgaiztoren 

bat. 

  

                                                           
3
 Euskara batuan “kutun” hitza erabiltzen da. 
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IRAKURMENA 

AMETSA 

Txakurra. 

Harekin hasi zen dena. 

Txakur bakartia ikusi ez balu, agian ez zen gertatuko hura guztia, 

bizimodua erabat aldarazi zion hura, hasieran zirraragarria baina 

amaieran izugarria izan zen hura guztia. 

Txakurrarekin hasi zen, bada, dena. Negu mineko gau batean kolpetik 

esnatu zenean. Ohetik jaiki, atondora hurbildu, eta leihoak horman egiten 

zuen hutsunean uzkurtu zen. Eta orduan, gau hotzean txakurra ikusi zuen 

kanpoan. 

Gauaren erdian zergatik esnatu zen, hori ez zekien. Amets bat zela medio? 

Amesgaiztoa izango zen inondik ere, eta esnatzean ez zuen gogoratzen. 

Edo beharbada aitaren zurrungek esnatu zuten alboko gelatik? Aitak 

gutxitan egiten zuen zurrunga… 

…Orro haiek lehoi batenak ziruditen, neguko gauaren erdian. 

Bada, atondoko leiho-hutsunean eserita zegoela, txakur bakarti hura ikusi 

zuen… 

…Eta orduan, han eserita leihotik kanpora zegoela, bat-batean txakurra 

ikusi zuen. Lasterka zebilen kalean barrena, bakar-bakarrik. 

Kaleko lanpararen azpian gelditu eta ingurura begiratu zuen txakurrak, 

batera eta bestera usnatu eta lasterka segitu zuen. Gero desagertu egin 

zen. 
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…Geroztik, negu hartako gau batzuetan halaxe esnatzen zen, zergatik ez 

zekiela. Aldi bakoitzean ohetik irten, kortxozko zoru hotzean oin puntetan 

ibili eta leihoko hutsunean esertzen zen, txakurra noiz itzuliko zain… 

MANKELL, Henning: Izarretara bidean zihoan txakurra 

IRAKURRI BITARTEKO LANA 

Aurkitu hurrengo hitz hauen sinonimoak liburuan: 

Lehenengo 

Lasterka/korrika 

Hurreratu 

Utzi 

Askotan 

Jarri 

Ozta-ozta 

Gogoratu 

 

1.2. SEKRETUAK, SEKRETUAK, SEKRETUAK 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

MINTZAMENA 

Sekretu bat kontatuz gero ez dela sekretua esan ohi da. Ados zaude? 

Zergatik? 

Zer da, zure ustez, sekretu bat? Eta nori kontatzen diozu? 

1.3. URKOREN PIERCING-A 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

Piercingak modan daude. Non jartzen dira normalean? Gustuko al dituzu? 

Ba al duzu bat jartzeko asmorik? Zer esango lukete zure etxean, bat jarriko 

bazenu? 
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IRAKURRI BITARTEKO LANA 

Aurkitu hurrengo hitz hauen sinonimoak liburuan: 

Entzun 

Hemendik aurrera  

Berria 

Gustukoa 

Liluratuta 

Bat-batean 

Bururatu 

Gerturatu 

 

1.4. AMULETOA 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

MINTZAMENA 

Zer da kutun4 bat? Inoiz izan al duzu bat? Edo ezagutzen al duzu kutun bat 

izan duen pertsonaren bat? Zer kutun zen? 

IDAZMENA 

“Etxera iritsi eta komunean giltzapetu zen. Haserre eta triste zegoen 

guztietan gauza bera egiten zuen. Han babestua sentitzen zen. Hura zen 

bere mundu partikularra, bere espazio pribatua. Hantxe, bideta urez 

bete eta amari lapurtutako olioa botatzen zuen. Olio berezia zen, oinak 

bidetean sartzen zituen eta kaskoak jantzita Su Ta Gar taldearen 

Itxaropena abestia behin eta berriz entzuten zuen”. (18. orrialdea) 

Egin ezazu idazlantxo bat kontatuz ea zuk zer egiten duzun haserre eta 

triste zaudenean. Horretan, komentatu ere zerk pizten dizun berriro 

umorea. 

  

                                                           
4
 Jatorrizko testuan amuleto hitza agertzen da. 
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IRAKURRI BITARTEKO LANA 

Aurkitu hurrengo hitz hauen sinonimoak liburuan: 

Betilun, goibel 

Nazkagarri 

Harroputza 

Iruditu 

Zabaldu 

Kikilduta 

IRAKURRI ONDORENGO LANA 

Erantzun hurrengo galdera hauek: 

Nolako sentsazioa izan zuen Jarak hilekoa jaitsi zitzaionean? 

Nori kontatu zion instituturako bidean? Nola? 

Zergatik jarri zuen Urkok piercinga? Nola ikusten zuen Jarak Urko? 

Zer aldaketa eragin zuen horrek besteengan? 

Urkoren piercinga zela eta, nola sentitu zen Jara? Zerk atera zuen 

egonezin horretatik? Zertan lagunduko zion handik aurrera? 

GRAMATIKA 

“–Zer? Umemokoak garela besterik ez dizu esaten Nereak eta!” (15. 

orrialdea) 

“–Jolasa besterik ez da, Jara!” (16. orrialdea) 

“…Haur bat baino ez da eta!” (19. orrialdea) 

BESTERIK EZ / BAINO EZ. Horiek gehiagorik ez/ bakarrik adierazteko 

erabiltzen dira. 

Ad.: “Bat bakarrik joan da”. “Bat besterik (baino) ez da joan”. 
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Ipini hurrengo esaldi hauek beste era batean, besterik ez edo baino ez 

erabiliz: 

Sei lagun etorri ziren, gehiagorik ez. 

-------------------besterik ez---------------------- 

Lagunekin egotea gustatzen zaio, baina hori bakarrik. 

---------------------baino ez------------------------ 

Bidaia hartara joan ginela, 1000 euro gastatu genituen, gehiagorik ez. 

-----------------------besterik ez--------------------------- 

Zuek bakarrik dakizue zer gertatu zen. 

----------------------- baino ez -------------------- 

Hango marinelek ikusi zuten bale urdin hura. 

-------------------------besterik ez -------------------- 

“…Sabela arraro sumatzea normala da…”. (8. orrialdea) 

“…eta piercinga egiteko ausardia izatea miresgarria iruditzen zitzaion…”. 

(14. orrialdea) 

“Jarari zerbait entzutea begitandu zitzaion eta…”. (20. orrialdea) 

“–Emakumea izatea zaila da, ezta?” (22. orrialdea) 
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-T(Z)EA aditz-izena. ZER galderari erantzuten dio, eta honako aditz 

hauekin erabili ohi da: gustatu, iruditu, pentsatu, komeni izan, lortu, 

erabaki, ahaztu, bururatu, debekatu… 

Aditz horiez gain, adjektiboa+IZAN erakoek ere -T(Z)EA aditz-izena hartzen 

dute: on(a) izan, txarra izan, normala izan, beharrezkoa izan, 

derrigorrezkoa izan… 

Erantzun hurrengo esaldi hauek: 

Zer gustatzen zaizu asteburuetan egitea? 

Zer komeni da ikasgelan egitea? 

Zer dago debekatuta zure etxean? 

Zer da kaltegarria osasunerako? 

Zer bururatzen zaizu egitea, aspertuta zaudenean? 

MUGAGABEA. Euskaraz zenbait esaera berezitan mugagabea erabili behar 

izaten da, hala nola: eguzkitan, izerditan, uretara, sutara, ametsetan… 

“…Gelakideak inbidiatan zeuden, denek atsegin zituzten 

belarritakoak…”. (14. orrialdea) 

“…Urkoren musu baten esperoan, ametsetan, penatan…”. (19. 

orrialdea) 

“…Oinak uretan sartu zituen, hozten hasia zen ur epeletan…”. (20. 

orrialdea) 

Bete hutsunea, parentesi artean dagoena erabiliz: 

Igandeetan aitona-amonak (meza) -------------- joan ohi dira. 
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Gau osoa eman du (amets) ---------------, eta orain edozein tokitan 

gelditzen da lo. 

Ez omen da oso ona (eguzki) ------------------- denbora luzean egotea. 

Mikel eta Jone, udazkena iritsi bezain pronto, (perretxiko) ----------- 

joaten dira astebururo. 

Umeak (lo) ------------------ zeuden, ama etxera iritsi zenean. 

Bota ezazu egur zati hori (su) -----------, mesedez! 

Gaur saskibaloi-partida izan dute eta (izerdi) ----------- blai bukatu dute. 
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2. GITARRA BATEN ITXURA/ JARAK EZPAINAK MARGOTZEN DITU/ MURPHY 

MADARIKATUA/ ZILBORRA BISTAN 

2.1. GITARRA BATEN ITXURA 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

MINTZAMENA 

Zerk dauka gitarra baten itxura? Pentsatu, eta esan. 

Asteko zer egun gorrotatzen duzue? Zergatik? 

Zer ikasgai duzu gustuko? 

Inoiz harrapatu al zaituzte ikasgelan lainopean irakaslearen galdera baten 

aurrean? Zer klasetan? Nola atera zinen egoera horretatik? 

IRAKURRI BITARTEKO LANA 

HIZTEGIA. Hainbat hitzen, espresioren zein egituraren esanahia emango 

zaizu. Horiek erabiliz, zure lana esaldiak osatzea izango da. 

Adoretsu. Kementsu, indartsu. “Jone oso adoretsu agertu zen festara eta 

dantzan ibili zen egusentira arte”. 

Bilo. Ilea. “Hainbat lagunek, uda partean, biloa kentzen dute, ederrago 

egongo direlakoan”. 

Mokor. “Shakira abeslaria mokorra mugitzen erregina omen da”. 

-en ondorioz. Kausa. “Istripuaren ondorioz, burua galdu zuen”. 

Are-------- -ago(a). “Sergio nahiko itsusia da, baina are itsusiagoa 

haserretzen denean”. 
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Errezeloa. Susmoa. “Errezeloa du kontra egingo diotela”. 

Antxintxika. Korrika. ”Peiok Gorbeia mendia antxintxika igo zuen eta 

hurrengo egunean hanketako mina!” 

Eutsi (nor-nori-nork). Aguantatu. “Ezin izan diot barreari eutsi, eta 

haserretu egin da”. 

Begitandu. Iruditu. “ Guri lelokeria begitandu zaigu gertatutakoa, haiei, 

berriz, ez”. 

Ekin (nor-nori-nork). Hasi. “Ikasteari ekingo diot, bestela, akabo!” 

Amorruaren amorruz. Oso amorraturik, oso haserre. “Amak ezetz esan, 

eta amorruaren amorruz alde egin zuen logelara”. 

Gogoan eduki. Gogoratu. “Oraindik gogoan ditut zurekin bizi izandako 

abenturak”. 

Jara maiteminduta dago Urkorekin. Hona hemen amodioari buruzko 

poematxo bat: 

AMODIO POEMA 

Penak elefanteak dira, 

eta bizkarrean jartzen zaizkizu. 

Pozak zaldiak dira, 

eta oinetan eragiten dizute. 

Amodioa inurriak dira, 

eta gorputz osora zabaltzen zaizkizu. 

IGERABIDE, Juan Kruz: XX. Mendeko poesia kaierak 
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Irakurri isilpean, eta, gero, ozenki zure ondoko ikaskideari. 

Ondoren, saia zaitezte binaka poematxo bat egiten. 

2.2. JARAK EZPAINAK MARGOTZEN DITU 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

Zer plan egin duzu gurasoen baimenik gabe? Noiz egin zenuen? Norekin? 

Nora joan zinen/zineten? Zer egin zenuen/zenuten? 

IRAKURRI BITARTEKO LANA 

HIZTEGIA 

Hemen zenbait hitzen zein espresioren definizioak eta testuinguruak 

eskaintzen zaizkizu. Horiek erabiliz, egin itzazu esaldiak. 

-t(z)ea ukan/-t(z)erik ukan. Ahala eta ezina adierazteko. “–Ihintza, adina 

behintzat ez dut aldatzerik”. (ezin dut aldatu). 

Bihurtu (NOR/ZER ZER bihurtu). Bigarren zer hori mugagabean. “Nik ez dut 

kakalardo bihurtu nahi”. (32. orrialdea).“ Ura ardo bihurtu zen”. ”Printzea 

apo bihurtu zen”. 

Begiratu aditza (nor-nori-nork). “Jarak berriz begiratu zion bere irudiari”. 

(34. orrialdea) 

-t(z)eko asmoz. Asmoa azaltzeko. “Zuekin egoteko asmoz hurbildu ginen, 

baina ez zintuztegun aurkitu; beraz, zuen herriko tabernan sartu ginen”. 

“…Urko Amaiaren atzaparretatik zure artera eramateko asmoz…”. (33. 

orrialdea) 
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2.3. MURPHY MADARIKATUA 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

MINTZAMENA 

Zer da Murphy-ren legea? Inoiz entzun al duzu? Etxean, eskolan…? 

https://youtu.be/xNglV9JD_F0U helbidean ikasle batzuek egindako bideo 

bat aurkituko duzu, bertan Murphyren legea zer den azalduko dizute. 

IRAKURRI BITARTEKO LANA 

HIZTEGIA 

Testuan agertzen diren hainbat hitzen eta espresioren azalpena eta 

testuingurua emango zaizkizu. Zure lana hurrengoa izango da: emandako 

adibideak eredutzat hartuz, esaldiak egitea. 

Kitzikatu. Animatu, bizitu. “Ihintzarekin bizi izandako guztiak kitzikatu egin 

zuen Jara eta…”. (35. orrialdea) 

-(e)z josia, -(e)z egina, -(e)z betea. “…zuloz josia, eskailerez egina, 

bihurgune estu eta arriskutsuz betea…”. (35. orrialdea) 

“Bidea zuhaixkaz josia zegoen bi aldeetatik, lokatzez egina eta harri-

kozkorrez betea”. 

Txera. Fereka, laztana. “–Hara! Nolatan halako txerak niri…”. (25. 

orrialdea) 

Dagoeneko. ”–Ba, dagoeneko pasatuak daude. Zuk ez dakizu zer den 

fashion victim izatea”. “Mahatsa dagoeneko bilduta egongo da, azaroa da 

eta”. 

https://youtu.be/xNglV9JD_F0U
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Karga-karga. Oso kargaturik. “Harritzen ninduen, bai, zuk karga-karga 

eginda ibili nahi izate horrek”. 

Ilusioa egin (nor-nori-nork). “Ilusioa egingo digu zuekin egoteak”. 

“–Aita, ilusioa egiten dit zuok biokin asteburua pasatzeak Nafarroan 

baina…”. 

Petraldu. Lotsagabetu. “–Jara, ez zaitez petraldu. Oraindik ere hamahiru 

urte dituzu”. 

Alferrik izan. “–Jo, aita!!!!! –Ez, alferrik zabiltza. Nahi duzun guztia ezin 

duzu eskuratu”. (40. orrialdea) 

Babak eltzetik atera. “–Baina zer arraio esaten ari zara? Hara, ez itzazu 

babak eltzetik atera”. (40. orrialdea) 

Azkenengo bi espresio horiek aprobetxatuta, egin ezazu elkarrizketa 

labur bat. 

Egoera: larunbatean jai bat dago lagun baten etxean. Eskatu baimena 

gurasoei ordu biak arte gelditzeko. Haiek ezetz esango dizute. 

Lotsa eman (nor-nori-nork). “Jarak ez zuen ezer erantzun, lotsa ematen 

zion”. 

2.4. ZILBORRA BISTAN 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

MINTZAMENA 

Zer motatako dendetan erosten duzu arropa? Norekin joaten zara 

erostera? 
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Zer egunetan janzten zara dotoreago? Zergatik? 

(https://youtu.be/WoWOHNPuPD0 Maritxu Kajoi. Dotore janzteko eguna) 

IRAKURRI BITARTEKO LANA 

HIZTEGIA 

Erabil itzazu emango zaizkizun hitzak eta espresioak esaldiak egiteko. 

Koldarra. Berldurtia, kakatia. “Ez izan koldarra eta aurre egiozu egoerari”. 

“…Jara, ez zaitez koldarra izan, faborez”. (48. orrialdea) 

Andana. Piloa. “Arropa-andana lurrean pilatuta laga zuten eta Jarak…”. 

(48. orrialdean) 

Sekula (baiezkoak ez diren testuinguruetan). Inoiz. “–Fijatu al zara sekula 

Amaiak zelako atzealdea duen?” 

-(r)en bikoitza. “–Zurearen bikoitza!” (49. orrialdea). “Zenbat koaderno 

daukazu? Zurearen bikoitza.” “Harenaren hirukoitza da zuen baserria”. 

Gorriak ikusi. Gaizki pasatu, oso larri ibili. “–Gorriak ikusiko ditut, bai, 

eztanda egiten badidate!” (49. orrialdea) 

Ezta pentsatu ere. Inola ere ez. “Topa? Ezta pentsatu ere! Praka gorriak 

eta topa? 18 zortzi urte ditudala emango du, Ihintza!” 

Lerdea dario. Jario aditza. Adurra dariola egon. “–Uau! Urko lerdea dariola 

utziko duzu”. 

Alderik alde. “Etxeak balkoia du aurrealdean alderik alde”. “…, eta jarraian 

musuaren gainean ezpainetako gorriarekin Urko izena idatzi zuen alderik 

alde”. (50. orrialdea) 

https://youtu.be/WoWOHNPuPD0
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Protagonistak praka gorriak erosi ditu. Irakurri Joseba Sarrionaindiak 

kolore horren gainean idatzitako pasartetxoa: 

Gorriaren sinbolismoaz 

Gorria, egiptoarren sinbolismoan suaren eta amodioaren isla zen, zelten 

mitologian eguzkiaren sinbolismoa zekarren, grekoen mitologian Marte 

gerlariaren kolorea, kristau-sinbolismoan martirien margoa, eta egungo 

sinbolismo politikoan ideia erradikalen eta iraultzaileen sinboloa. 

Sua, odola, eguzkia, zauria, arrosak, haragia gorriak dira. Ezpainak ere bai. 

Animaliek ondoen antzematen duten kolorea omen da gorria. Hurbildu 

egiten omen dira gorrira zezenak, oiloak, igelak. 

Gorria, aldi berean amodioa eta gorrotoa, aldi berean atsegina eta 

borroka. Antsiarena, bizimodu grinatsuarena, debekuaren kolorea da, 

semaforoetan behintzat, eta suntsidurarena. Gorria, indarraren sinboloa 

da. 

Eguzkia, odola eta borroka indarrarekin loturik daude Chrétien de Troyes 

XII. mendeko poetaren Erec et Enide nobelako pertsonaia interesgarri 

batean. Heroiak gorriz beztituriko zaldunaren aurka borrokatu behar du, 

eta zaldun gorriaren indarra eguzkiarekin gehitzen da, eguerdiz bortxa 

izugarria duela, eta eguzkiarekin ahultzen da, iluntzean indarra galtzen 

duela, eta heroiak ez dio irabaziko borroka zaldun gorriari harik eta ortzi 

mugan desagertu arte. 

Gorria, aurrez aurre begiratzen duen kolorea da; eta gorritu egingo da 

aurpegi zurbila lotsatzean. Erotismoaren eta minaren sinboloa da kolore 

gorria, bizitza ernearena, gizakumearengan diharduten animali-grinen 

sinboloa. 

SARRIONAINDIA, Joseba: Ni ez naiz hemengoa 
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IRAKURRI ONDORENGO LANA 

GRAMATIKA 

SUPERLATIBOA. (-ik) ena. Gehientasuna adierazteko erabiltzen da. 

“…Arroparik politenak aukeratu arte, ez dugu hemendik alde egingo…”. 

(48. orrialdea) 

“–Zer moduz dago munduko amatxorik politena eta jatorrena?” (35. 

orrialdea) 

Erantzun hurrengo galderak eta prestatu, binaka, beste lau: 

Zein dira munduko animaliarik bitxienak? 

Eta asmakizunik onenak? 

Zein da Euskal Herriko mendirik altuena? 

Perpaus osagarriak. Konpletiboak, zehar-galdera eta zehar-agintera. 

Zehar-estiloa adierazteko erabiltzen dira. “Zer” galderari erantzuten diote. 

KONPLETIBOA: -(e)la/(e)nik. Baiezko edo ezezko adierazpenetan. 

“Batzuetan ahaztu egiten zitzaion gurasoak ere noizbait gazteak izan 

zirela”. (37. orrialdea) 

“…Baina Jarak bazekien dena ez ziola kontatuko…”. (44. orrialdea) 

“Ez dut uste biharko eguraldia ona izango denik”. 

ZEHAR-GALDERA: -(e)n. Honek galdera bat du jatorrian. 

“…Bestetik, ez zeukan ideiarik zertan ari zen Urko arbelean, ez zekien zein 

ariketa egin zuen…”. (30. orrialdea) 

“–Zer da? –Nola zer den? Ez al duzu ikusten?” (33. orrialdea) 
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“–Bai, nik amari sarri lapurtzen diot karmina ispiluaren aurrean nola 

nagoen ikusteko baina…”. (33. orrialdea) 

ZEHAR-AGINTERA:-t(z)eko. Honek aginte bat du oinarrian. 

“Hori ez egiteko esaten dizu behin eta berriro; hala ere, zuk zeurean 

jarraitzen duzu”. 

“Bazkaldu aurretik eskuak garbitzeko agintzen die andereñok ume txikiei”. 

Bukatu esaldiak: 

Mikel dendara joan-------------------- uste dut. 

Ondo---------------------(egon/zu) galdetu digu Jonek. 

Pikutara-------------------(joan) esan dizut. 

Medikuak gehiegi ez ------------------(jan) agindu dit. 

Ea noraino-----------------(iritsi/zuek) jakin nahi dugu. 

-------------------(eseri) esan dizuet. 

Badakit non bizi ----------------------- haiek. 

Ez dugu uste garaiz (iritsi)--------------------. (gu) 

Pasa zehar-estilora 51. orrialdean dagoen elkarrizketa. 

“–Orain hitz egin behar dugu?” 

”…–Ezetz.” 

HARRIDURA PERPAUSAK 

HAU, HORI…erakusleak. 

“Hau pobrezia!” Hau pobrezia duguna!” 
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ZELAKO, NOLAKO 

“Zelako aurpegia duzun!” 

BAI 

“Bai polita!” “Bai polita dela!” 

ZER /ZEIN 

“Zer gustura gauden hemen!” 

Zuzen itzazu gaizki dauden esaldiak: 

Bai ondo bizi zareten hemen! 

Zer txikia dela! 

Nolako aurpegia duzu! 

Hau kolpea hartu duzula! 

Zer ederra den! 
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3. KOMUNIKATZEN/ ZERBAIT ESAN BEHAR DIZUT/ MUSU BAT!/ ARROSA BELTZA 

3.1. KOMUNIKATZEN 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

MINTZAMENA 

Askotan egoera berriak bizi izaten ditugu. Jarak, adibidez, ez daki egoera 

berrien aurrean nola komunikatu ez gurasoekin ez Urkorekin. 

Zuk egoera berri baten aurrean nola lortzen duzu komunikatzea? Gai zara 

nahi duzuna komunikatzeko? Zer estrategia erabiltzen duzu? 

IRAKURRI BITARTEKO LANA 

HIZTEGIA 

Orain testuko zenbait hitz eta esamolde landuko ditugu. Azalpena ulertu 

ondoren, egin esaldiak. 

Zotinka. Negar-zotinka, hipaka 

“… Negarrari ezin zion eutsi, zotinka hasi zen…”. (53. orrialdea) 

Minbera. Sentibera 

“Jone oso minbera da, edozein tenperatura aldaketaren aurrean gaixotzen 

da eta”. 

Sesioa. Eztabaida, ika-mika 

“–Sesioa izan dut gurasoekin”. (53. orrialdea) 
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Amorratu. Haserretu 

“–Amorratuta nago, Ihintza”. 

“Amorratuta daude ikasleak irakasleen jarrera dela eta”. 

Honezkero 

“Goiz abiatu da eta honezkero Bartzelonan da”. 

“–Lasai esan, neska. Nahikoa negar egin dut. Honezkero ez zait malkorik 

geratzen begietan”. (54. orrialdea) 

-(e)z beteta. Zerez beteta? 

“Urez beteta dago edalontzia”. 

”…Gainera, mundua mutil guapoz beteta dago, ezta?” (55. orrialdea) 

Pentsatze hutsa 

“…Pentsatze5 hutsak urduri jartzen zuen neska…”. (56. orrialdea) 

“Pentsatze hutsak beldurrez jartzen nau”. 

Gai izan -------------- t(z)eko. Kapaza izan, gauza izan 

“… Ez zen gai izan zenbaki osoa markatzeko…”. 

“Gai al zara beste esaldi bat egiteko forma hori erabiliz?” 

Kontua izan ----------- (e)la 

“…Kontua da Jara ausartu egin zela…”. 

“Kontua da gero eta jende gehiago datorrela gure kostaldera”. 

  

                                                           
5
 Orijinalean “Pentsatu” ageri da. 
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-t(z)eko prest 

“…Urkori deitu zion zer sentitzen zuen esateko prest…”. 

3.2. ZERBAIT ESAN BEHAR DIZUT 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

ENTZUMENA 

Joan Ikasbil-era eta bilatu “Ligatzeko modurik onena”. Aditu batek horren 

inguruko ideia batzuk azalduko ditu. 

Gauzarik garrantzitsuena ligatzerakoan. Ikasbil-eko orrialdean ere 

izenburu hori aurkituko duzu, sakatu eta ariketak agertuko zaizkizu. 

Zer da garrantzitsuena ligatzerakoan? Zer alderdi hartu behar dira 

kontuan, gero damurik ez izateko? Horrelako galderen inguruan aditu bati 

irratian egindako elkarrizketa oinarri harturik, hurrengo sekuentzia hau 

eskaintzen dizugu: 

IRAKURMENA 

Nork ligatzen du? 

Ez zaizu inoiz gertatu larunbat gau batean, neska-laguna ez duzunean, zure 

ondotik pasatzen den itxura txarreko mutil bat neska-lagunarekin ikustea? 

Hau nire lagunek eta nik dugun kezka da. Azkenik, honen erantzuna 

aurkitu dugula uste dugu. Izan ere, aurrekoan Ordiziako zinema-aretoko 

eskaileretan eserita geundela larunbat gauean, Kiska eta Sarri tabernetatik 

jendea ateratzen ikustean, ondorio batera iritsi ginen: errepikatzaileen % 

80k ligatu egiten du. Teoria hori gero eta indar handiagoa hartzen ari da. 
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Badirudi gaur egungo neskek mutil "bihurriak", nolabait esateko, nahiago 

dituztela. Ados al zaudete gure teoriarekin? 

Adibide gisa, nire lagun-taldean zer gertatzen den azalduko dizuet. Izan 

ere, errepikatzaileen artean % 75ek neska du; errepikatu ez dugunon 

artean, aldiz, % 100ek ez du neskarik bere alboan. Beraz, nire teoriaren 

abiapuntua gure egoera izan daitekeela esan dezakegu. 

Hala ere, badakigu bolada hau modaz pasatuko dela, edo hori espero dugu 

behintzat. Unibertsitatera joateko asmoa dugu gehienok eta, jadanik, 

buruan dugu egia ote den bertan gehiago ligatzen dela. Egia bada, 

filmetan ikusten diren gertaera bitxiak bizi ahal izango ditugu. Hala ere, 

oraindik ia urtebete itxaron beharko dugu, gertaera horiek egia diren edo 

ez jakiteko. 

Gainera, esan beharrean nago Gabon hauetan teoria horrek indarra 

galduko zuelako esperantza izpi bat banuela (jendea gehiago ateratzen da, 

denok alaiago gaude oporretan...). Tira! Ezer ez!!! Lehen bezala gaude... 

Dena den, beste teoriaren bat baduzue, niri eta nire lagunei gustatuko 

litzaiguke jakitea. Eta zuek zer moduz zabiltzate ligatzeko orduan? 

MINTZAMENA 

Nola ligatzen duzu zuk? Zein estrategia erabiltzen dituzu? Lotsarik 

sentitzen al duzu? 

Nola egiten diozu aurre lotsari? 
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IRAKURRI BITARTEKO LANA 

Eman hurrengo hitz zein esapideen esanahia, testuinguru jakin batean edo 

sinonimo batean. Horretarako, aztertu 10. kapitulua. 

“Egia esan, hura bosgarren eguna zen eta hilekoak desagertzekotan 

egon behar zuen”. 

“Oraindik ez zuen ezer askorik igarri, hori aitortu beharra zeukan”. 

“Erabakia hartzeko ordua iritsi zitzaiola uste zuen”. 

“…alde egiteko sasoia zuen, …”. 

”…, Jara biziki haserretu zen, eta orain, bare-bare zegoen ostera, ezer 

gertatu izan ez balitz bezala”. 

“…Zenbat bider esan duzun gauza bera eta gero kale!” 

“…Ez zaizu damutuko”. 

”…Iristear zegoela, hormaren kontra norbait zegoela konturatu zen”. 

“Ibilera baldarra zeukan, …”. 

“–Kaixo, Urko!– herabe agurtu zuen mutila parean ikusi zuenean”. 

“Baina Jarak ez zuen ezer erantzuteko adorerik izan”. 

“Apustu higuingarriaren larunbata”. 
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3.3. MUSU BAT! 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

MINTZAMENA 

Lehenengo musua berezia da. Ezin ahaztu nolakoa izan zen, ezta? 

Maider Eguesek ere gogoratzen du eta Jara Live-rako kontatu digu. Jakin 

nahi duzu nola bizi izan zuen une hori Maiderrek eta nola gogoratzen 

duen? Youtube-ko hurrengo helbidean aurkituko duzu horren berri: 

https://youtu.be/uC_YeE3LVAE 

Zuhaitz Gurrutxaga artistak ere bere lehenengo musua gogoratzen du 

guretzat. Nolakoa izan zen? Noiz? Zer sentitu zuen une horretan? Bideo 

honetan Zuhaitzek une horretaz ongi akordatzen dela aitortzen digu. Eta 

aholkuren bat eman ere bai: https://youtu.be/tNspxrrNaKQ 

Eta zurea? Nolakoa izan da? Noiz? Zer sentitu duzu? 

Izan ez baduzu, saia zaitez irudikatzen, eta pentsatu nolakoa nahiko 

zenukeen izatea. 

Ariketa idatziz egitea ere proposa daiteke. 

  

https://youtu.be/uC_YeE3LVAE
https://youtu.be/tNspxrrNaKQ
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IRAKURRI BITARTEKO LANA 

HIZTEGIA 

Ulertu ematen zaizkizun hitzak edo esamoldeak, eta egin esaldiak. 

-ez ezik ------------ ere 

“Amorratuta zegoen burua ez ezik gorputza ere jaian izatea ezinezkoa 

zitzaiolako”. (66. orrialdea) 

“Test horren emaitzak lotsatia ez ezik beldurtia ere naizela esaten du”. 

Txora-txora eginda. Norbaitekin txoratuta egon 

“Urko txora-txora eginda geratu zela Amaiarekin eta…”. (67. orrialdea) 

Heldu (nor-nori-nork). Eutsi, oratu 

“…eta berak lepotik heldu zion, estu”. 

-en lekuko izan. Bertan egon 

“Jaian zeuden guztiek oihu bera egin zuten, Amaia eta Urkoren arteko 

musuaren lekuko izan nahi zuten”. (68. orrialdea) 

“Istripuaren lekuko izan nintzen”. 

Aditza + ezinda/ezinik 

“Urkok begiak itxita zituen, gertatzen ari zitzaiona sinetsi ezinik edo”. (68. 

orrialdea) 

“Gau osoa eman dut loak hartu ezinik”. 

Ziur egon -------------------------- -(e)la 

“–Ziur nago Urkok ezin duela Amaia burutik kendu”. (68. orrialdea) 
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3.4. ARROSA BELTZA 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

IRAKURMENA (testua irakurri beharrean, entzuteko aukera edukiko balute 

hobe, transkripzioa baita) 

Nahi izanez gero, testua Ikasbil-en aurkituko duzu, eta han elkarrizketa 

entzun ahala irakurri ahal izango duzu. 

Zer da sekretu bat edukitzea? Edo zer suposatzen du sekretu bat 

edukitzeak? 

Ba, besteek jakin nahi ez duten zerbait ezkutuan edukitzea, norberak 

dakiena eta arrazoi ezberdinengatik besteek jakitea nahi ez duena. 

Gero, konturatu naiz sekretuei buruz hitz egiten dugunean sekretuak 

izan daitezkeela bakarkakoak edo indibidualak, taldekoak edo 

kolektiboak? 

Bai, bai, eta nork berarekiko sekretuak, hortik has gaitezen. Azken finean, 

guk geure burua ez dugu erabat ezagutzen eta askotan sekretupean ditugu 

hainbat gauza. 

Adibidez, Mikel? 

Bizitza guztia. Esan nahi dut, norberak bere buruari buruz daukan ideia, 

bere bizitzari buruz daukan ideia ez da egia izaten, ez da erabat egia; hein 

batean egia da, baina ez da erabat egia. 
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Barkatu galdera, Mikel, eta erantzun nahi baduzu, zeren galdera 

pertsonala da. Erantzun nahi baduzu, erantzun. Zuk ba al duzu zuk 

bakarrik dakizun zerbait eta munduan beste inork ez dakien zerbait? 

Uste dut baietz. Uste dut baietz, esan nahi dut, bigarren alde hori, inork 

"ez dakiela" esan duzun hori, espero dut inork ez jakitea, orain, baliteke... 

Ez zure inguru-ingurukoek, ez zure familiak, ez zure kuadrillako lagunek, 

inork ez dakien zerbait baduzu gordeta? 

Bai, pentsatzen dut baietz; orain, momentuan, burura zuzenean ez 

datorkit baina bai, bai. 

Eta hori zergatik egiten da? Ez dizut zuri galdetzen, e, zehazki... zergatik 

gordetzen dira sekretuak? 

Ba, hain zuzen, nik uste horrek ematen diola sekretuari kategoria 

desberdina, zeren batzuetan izaten da besteak ez mintzeko, norbera ez 

mintzeko... bueno, nor bere pasajea, bizitzaren hainbat pasaje azaldu nahi 

ez dituenak, edo mingarriak direlako, lotsagarriak direlako edo onarpenik 

ez dutelako, ba ezkutatzen dira. Horregatik esaten nuen lehenago; azken 

finean, guk gugan hainbat gauza ez ditugu onartzen eta sekretupean 

gordetzen ditugu ez zaizkigulako gustatzen, halako batean azaleratzen 

diren arte. Orain, norbereganako sekretuak ez dira borondatezko 

sekretuak izaten, besteenganakoak, bai. 
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Alegia, zenbait kasutan, sekretuak edukitzea osasuntsua izan daiteke 

norberarentzat? Zenbait kasutan diot, e? 

Hori ez dakit, ez nintzateke ausartuko hori esatera, zeren norberak bere 

buruari ezkutatzen dizkion gauzak zerbaitengatik ezkutatzen dizkio. Orain, 

sekretuek, eta pentsatzen dut horretaz hitz egiteko aukera izango dugula, 

izugarrizko pisua hartzen dute. "Egiak berak liberatu egiten du" esaten da; 

klasikoek esaten zuten: "Egiak libre egingo zaituzte ". Ez zoriontsu, baina 

bai libre. 

Kontxo! Errepikatu mesedez hori, zeren... 

Hori klasikoek esaten zuten. 

Mantentzen duzu klasikoek esaten zutena, hau da... 

"Egiak libre egingo zaituzte, ez zoriontsu". Eta egia da. Euskaraz badago 

oso esaldi polita, klaseetan askotan aipatzen dugu: "Egia, latz eta garratz". 

Orain, egia esateak, nolabait, liberatu egiten du sekretu hori eusteak 

daukan kargatik, ez pisutik. 

Dena den, egiak libre egingo zaitu eta batzuetan ez zaitu zoriontsu 

egingo, baina beste batzuetan bai. Ala ez? 

Baliteke. Esan nahi dut batek pentsatzen baldin badu egia esateak 

zoriontsu egingo duela; bueno, arriskutsu samarra da. Atzo bertan eman 

zuten telebistan horrelako pelikula bat, horren inguruan, sekretu bat nola 

azaltzen den eta horrek dituen ondorioak6. Pelikula besterik ez da, baina 

errealitatean hori askotan gertatzen da. Adibidez, psikoanalisi guztiaren 

                                                           
6
 Jatorrizkoan “kontsekuentziak” agertzen da. 
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ibilbidea horretan datza; psikoanalisi baten ibilbidea norberak bere 

ustezko egiaren aurrean jartzea eta argitzen joatea da, eta horrek liberatu 

egiten du eta gainetik zama handi bat kentzen du. Orain, zoriontsu egiten 

duenik, behintzat guk gaur egun ulertzen dugun zoriontsu, zentzu 

horretan... bueno, hori kakotxa7 artean jarri beharko litzateke. 

Barkatu, eta hori ulertezina izan al daiteke norbaitentzat, alegia, "nik 

pertsona hau asko maite dut, konfiantza osoa dut berarengan baina 

sekreturik badut berarekin...". Hori ulertezina gerta al daiteke? 

Segun8 zer sekretu den, bai; hau da, sekretua pertsona horrekiko baldin 

bada, orduan jada gauzak pixka bat zalantzan jartzen dira. Orain, besteak –

gertuko pertsonak, maite den pertsonak edo dena dela– ez du zertan dena 

jakin(ik) 9; gainera, ezin du dena jakin, inork ezin du dena esan... 

Baina, esan nahi dut, kontzienteki zerbait ezkutatzen baldin badio...? 

Bai, baina nik kontzienteki zerbait ezkutatzen baldin badiot maite dudan 

pertsona bati eta ezkutatzen diodan hori berarekiko baldin bada, hor nik 

uste dut hasten direla konplikazioak. Hor bada ñabardura txiki bat, eta 

da... sekretuak badu borondatezkotasun bat, esan nahi dut, "zerbait ez 

diot esan nahi eta, beraz, ezkutatu egin behar dut". Zeren gauza asko ez 

dira esaten, baina ez sekretuak direlako, baizik eta ez dutelako garrantzirik 

edo ez dirudielako behintzat garrantzitsua denik. Beste gauza bat da 

zerbait borondatez, nahita, ezkutatzen dudanean. Zergatik ezkutatzen 

dut? Hori da galdera. Horregatik, ez dut uste esan daitekeenik onak diren, 

                                                           
7
 Orijinalean “komilla” agertzen da 

8
 Berez, “Zer sekretu den” izan beharko luke. 

9
 Jatorrizkoan “… ez du zertan jakin behar”. 
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txarrak diren... Ez. Sekretu bakoitza, eta egoera bakoitza, eta pertsona 

bakoitza... 

Mundu bat da... 

Hori da. Eta hor bakarrik ulertu ahal izango da sekretua. 

IRAKURRI BITARTEKO LANA 

HIZTEGIA 

Egin itzazu esaldiak, hurrengo egitura hauek erabilita: 

Ika-mika. Eztabaida 

“Eguneroko ika-mikak”. (70. orrialdea) 

Harik eta …………………arte. Noiz arte? 

“Dena normaltsu joan zen… harik eta, bost minutuko atseden tarte 

batean, Jara Urkori hurreratu zitzaion arte”. 

-(r)en bat. Gutxi gorabehera 

“… ez dakit, agian aholkuren bat edo eman diezadakezula”. (71. orrialdea) 

“–Zer, zer iruditzen zaizu loreren bat bidaltzen badiot mezu anonimo 

batekin?” (71. orrialdea) 

Gustatuta egon norbaitekin. Gustukoa izan, gustatu 

“–Mutil batekin gustatuta nagoela”. (72. orrialdea) 
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IDAZMENA 

Ikasleek banan-banan sekretu bat idatziko dute. Sekretu guztiak liburuxka 

batean bil daitezke, eta, nahi izanez gero, institutuko web-orrian jarri. 

Hasiera-eredu batzuk: 

Nire sekretua 

Naiara naiz eta sekretu bat kontatuko dizuet, ez esan inori! 

Behin, lagunekin eskolako mutilen komunean sartu nintzen eta……………….. 

Nire herritik gertu kanposantua dago. Gau batean, ………………………………….. 

Behin batean, gurasoek ez zidaten baimenik eman gauean ateratzeko 

eta………… 

(75 hitz) 

IRAKURRI ONDORENGO LANA 

Erantzun hurrengo galdera hauek: 

Zer egin du Jarak aitarekin hitz egin ondoren? Zer erabaki du egitea? 

Ausardiaz betea, Jarak azkenean plan bat eramango du aurrera Urkorekin 

hitz egin ahal izateko. Zein izan da plan hori? 

Plana bertan behera geratu da. Zergatik? 

Deskribatu nolakoa izan zen Garaziren etxean egindako jaia. Eta bertan 

gertatutako pasadizoa kontatu. (Urkoren musua) 
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Zein da Urkori kontatu dion sekretua? Zer lortu nahi du sekretu horrekin? 

Zenbat sekretu ditu Jarak? Nori kontatu dizkio? 

GRAMATIKA 

”Azkenean, mila zirriborro egin ostean, hasieratik pentsatua zeukan 

esaldia idatzi zuen paperean”. (62. orrialdea) 

“Denak ateratzen zirenean, bera bere gelan geratuko zen eta…”. (62. 

orrialdea) 

“Txirrinak jo bezain pronto atera ziren guztiak, ohi bezala”. 

DENBORAZKOAK. Hainbat kontzeptu adierazteko erabiltzen dira: 

aurrekotasuna, aldiberekotasuna, maiztasuna, berehalakotasuna, 

iraupena, gerokotasuna… 

Aurrekotasuna adierazteko. Baino lehen/ aurretik/ orduko 

Aldiberekotasuna adierazteko. -(e)nean/ -(e)n bitartean 

Maiztasuna adierazteko. -(e)n bakoitzean/ -(e)n guztietan 

Berehalakotasuna adierazteko. -(e)ne(ra)ko/ eta berehala/ bezain 

laster/pronto 

Iraupena adierazteko. -(e)n bitartean/ harik eta ….-(e)n arte 

Gerokotasuna adierazteko. Ondoren/ ostean/ eta gero/ -(e)netik 

Eman denborazko perpausen bigarren zatia: 

Dendara sartu baino lehen ……………………………………………………………… 
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Erosten duzun bitartean …………………………………………………………………. 

Elikagaiak erosten dituzunean …………………………………………………………. 

Etxetik atera bezain pronto ………………………………………………………………… 

Hori gertatzen den guztietan ……………………………………………………………… 

Sortu esaldi bana hurrengo menderagailu hauekin: 

Aurretik: 

-(e)nean: 

Ondoren: 

Baino lehen: 

Bezain laster: 

-(e)n guztietan: 

-DUN ATZIZKIA.-dun atzizkiak “jabegoa” adierazi nahi du. Zenbaitetan 

“ugaritasuna” ere adierazten du. Atzizki honen bidez, adjektiboak sortzen 

ditugu: dirudun, errudun, euskaldun, bizardun, hiztun, iledun… 

“…, eta kanpaidun praka estu eta gorriak”. 

-dun atzizkia erabilita, sortu adjektiboak hurrengo izen hauekin: 

Bizia: 

Ahala: 

Txapela: 

Prakak: 

Titulua: 

Zaldia: 

Boterea: 

Sinetsi: 

Jan: 

Interesa: 

Hezurra: 

Mokoa: 

Pisua: 

Errekorra: 
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KONTZESIBOAK. Mendeko perpaus kontzesiboak esaldi nagusiko ekintza 

betetzeko eragozpena edo oposizioa dagoela adierazten du. 

“Dozenaka jantziren artean aritu ziren biak, labirintoan galduta egon arren 

disfrutatzen ari ziren bi neskatikoak”. 

“…, nahiz eta bidean behin baino gehiagotan erratuko zela bazekien”. 

“Horregatik, bihotza zotz zorrotzez iltzatuta izan arren, egun hartan 

Urkorekin hitz egingo zuela erabakita zeukan”. 

Nahiz eta + aditza jokatu gabe 

“Nahiz eta gogorik ez izan, hurbildu egingo naiz”. 

Nahiz eta ……………………………………………………… -(e)n 

“Nahiz eta gogorik ez dudan, hurbildu egingo naiz”. 

Aditza jokatu gabe + arren 

“Gogorik ez izan arren, hurbildu egingo naiz”. 

………………………………………………………………………….-(e)n arren 

“Gogorik ez dudan arren, hurbildu egingo naiz”. 

……………………………………………..ba- ….. ere 

“Gogorik ez badut ere, hurbildu egingo naiz”. 

Berridatzi hurrengo esaldiak: 

Trumoiak entzun ditugu; hala ere, basora hurbilduko gara. 
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Nahiz eta…………………………………………………………………………….. 

Blusa behin eta berriro igurtzi dut. Ezin dut txiklea kendu. 

……………………………………………… ba-………… ere …………………………… 

Oso beldurgarria da; hala ere, ez digu beldurrik ematen. 

--------------------------- -(e)n arren …………………………………………………… 

Oso zaila da. Egiten saiatuko naiz. 

…………………………………………… arren …………………………………………. 

Inurria txikia da; hala ere, harri bat altxatzeko gai da. 

…………………………………………. ba- ………….. ere ……………………………… 

 

PARTITIBOA. Mugagabeari dagokion kasua da eta aditzarekiko 

komunztadura singularrean egiten du. 

Erabilerarik ohikoena ezezko perpausetan da. Hala ere, bestelako 

erabilerak ere baditu. 

Ezezko perpausetan. “Ez daukat astirik”. 

Galde-perpausetan. “Badago lekurik?” 

Partizipioa sortzeko. “Apurturik dago”. 

-(e)n konparazio atzizkiarekin. “Hauxe da lekurik onena”. 

Gabe postposizioarekin. “Zuk egin beldurrik gabe, ez da haserretuko 

eta”. 
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“–Saririk merezi duzu, ala?” (38. orrialdea) 

“Neska biak emozionaturik zeuden”. ( 45. orrialdea) 

“…, barrura sartzeko intentziorik gabe”. (45. orrialdea) 

”…Jarak ez zeukan ez estilorik, ez teknikarik,…”. (57. orrialdea) 

Zuzen itzazu akatsak: 

Ez ditut libururik erosi. 

Ez da inongo aztarnik aurkitu. 

Ez dauzkagu lagunik. 

Ez dut txakurrarik ikusi. 

Ez dut urarik nahi. 

Ez dira irakaslerik azaldu. 

Ez dut laguntzik behar. 

Ez ditugu aukerarik galdu. 
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4. IDOLOA/ ETA GURASOAK ZER?/ URKO TONTOA DA/ BIDEOKLIPA 

4.1. IDOLOA 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

ENTZUMENA eta MINTZAMENA 

Jon eta Jone II. Bisita (23) (Ikasbilen aurkituko duzu entzungai hau) 

Jonek aspaldi ezagututako eskandinaviar baten bisita izango du. 

Jonek atzerrian ezagututako lagun baten ustekabeko bisita jasoko du. 

Jonerekin egin behar zuen plana pikutara joango da. 

Jeloskortasunaren inguruko test bat osatu behar duzu ikasgelan izango 

duzun mintza-saioa prestatzeko. 

Zure bikotekideak inoiz zerbait esan edo egin du, eta horrek susmoak piztu 

dizkizu? Agian, uste duzuna baino jeloskorragoa zara. Aztertu 

harremanetan sarritan gertatu ohi diren hurrengo egoera hauek eta 

aukeratu zure iritziarekin bat datorrena, edo zeurea eman. 

Ikasgelako mintza-saioan beste ikaskideekin partekatu, eta beraienak ere 

ezagutuko dituzu. 

Hona hemen testa: 

1. Zu ez zaren beste neska/mutil bati begira geratu da. 

 Ulertzen duzu beste norbait gustatzea. 

 Asko haserretzen zara berarekin. 

 Zu nahikoa ez izatearen beldur zara. 

 Besterik 

  

http://www.ikasbil.net/web/ikasbil/dokutekako-fitxa?p_p_id=56_INSTANCE_fLB1&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&groupId=10138&articleId=1815617
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2. Beste neska/mutil bati buruz oso ondo hitz egiten dizu sarritan. 

 Berdin zaizu. 

 Ez zaizu gustatzen. Zuk izan beharko zenuke gauza onak dituen 

bakarra. 

 Ez zaizu gustatzen, baina isildu egiten zara. 

 Besterik 

3. Sakelakoa utzi du etxean… 

 Beste norbaiten mezuak ba ote dituen begiratzeko unea da! 

 Ez zaizu burutik pasatzen mezuak begiratzea. 

 Mezuak begiratuko zenituzke, baina eutsi egiten diozu begiratzeko 

gogoari. 

 Besterik 

4. Lagunekin aterako da zu gabe. 

 Zure kasa irteteko planak egiten dituzu. 

 Zer egin nahi ote du zu gabe? 

 Aurpegi txarra jartzen diozu. 

 Besterik 

5. Norbaitek deitu dio telefonoz eta zuk... 

 Nor den jakin behar duzu. 

 Nahi badu, nor den esango dizula pentsatzen duzu. 

 Ez zaizu inporta, baina, batzuetan, elkarrizketa entzuten duzu nor 

den asmatzeko. 

 Besterik 
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6. Bere bikotekide ohiei buruz zerbait esaten dizunean… 

 Ez zaizkizu interesatzen haren iraganeko kontuak. 

 Ez duzu gehiegi jakin nahi, zalantzak sorrarazten dizkizu eta. 

 Dena jakin nahi izaten duzu, horrela badaukazu zeure burua 

norekin alderatu. 

 Besterik 

IRAKURRI BITARTEKO LANA 

HIZTEGIA 

Demasa. Gehiegi 

“…demaseko gaixotasuna…”. (76. orrialdea) 

Ziplo. Bat-batean 

“Bertan behera ziplo eroriko zen ama”. (76. orrialdea) 

Irrikaz egon ………………… -t(z)eko 

“…Irrikaz nago zu gelan txilborra bistan sartzen ikusteko”. (76. orrialdea) 

Eskerrak …………………. -–(e)n 

“–Eskerrak tatuajea txikia den eta denbora gutxian egin didan!” (77. 

orrialdea) 

-t(z)ekotan. -t(z)eko zorian 

“–Bua! Mundiala! –adierazi zion Ihintzak, emozioaren emozioaz 

zorabiatzekotan”. (78. orrialdea) 

Duda-mudatan. Zalantzan 

“–Ez dakit– duda-mudatan bezala hasi zen Urko. Berak ere ez zuen oso 

ondo ulertzen zergatik…”. (78. orrialdea) 
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Ezinbestekoa izan ……….. t(z)ea 

“…eta horretarako ezinbestekoa zen tatuajea ezkutuan mantentzea”. (80. 

orrialdea) 

Noren ahotan egon 

“–Hilekoa dudala? Keba, gela osoak jakingo du zer gertatzen zaidan eta ez 

daukat gogorik inoren ahotan egoteko”. (80. orrialdea) 

Gainontzekoak. Beste guztiak 

“–Neuk entretenituko ditut gainontzekoak, ez daitezen konturatu zertan 

ari zaren”. (81. orrialdea) 

4.2. ETA GURASOAK ZER? 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

MINTZAMENA eta ENTZUMENA 

Jarri binaka eta komentatu: 

 Eta zuk ba al daukazu idolorik? 

 Eta gaztetan/umetan? Nor? Zergatik? 

Bideoa jarri. 

“Euskaldunon fan eta idoloak”. Ikasbilera joan eta bideoa ikusi. 

IRAKURRI BITARTEKO LANA 

HIZTEGIA 

Egin itzazu esaldiak hurrengo hitz eta adierazpenekin. 

Hobe izan ……………… t(z)ea 



 
47 

“Ez, edozer gertatuta ere, hobe zuen berak azaltzea dena aitari eta amari”. 

(85. orrialdea) 

Zeri/nori buruz 

“–Aita, faborez! Ez dut erretolika gehiago entzun nahi bizitzari buruz”. (86. 

orrialdea) 

Noizko?. –(e)rako 

“Urarekin desagertzen dena edo bizitza osorako orbaina uzten duena 

azalean?” (87. orrialdea) 

“Hurrengo egunerako eskatu zuen idazlana, baina ez zuen inork egin”. 

-(e)lakoan. –(e)lako ustean 

“Jarak irribarre egin zien, horrela gurasoen urduritasuna baretuko 

zelakoan”. (88. orrialdea) 

-t(z)eko gogoa eduki. Euskaraz singularrean 

“Negar egiteko gogoa zeukan”. (88. orrialdea) 

“–Esan dizuet, gogoa neukalako”. (91. orrialdea) 

Damutu, nor, nor-nori 

“Ez dira ezertaz damutu”. 

“Horregatik, ez zen damutzen”. (89. orrialdea) 

“Damutuko zaizue egindakoa”. 

Gauzak bere onera etorri. Lasaitu 

“Mikel oso haserretu zen, eta bere onera etortzea kostatu zitzaion”. 

“Penatuta zegoen gurasoak oso haserre zeudelako, baina, era berean, 

pasatuko zitzaiela pentsatzen zuen. Gauzak bere onera etorriko zirela 

berriz eta adiskidetuko zirela”. 

Derrigortu ………………. –t(z)era 

“Haserre nengoen zuekin landetxera joatera derrigortu ninduzuelako eta, 

…”. (89. orrialdea) 
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Aurrerantzean. Hemendik aurrera 

“–Eta aurrerantzean gurekin haserretzen zaren bakoitzean…”. (90. 

orrialdea)  

Zertaz jabetu. Konturatu, ulertu 

“Jara berehala jabetu zen detaile horretaz”. (90. orrialdea) 

“Ez dakit ondo jabetu zaren egoeraz”. 

4.3.-URKO TONTOA DA 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

Jara ikasgelako idolo bihurtu da. Eta egoera berri horrek bere 

sentimenduak nahastu ditu. Zalantzak ditu eta ez du jakingo benetan zer 

sentitzen duen. 

Irakurri zalantzaren inguruko hurrengo bi gogoetak: 

Zalantza izatea ez da akatsa. Denbora luzean zehar erabaki bat hartu 

gabe egotea da akatsa. 

Lu-Xu 

Filosofia ona zalantzatik hasten da, eta ez da inoiz bukatzen. 

Abate Galiani 

 

Jarri binaka eta komentatu. Kontatu zuek izandako zalantzaren bat, eta 

azkenean zer erabaki zenuten. 
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IRAKURRI BITARTEKO LANA 

HIZTEGIA 

Egin itzazu esaldiak hurrengo hitz eta adierazpen hauekin. 

Non/nondik zehar 

“Bidean zehar, eskolako atarian eta pasilloetan jende guztia begira zeukala 

iruditzen zitzaion Jarari”. (93. orrialdea) 

Zerk jota egon 

“–Zuk ezta kasurik ere. Gertatzen dena da inbidiak jota dagoela,…”. (95. 

orrialdea) 

“Goseak jota nago”. 

Burla egin, nor-nori-nork 

“Jararen tatuajeari burla egin zion errotuladorez eginiko marrazki faltsua 

zela esanez”. ( 97. orrialdea) 

4.4. BIDEOKLIPA 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

MINTZAMENA ETA IDAZMENA 

Jazz ezagutu zuen Jarak. Nola deskribatuko zenuke Jazz? Nola imajinatzen 

duzu? 

Hurrengo eredua irakurri eta gero, egin ezazu zure lagun baten 

deskribapena: 

https://sites.google.com/site/iktktportalioa/.../2-2-3-deskribapen-testuak 

(moldatua) 
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ANDERREN DESKRIBAPENA 

Ander oso berezia da. Mutil liraina da benetan eta begiratu 

hutsarekin, atentzio deitzen duen horietakoa da; bere ilea ikatza bezain 

beltza da, gerriraino iristen zaiona, bere begiak, itsasoaren kolorekoak dira 

eta bere irribarrea gozoa, edozein txoratzeko modukoa. Horregatik, begiz 

jotzen dute denek, lehen aldiz ikusten dutenean. Janzkerari dagokionez, 

guztiz dotorea da, baina benetan deigarria dena bere  tatuajeak eta 

piercing-ak dira. Sabelaldean izar baten tatuajea dauka eta sudurrean, 

aldiz, piercing distiratsu bat. 

Itxura aldetik, esan dezaket oso ederra dela, baina askoz ederragoa 

da haren izaera. 

Oso mutil alaia da eta egun txar bat edukiz gero, oso ongi daki nola 

atera edozeini irribarre bat, txit trebea da horretan. 

Era berean, nahiko umoretsua da. Ingurukoekin txantxetan aritzen 

da uneoro. Horrez gain, lagunen laguna da eta edozein gatazkaren aurrean 

hortzez eta haginez defendatzen gaitu. Gainera, bidezkoak iruditzen ez 

zaizkion gertaeren aurrean, erantzun bat ematen du beti, gauzak iruditzen 

zaizkion bezala esanez, mingainean herdoilik izan gabe. Bestalde, Ander 

guztiz baikorra da eta berak esaten duenez, bizitza disfrutatu egin behar 

da, arazoak eta kezkak alde batera utziz. 

Hala ere, esan beharra dago harroputz xamarra iruditzen zaidala 

batzuetan. Izan ere, lagun artean, eztabaidak sortu direnean, arrazoia 

eraman nahi izaten du beti, nahiz eta arrazoirik ez izan. Bestalde, betidanik 

gustatu izan zaio munduaren erdigunea izatea eta denen ahotan egotea 

eta egia esateko, bere jarrera hori ez dut batere gustuko. 
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IRAKURRI BITARTEKO LANA 

HIZTEGIA 

Egin itzazu esaldiak hurrengo hitz eta adierazpenekin. 

Bestelakoa izan. Beste era batekoa izan 

“Hilekoa jaitsi zitzaionetik bere bizitza oso bestelakoa zen”. (98. orrialdea) 

Beharrean. Ordez 

“ …, harro eta ilusionatuta egon beharrean, kakalarrian zegoen”. (98. 

orrialdea) 

Birritan. Bi aldiz 

“Astean birritan elkartzen gara”. (99. orrialdea) 

Noren ingurukoa. Nori buruzkoa 

“…tipo baten eta bere neskaren ingurukoa da”. (100. orrialdea) 

-t(z)eko zorian, -t(z)ekotan, -t(z)ear 

”Tira, kontua da Jazzek musika talde bat daukala eta bideoklipa 

grabatzekotan direla”. (102. orrialdea) 

IRAKURRI ONDORENGO LANA 

Zer dela eta Urkoren aldaketa? Zer egin dio Jarak horrela sentitzeko? 

Zergatik bihurtu da Jara idolo? 

Zer pentsamendu dabilkio Jarari bueltaka buruan? Nola sentitzen da 13 

urterekin? Laburtu haren gogoeta. 

Nola hartu dute gurasoek haren erabakia? Zer esan eta egin du aitak? Eta 

amak? 

Nola jokatu dute gurasoek egoera baretu denean? 

Zer zalantza sorrarazi dio Jazz-en agerpenak? 

Zer sentimendu kontrajarri sentitzen ditu? 
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Azken hilabete honetan aldaketa ugari egon dira Jararen bizitzan. Zein izan 

da azkena? Nork proposatu dio? Eta zer egiteko? 

GRAMATIKA 

-Z GERUNDIOA. Forma hau partizipioari eransten zaio. Esanahia 

bitartekoa, tresna, bidea adieraztekoa da. 

NOLA (bidea,bitartekoa) 

Hitz eginez ikasiko duzu frantsesez hitz egiten. 

Gehiegi janez lodituko zarete. 

“Hala ere, etxera gerturatu ahala, poza ardura bilakatuz joan zen”. (85. 

orrialdea) 

“–Nahikoa da!– oihu eginez mahaitik altxatu zen Jara”. (87. orrialdea) 

“–…– ama beti arduratuta, beti kezkatuta, okerrena pentsatuz”. (87. 

orrialdea) 

Erantzun honako galdera hauei aurreko forma erabiliz: 

Nola ikasten dugu oinez? (erori) 

Nola sartu dira etxean? (apurtu) 

Nola lortu du saria? (saiatu) 

Nola dago umea? (negar) 

Nola sartu dira bankuan? (erabili) 

Nola pizten da telebista? (sakatu) 

Nola iristen gara toki batera? (begiratu) 

KA atzizkia ere gerundioa adierazteko erabili ohi da. 

“Orain presaka nabil”. (59. orrialdea) 

“…, baina Urko aurrez aurre izate hutsak dardarka jartzen zuen”. (64. 

orrialdea) 

Nola daude umeak? (barre) 
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Nola etorri dira honaino? 

Nola egin behar dira gauzak? (apur) 

Nola hurbildu dira ikasleak? (oihu) 

Nola biziko ginateke Ipar Poloan? (dardar) 

Nola abisatu die entrenatzaileak? (txistu) 

ERLATIBOAK. Era ez-jokatuan –t(d)ako/riko 

“Baietz errotuladorez margotutako marrazkia izan”. (95. orrialdea) 

“…, baina ez zuen irakasleak esandako hitz bat bera ere entzun”. (97. 

orrialdea) 

“Gainera, sabelean emandako musutxo batek ez zuen ezer txarrik esan 

nahi, ezta?” (103. orrialdea) 

Jarri hurrengo erlatibo-perpausa hauek era ez-jokatuan:  

Atzo irakurri nuen liburuan egundoko istorio xelebreak kontatzen dira. 

------------------------------------------- -t(d)ako ------------------------------------------ 

Erosi dugun autoa bigarren eskukoa da. 

--------------------------------- -riko ----------------------------------------------------- 

Mirenek idatzi didan gutunean ez dela aurten etorriko dio. 

---------------------------------- -t(d)ako --------------------------------------------------- 

Joan den astean ikusi genuen jatetxe berria Josuren aitarena omen da. 

----------------------------------------- -riko ------------------------------------------------ 

Atzo Hondarribira txango batera joan ziren ikasleek primeran pasatu 

zuten. 

------------------------------------- -t(d)ako -------------------------------------------------- 
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Jarri hurrengo erlatibo ez-jokatuak era jokatuan: 

Zuk egindako lana izugarria da 

------------------------- -(e)n------------------------------------------------------------------- 

Haiek ekarritako sagarrak marmelada egiteko aprobetxatu ditugu. 

---------------------------------------- -(e)n ----------------------------------------- 

Etorritako egunean ez geunden etxean, eta alde egin zuten. 

------------------------------------------ -(e)n ----------------------------------------- 

Gaur goizean bildutako onddoak prestatuko ditugu gaurko afarirako. 

------------------------------------------ -(e)n -------------------------------------- 

Bart gertatutako istripuan ez zen zauritu larririk egon. 

------------------------------------------------ -(e)n --------------------------------- 

-KERIA;-KOI atzizkiak 

-KERIA atzizkiak nolakotasuna adierazten du, baina beti gaitzespen ukitu 

batekin. Amaierako a berezkoa du: erokeria, axolagabekeria, sineskeria, 

ustelkeria, alferkeria… 

-KOI atzizkiak joera edo zaletasuna adierazten du: bizkarroi, berekoi, 

atzerakoi, herrikoi… 

Zer egiten dute sorginek? 

Zein da alferraren ezaugarria? 

Zer egiten dute txerriek? 

Zer egiten dute koldarrek? 
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Definitu hurrengo hitz hauek: 

Erokeria 

Arrazakeria 

Ergelkeria 

Zekenkeria 

Astakeria 

Definitu hurrengo hitz hauek: 

Berekoia 

Etxekoia 

Barnerakoia 

Atzerakoia 

Aurrerakoia 

  



 
56 

5. ZER, JELOSKOR ALA?/ ANABASA BURUAN HASTEN DENEAN/ EKAITZAREN OSTEAN/ 

MUSU GATZAZ EGINIKO PIZZA 

5.1. ZER, JELOSKOR ALA? 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

Urko jeloskor dago. Nola nabaritzen da pertsona bat jeloskor dagoela? 

Orain arte irakurritakoak lagunduko dizu esaten. Hausnartu eta papertxo 

batean bizpahiru esaldi idatzi, eta ikasgelan komentatu. 

IRAKURRI BITARTEKO LANA 

Egin itzazu esaldiak hurrengo hitz zein esapide hauek erabiliz: 

Ihardetsi. Erantzun 

“–Ezetz! Zuk zer uste duzu musu bat emateagatik maite behar dudala 

neska bat? –ihardetsi zion mutilak! (105. orrialdea) 

Zoro-zoro eginda. Zoratzen egon edo zoratuta egon. 

”…Neska, zoro10-zoro eginda daukazu”. (108. orrialdea) 

“–Bai zera!...”. (108. orrialdea) 

“–Hamalauko kiniela asmatu dut!” “Bai zera!” 

5.2. ANABASA BURUAN HASTEN DENEAN 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

Neskek komunera elkarrekin joateko ohitura duzuela esan ohi da. Egia al 

da? 

Horrela bada, zergatik egiten duzue hori, eta zertaz hitz egiten duzue? 

Zuek mutilok zer uste duzue? Egia al da neskak beti elkarrekin joaten 

direla komunera? Zergatik ote? 

                                                           
10

 Jatorrizko testuan “zora-zora eginda” dator 
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IRAKURRI BITARTEKO LANA 

Egin itzazu esaldiak hurrengo hitz zein esapide hauek erabiliz: 

Badirudi …………………………… (e)la 

“Badirudi hainbat arazo daudela eta…”. (110. orrialdea) 

Litekeena izan ……………. -t(z)ea 

“… eta litekeena da proiektua atzeratzea, udara ostera arte edo”. (110. 

orrialdea) 

Maltzurkeria. Gaiztakeria, malizia 

“…–esan zion maltzurkeriaz Ihintzak”. (110. orrialdea) 

Eskuratu. Lortu 

“Denbora guztian Jazzen eta bere lagunen arreta eskuratu nahirik”. (111. 

orrialdea) 

Nolakoa izan. Bezalakoa 

“Zeu zaren bezalakoa izan, Jara, naturala”. (112. orrialdea) 

Inguratu. Hurbildu 

“Jara eta Ihintza Jazz eta bere lagunekin pista aldera inguratu ziren”. (115. 

orrialdea) 

Igarri. Antzeman, nabaritu 

“Inbidia puntu bat igarri zuen, baina…”.(116. orrialdea) 

Azukretan igeri ibili. Eztitan egon 

“Hara gure Ihintza! Azukretan igeri dabil, e!” (116. orrialdea) 

Goragalea. Oka egiteko gogoa 

“Handik ihes egiteko gogoa sentitu zuen eta goragalea etorri zitzaion”. 

(118. orrialdea) 

Anabasa. Nahaste 

“Hura bai anabasa, buruan sentitzen zuena”. (118. orrialdea) 
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5.3. EKAITZAREN OSTEAN 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

Uste ohi da alkoholak alaitu egiten gaituela, eta hala da hasiera batean, 

baina ez da estimulagarria, guztiz aurkakoa baizik. 

Mozkorren bat ikusi al duzu inoiz? Zer egiten zuen? Alai, triste edo 

negarrez zegoen? Non ikusi duzu? Zer ondorio atera duzu? Euskal Herrian 

alkoholaren kultura handiegia dela uste al duzu? Nola ospatzen dira 

etxeetan egun bereziak: urtebetetzeak, Gabonak, ezkontzak…? 

IRAKURRI BITARTEKO LANA 

HIZTEGIA 

Egin itzazu esaldiak hurrengo hitz zein esapide hauek erabiliz: 

Gaitz. Kalte egin 

“Nola kontatuko zion kalimotxoa edan zuela eta gaitz egin ziola?” (119. 

orrialdea) 

Guztiz. Erabat, zeharo 

“Egia esan, guztiz damututa zegoen, baina baziren…”. (119. orrialdea) 

(noren) Kasa. (noren) Modura (kontura) 

“…Zuk laga mingainari bere kasa aritzen!” (121. orrialdea) 

Bortitz. Gogor, indartsu 

“Ni bortitz hasi nintzen, desioa adierazi nahian bezala,…”. (121. orrialdea) 

Berez. Ustekabean 

“–Hori da. Pasioa berez etortzen da, poliki-poliki…”.(122. orrialdea) 

Berez. Izatez 

Gure lagunak, berez, jatorrak dira. 
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Ondoezik. Gaixorik, pattal 

“–Jara, ondoezik zaude eta normala da. Gainera ez duzu horren aurpegi 

txarra”. (123. orrialdea) 

Hainbestean. Erdipurdi, hala-nola 

“–Tira, hainbestean… Badakizu atzo…”. (123. orrialdea) 

5.4. MUSU GATZAZ EGINIKO PIZZA 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

Zaletasunak. Gure bizitzan obligazio eta eginbehar asko izaten ditugu. 

Baina, tarteka, baita gustuko gauzak egiteko aukera ere. Denok ditugu 

gustuko momentuak: etxean, lagunartean, zaletasun bat egiten ari 

garenean... 

Aldizkari batean, galdera hau egin dute eta erantzun batzuk bildu dituzte:  

Zein dira zure gustuko momentuak eta zaletasunak? 

Begoña 

Eguzkia hartzea musika entzuten dudan bitartean. Seme-alabak barrez 

ikustea. Txokolatea jatea. 

Esther 

Familiakoen muxu eta laztanak. Lagunekin edo lankideekin berriketan 

kafetxo bat hartzea edo bazkaltzea. Gustuko liburu edo artikuluren bat 

irakurtzea. Bueltatxo bat ematea menditik edo hondartzatik. Pelikula on 

bat ikustea zineman. 

Julen 

Gauean ohean eleberri bat irakurtzea, eta goizeko kafetxoa. Asteburuetan 

lagunekin mendira joatea. Lanetik irten ondoren, sofan etzatea. 
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Maddi 

Beroa hasten denean, lagunekin kaña edo kafe bat hartzea terraza batean. 

Etxeko txakurra laztantzea. Aspaldian entzun ez dudan abesti bat irratian 

edo tabernan entzutea. 

Roberto 

Azken orduan hondartzara joatea. Mendira igotzea, eta bidean animaliak 

ikustea eta ez pertsonarik. Asteburu eta opor lasaiak konpainia onean, 

familiarekin. 

Iratxe 

Asteburuetan nahi dudanean jaikitzea, eta gosari on bat egin ondoren 

berriro oheratzea liburu bat irakurtzera. Nire lagunekin geratzea eta 

gaztaroko pasadizoak gogoratuz barre egitea. Zinemara bakarrik joatea. 

Korrika egitea musika entzuten dudan bitartean. Ahizparekin dendetara 

joatea. 

Puri 

Udaberrian, goizean goiz, txorien kantak entzutea eta arbolak loratzen 

ikustea. Larunbatetan herrira joatea familia eta lagunekin egotera. 

(Osatuberri aldizkaria, 21. zk.)Ikasbil 

Baduzu beste plazerik edo zaletasunik? Idatzi azpian zure zerrenda, hiru 

bat gauza. Ondoren, elkartu beste lagun batekin, kontatu elkarri zuen 

zerrendak, eta komentatu. Ba al dago kointzidentziarik? 

Nire zaletasun eta plazer txikiak: 
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IRAKURRI BITARTEKO LANA 

Egin itzazu esaldiak hurrengo hitz zein esapide hauek erabiliz: 

Itaunketa. Galdeketa 

“Baina nolatan? Esan nahi dut, zer aitzakia jarri zuen? Eta zure amak zer 

esan zizun? Eta zu ez al zinen urduri? –itaunketa zorrotza, gehiegizkoa egin 

zion”. (126. orrialdea) 

Patxadaz. Lasai-lasai 

“–Ihintza! Lagako didazu dena patxadaz eta nire erritmoan kontatzen?” 

(126. orrialdea) 

Errukitu. Gupidatu 

“–Gizajoa! –bota zuen, errukituta, Ihintzak”. (128. orrialdea) 

Nekez. Zailtasunez 

“–Bai maja! Alde batetik ondo, ze nire aurpegi itsusia nekez ikus zezakeen, 

baina, bestetik…”. (128. orrialdea) 

IRAKURRI ONDORENGO LANA 

Nola ikusi du Ihintzak Urko? Zein izan da, laburbilduz, haien arteko 

elkarrizketa? 

Norengana joan da Ihintza, eta zer kontatu dio? 

Zer egin dute tabernan sartu eta Jazzengana eta bere taldekoengana 

hurbildu direnean? 

Bi lagunak (Ihintza eta Jara) komunera elkarrekin joan dira. Zer kontatu 

diote elkarri? 

Nola sentitu da Jara bere burua bakarrik ikusi duenean. 

Nola dago Jara jaiaren ondorengo egunean? 

Deskribatu zuen hitzekin Ihintzak Jazzekin bizi izandako esperientzia. 

Nor agertu da Jararen etxean, eta zertarako? 
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Nola sentitu da Jara egoeraren aurrean? 

Zer gertatu da Urkoren eta Jararen artean? Uste duzu maitasuna halakoa 

izango dela? 

GRAMATIKA 

ERE PARTIKULA. Nabarmendu nahi dugun hitzaren atzean jartzen da. 

Peio gaur zinemara joan da. Jone ere zinemara joan da (edo Jone ere 

bai). 

Peio gaur zinemara joan da. Bihar ere joango da (edo bihar ere bai). 

Peio gaur lanera joan da. Tabernara ere joan da (edo tabernara ere bai). 

Aditza markatu nahi denean, aditza errepikatu edo “egin” jarri beharko 

dugu (eta aspektu-marka horiek hartuko dute). 

Amamak afaldu zuen. Kantatu ere kantatu/egin zuen. 

ERE aditz trinko baten aurrean suertatzen denean, aditzari BA aurrizkia 

erantsiko diogu. 

Itziarrek ere BAdaki. 

Hura ere BAdator. 

“–Ez al diguzue kontatuko? Ezta pistaren bat ere?” (113. orrialdea) 

“–Eta mingainarekin ere aritu zineten? Ez zineten trabatu?” (121. 

orrialdea) 

“Jarak ere, berari tokatzen zitzaionerako, bazuen beste esperientzia baten 

berri eta horrek lagunduko zion”. (122. orrialdea) 

Zuzen itzazu akatsak (ERE partikula) 

Mikelek baita ere egingo ditu. 

Entzun diot ere hori gezurra dela. 

Horrek ez du ezertarako ere ez balio. 

Aste honetan ikasiko dugu ere ikasgai berria. 
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Guggenheim-en Aitor egon zen ere. 

Louvre-ra joanez gero, ordaindu beharko duzue ere sarrera. 

Idoia bai alferra! Ez da arduratzen ezertaz ere ez. 

Eliasek hitz egin nahi du ere Idoiarekin. 

Oihanak ez duela ezer ere ez esan aitortu dit. 

Etsita dago. Esaten du ez duela gaindituko inola ere ez. 

BALDINTZA ERREALA. BA- aurrizkiaz baliatzen gara baldintzak egiteko. 

Baiezkoak: ……………… -t(z)en ba- ---------, ------------------------ -ko/go----------- 

Ezezkoak: --------------- -t(z)en ez ba------------, -------------------- -ko/go ---------- 

“Jausten bazara, min hartuko duzu”. 

“Onean egiten ez baduzu, txarrean egin beharko duzu”. 

“Aizu, traba egiten badut, banoa, entzun?” (109. orrialdea) 

“Aizu, Urko eta hauek sartzen badira, ez esan bideokliparena atzeratu egin 

dela, bale?” (113. orrialdea) 

Baldintza era ez-jokatuan. –z gero, ezean. 

Bihar etortzen bada, hitz aspertu bat izango dugu. 

Bihar etorriz gero, hitz aspertu bat izango dugu. 

Bihar etortzen ez bada, saria jasotzeko aukera galduko du. 

Bihar etorri ezean, saria jasotzeko aukera galduko du. 

Berridatz itzazue ondoko esaldi hauek –z gero edo ezean erabiliz: 

Mendira joaten hasten bagara, deituko dizuegu. 

Eguraldi ona egiten badu, Sopelara hurbilduko gara. 

Gaueko afarira ez bazatoz, ez duzu Mirenek prestatutako arrain-zopa 

dastatuko. 
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Telefonoz deitzen badidate, ez dut hartuko. 

Auto berri bat erosten ez baduzue, ezingo zarete oporretara joan. 

Ikasten hasten badira, lortu egingo dute. 

Horrela jokatzen badu, inork ez dio kasurik egingo. 

Dantzan ez badaki, kanta dezala. 

Berridatz itzazu hurrengo esaldi hauek –z gero edo ezean kenduz: 

Loteria tokatuz gero, munduan zehar bidaiatu dut. 

Egia esan ezean, zigortu egingo dute. 

Lagunen etxera hurbilduz gero, eraman hamaiketakoa. 

Gurasoei kasurik egin ezean, damutuko dira. 

Mendira joanez gero, onddoak hartuko dituzue. 

Erretzeari utzi ezean, arazoak izango ditu biriketan. 

KAUSALAK. ZERGATIK galderari erantzuten diote. Egiturarik ohikoena –(e)lako 

da. 

“… eta arduratuta zirudien tatuatzaileak musu bat eman behar 

dizulako”.(108. orrialdea) 

“Nire lehenengo musua bizi izan nuen atzo eta zuk ez duzu ezer jakin nahi 

buruko mina duzulako?” (119. orrialdea) 

“Niri ere ez, baina beharbada ez dugulako piperrik ulertzen…”. (132. 

orrialdea) 

Erantzun hurrengo galdera hauek: 

Zergatik ez zarete zinemara joan? 

Zergatik etxeratu zarete horren berandu? 



 
65 

Zergatik joango dira kanpora asteburuan? 

Zergatik apurtu duzu koadernoa? 

Zergatik egiten duzu barre? 

Lotu hurrengo esaldiak kausalak erabiliz. 

Zu ezin zara kalera joan. (ama haserretu) 

Telebista ezin izan du konpondu. (oso zaharra izan) 

Ezin dira ezkondu. (oso gazteak izan) 

Aitonak ezin ditu ilobak zaindu. (oso bihurriak izan) 

Ezin dira hemen bizi. (lanik eduki ez) 

Zuk ezin izan dituzu sarrerak lortu. (amaitu egin) 

KAUSALAK. JOKATU GABEA. Aditz-izenari –agatik erantsiz eratzen dira. Horiek 

ere zergatik galderari erantzuten diote. 

Zergatik apurtu zaio? 

Zergatik ez duzu dena esan? 

Zergatik egin diozu min? 

Zergatik zigortu zaituzte? 

Zergatik gertatu zaio hori? 

DEKLINABIDEA. Bizidunak (pertsonak eta animaliak). Norengana, 

norengandik, norengan. 

 Singularra Plurala 

Norengana Mutila(ren)gana Mutilengana 

Norengandik Mutila(ren)gandik Mutilengandik 

Norengan Mutila(ren)gan Mutilengan 
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Bete hutsuneak: 

(Umeak)-------------------------- hurbildu ziren eta karameluak banatu 

zituzten. 

(Osaba)----------------------------------- jaso dugu gaur egun dugun 

jakinduria. 

(Julen)------------------------------ dugu konfiantza osoa. 

(Irakasleak) ---------------------- ikasi dugu eskua altxatzen. 

(Josu) --------------------------- etorri dira bere abenturak kontatuko 

dituelakoan. 

Etxe horretako (katua) --------------------------- ez naiz inoiz hurbildu. 

(Txakurrak) --------------------- hurbiltzeak beldurtzen nau. 

KONPARATIBOAK. 

Desberdintasuna adierazteko 

Nolakoa da? Baino ------------- agoa(k) 

Nola dago? Baino hobeto, baino okerrago (txarrago) 

Zenbat? Baino---------gutxiago, baino----------- gehiago 

“Ikasleak irakasleak baino gazteagoak dira”. 

“Nire idazlana zurea baino hobeto dago”. 

“Ikasleek irakasleek baino urte gutxiago dituzte”. 

Berridatzi hurrengo esaldi hauek konparatiboak erabiliz: 

Saioak liburu bakarra dauka; Martak, ordea, bi. 

Korrikalari bizkaitarrak azkarrak dira. Gipuzkoarrak ez dira hain azkarrak. 

Ruper Ordorikak disko ugari plazaratu ditu. Exkixuk gutxiago plazaratu 

ditu. 
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Gela honetan ezin da irakurri ilun dagoelako. Ondoko gela argitsuagoa da. 

Anderrek azterketa guztiak gainditu ditu. Sabinek ez du bat ere gainditu. 

Berdintasuna adierazteko 

Nolakoa da? Bezain 

Zenbat? Adina/beste 

Haiek zuek bezain azkarrak dira. 

Guk zuek adina lagun ditugu. 

Aukera ezazu adina/beste edo bezain hurrengo esaldi hauek osatzeko: 

Nik zuek___________ jan dut. 

Haiek gu ______________ argalak izan nahi dute.  

Maite zu _______________ indartsua da.  

Zuk irakasleak _________ dakizula uste duzu.  

Nahi (duzuen) ____________ jan ahal izango duzue  

Orain zareten ____________ jatorrak izango zarete beti.  

Zuek jaten duzuen ____________ sagar jatea gustatuko litzaidake.  

Ez zara inoiz Mikel ___________ kirolaria izango.  

Oilasko hauek ez dira baserrikoak _____________onak. 

Egunkariek ez dute nahi ______________ saltzen. 

IRAKURRI ONDORENGO TERTULIA DIALOGIKOA 

Launa atal irakurri ondoren, tertulia dialogiko bat egitea proposatuko 

diegu ikasleei. 

Tertulia dialogikoaren helburua bikoitza da. Batetik ikasleek irakurri diren 

atalei buruzko gogoeta egitea, eta bestetik elkarrekin hausnartzea eta 

elkarrengandik ikastea. 
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Prozesu horretan moderatzailea egon behar da eta, beharrezkoa ikusten 

bada, idazkaria. Moderatzailea irakaslea bera zein ikasle bat izan daiteke. 

Moderatzaileak emandako ideiak eta iritziak bilduko ditu; baina, horrez 

gain, besteei txanda ematea ere izango da haren lana: besteek esandakoa 

entzutea eta errespetatzea, eta norberaren arrazoiak besteei ez zaizkiela 

inposatu behar gogoraraztea. Ikasle guztien parte-hartzea ere kontrolatu 

beharko du moderatzaileak. 

Ikasleen lana hurrengo hau izango da: orain arte irakurritakoaren esaldi 

zein paragrafo bat aukeratzea, eta aukeraketa horren zergatia azaltzea. 

Aukeraketa horren arrazoia estetikoa izan daiteke, bizi izandako zerbait 

gogora ekartzen digulako... 

Kontuan izan behar dugu horrelako tertulietan xedea ez dela besteek 

emandako iritziei buruz iritzia ematea, baizik eta, eta hori argi gelditu 

behar da, ondokoak esandakoa entzutea eta errespetatzea. 

Amuletoa atalaren ondoren, hurrengo hau proposa dezakegu: ikasleak 

binaka jartzea eta Jara protagonistaren bizilekua deskribatzea. 

Liburuak ez du horren berri eman eta, hortaz, idazmena eta deskribapena 

lantzeko ezin aproposagoa izan daiteke. 

Nahi izanez gero, hurrengo galdera hauek izan ditzakegu kontuan: 

Non dago kokatuta Jararen istorioa? Kostaldean/barrualdean? 

Hirian/herrian? 

Zerez inguraturik? 

Nolakoa da haren auzoa? Handia/txikia? Badu zerbitzurik? 

Badu zer ikusi? 
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Badu ibairik? Eta mendirik? 

Zilborra bistan atalaren ondoren, gurasoen erretratua egin daiteke. 

Pertsona bati zehatz-mehatz egindako deskripzioari esaten zaio 

erretratua. Bi eratakoa izan daiteke: 

 Erretratu fisikoa 

Batzuetan, erretratuak pertsonaren aurpegieran edo kanpoko itxuran 

jartzen du arreta: aurpegian, gorpuzkeran, janzkeran...; horrelakoetan, 

erretratu fisikoa dela esaten dugu. 

Erretratuen bitartez, pertsonaiak nolakoak diren transmititzen die idazleak 

irakurleei, eta ekintza burutuz irudikatzen laguntzen die. 

Erretratu bat egiteko, pertsonaiaren ezaugarri nagusiak aukeratzen dira. 

Ondoren, ezaugarri aipagarrienak zerrendatzen dira. 

 Izaera-erretratua 

Izaera-erretratua egitea pertsona bat deskribatzea da haren sentimenduak 

adieraziz, haren ohiturak eta haren izaera osoa kontuan hartuz. 

Ipuinetan eta eleberrietan agertzen diren izaera-erretratuek pertsonaia 

bakoitza irudikatzen eta haren izaeran barneratzen laguntzen diote 

irakurleari. 

Izaera-erretratua egiteko pertsonaiaren ezaugarri psikiko nagusiak 

aukeratzen dira. Batzuetan, kanpotik deskribatzen da pertsonaia, jarraian 

izaera deskribatzeko; baina beste batzuetan, nahasi egiten dira kanpoko 

itxurako deskripzioak eta izaerakoak. 
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Erretratu fisikoa 

ADINA: zaharra, gaztea, heldua, nerabea... 

TAMAINA: altua (garaia), txikia (baxua), ertaina, lodia, argala, sendoa... 

BURUA 

ILEA: ilehoria, ilegorria, beltzarana, ileurdina (ilezuria), burusoila, 

kizkurra, leuna, luzea, laburra, motza... 

BEGIAK: handiak, txikiak, argiak, ilunak, berde kolorekoak... 

SUDURRA: handia, zabala, txikia, kakoa... 

AHOA: txikia, handia, ezpain lodiak, ezpain meheak... 

KOKOTSA: handia, biribila, luzea... 

BELARRIAK: handiak, txikiak, zorrotzak.. 

GORPUTZA 

ESKUAK: txikiak, handiak, iletsuak, finak... 

ZANGOAK: luzeak, handiak, sendoak, lirainak... 

OINAK: txikiak, handiak... 

Izaera-erretratua 

NORTASUNA: isila, berritsua, lotsatia, lotsagabea, urduria, lasaia, alaia... 

ZALETASUNAK: irakurzalea, kirolzalea, zinemazalea, erretzailea, erretzaile 

amorratua, musikazalea... 

Ekaitzaren ostean atala bukatutakoan protagonisten deskribapena 

proposatuko diegu, Jararen eta Ihintzaren erretratuak, hain zuzen ere. 

  



 
71 

ZENBAT LUR BEHAR DITU GIZON BATEK? 

Leo Tolstoi 

Leo Tolstoi-ren biografia 

Leo Tolstoi 1828an jaio zen Jasnaia Poliana-n, eta 1910ean hil zen 

Astapovo herrian, Errusian. Errusiar idazle eta filosofoa zen. 

Errusiako antzinako nobleziaren familia batean sortu zen, eta, haurra zela, 

umezurtz geratu zen. Ordutik aurrera, aitaren aldeko izebak arduratu ziren 

haren eta anaien heziketaz. 

1844an Kazan-go unibertsitatean 

ikasten hasi zen; baina, diplomarik 

lortu gabe, ikasketak bertan behera 

utzi eta Jasnaia Polianako etxaldera 

itzuli zen. 

1851. urtean, bere bizitzari zentzua 

eman nahirik, armadan izena eman 

zuen eta hiru urtez aritu zen Kaukaso-ko 

gerran. 

1856an armada utzi eta Europan zehar ibili zen 

bi urtez. Bidaia haietan jende asko ezagutu 

zuen, eta gogor salatu zituen hango 

burgesiaren materialismoa eta egoismoa. 

1961. urtean bere etxaldera itzuli zen eta, 

hango nekazarien seme-alaben heziketaz 

kezkaturik, eskola bat eta aldizkari bat sortu zituen. 

Idazlearen etxaldea. Jasnaia Poliana (Tula probintzia) 

Leo Tolstoi gaztetan 
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1862an Sofia Andreievna Bers-ekin ezkondu zen eta harekin hamahiru 

seme-alaba izan zituen. Haietariko bost gazterik hil ziren. 

Berrogeita hamar urte zituela, aldaketa sakona gertatu zen haren 

pentsamoldean. Ateismoa utzi eta kristautasun ebanjelikoaren jarraitzaile 

sutsua bihurtu zen (kristau-anarkismoa11). Hain modu sutsuan, non 

gobernu edo eliza antolatu guztien agintea eta jabetza pribatua ukatzen 

baitzituen. Horrez gain, elkarrenganako maitasuna eta bortxarik ez 

erabiltzea aldarrikatzen zuen. (Tolstoiren liburuek eragin handia izan zuten 

Gandhi-rengan). 

Urte horietan, jendea munduko leku guztietatik hurbiltzen zen Jasnaia 

Polianara, idazlearen nortasunak eta ideiek erakarrita. 

Nekazari-lanetan aritzen zen, eta, printzipioei gogor eutsiz, obrengatik 

ateratako etekinak ez zituen nahi izaten. Emazteak, ordea, ez zituen 

onartzen senarraren ideiak eta bien arteko 

liskarrak etengabeak izaten ziren. 

Egoera hari ihes egin nahian, 1910. urtean, 

urriaren 28an, etxetik alde egin zuen. Hamar 

egun geroago Astapovo-ko geltokian hil zen. 

Azkenengo geltokia filma idazlearen azkenengo 

egunetako kronika da, Jay Parini idazleak 

idatzitako liburuan oinarrituta. Youtube-ko 

helbide honetan aurkituko duzue trailerra: 

                                                           
11

ANARKISMOA. (grekoan botere eza esan nahi du) 

Anarkismoak berdintasunean oinarritutako gizarte-antolaketa sustatu nahi du. Horretarako, estatua eta 
kapitalismoa desagerrarazi nahi ditu. Haien ustez, gizakia berez askea da edo askatasuna bilatzen du. Eta 
horiek lortzeko bidea ez da inoren esku utzi behar. Norberak zuzenean arazoei aurre egitea da egokiena, 
inplikazio eta konpromiso zuzenaz. 
Inoiz entzun duzu anarkismoa hitza? Zein egoeratan? Nori entzun diozu? 

Leo Tolstoi zahartzaroan 
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https://youtu.be/7AWYJJtAas4. 

Obrarik ezagunenak 

Zazpi urteko lanaren ostean (1863-1869), bere lanik mardulena eta 

ezagunena idatzi zuen, Gerra eta Bakea. Napoleon-en aurkako gerretan 

kokaturiko eleberria da, eta errusiarren bizitzetan girotutakoa. Frantses-

inbasioa jasan zuten pertsona askoren bizipenak eta analisi psikologikoak 

bildu zituen, eta gizarte-egoerari buruzko hausnarketa sakona egin zuen. 

Gero, 1873tik 1877ra, Anna Karenina idatzi zuen. Adulterio-istorio bat 

kontatzen da eta, ezinbestean, tragediaz bukatzen da gizartearen 

hipokresia morala dela eta. 

Anna karenina filma ikusteko aukera youtubeko helbide honetan daukazu: 

https://youtu.be/nh9IVdpPwTA  

  

https://youtu.be/7AWYJJtAas4
https://youtu.be/nh9IVdpPwTA
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Zenbat lur behar ditu gizon batek? 

Leo Tolstoi 

 

Aurrekoan bezala, aurretiko lana, bitartekoa eta ondorengoa izango 

ditugu kontuan. Proposatzen ditugun ekintzak DBHko 2. zikloan lantzeko 

dira. 

Aurretiko lana aurrera eramateko, Tolstoik berak idatziriko zenbait testu 

eta alegia erabiliko ditugu ikasleen hausnarketa bultzatzeko. 

Aztertzen ari garen liburuaren argitalpenean, ezinbesteko aipamena 

merezi du Elena Odriozola ilustratzailearen lanak. Zerbait gehiago jakiteko, 

hari egindako elkarrizketa ikus dezakezue hurrengo helbide honetan: 

http://www.eitb.tv/es/video/ipupomamua (sakatu eta idatzi Elena 

Odriozola). 

I. ETA II. ATALAK 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

Hiria eta landa 

Non bizi zara, herrian ala hirian? 

Nolakoa da herri edo hiri hori? 

Zer nahiago duzu, herria ala hiria? Zergatik? 

Aztertu bataren zein bestearen alde onak eta txarrak. 

Non bizi, hirian ala herrian? entzungaia Ikasbil-en duzu. Saio horretan, 

bizitzeko zein ote den egokiagoa hiria ala herri txikia dute eztabaidagai. 

http://www.eitb.tv/es/video/ipupomamua


 
75 

Solaskideak bi lekuetan bizi izandakoak dira eta beraien uste eta bizipenak 

azaltzen dituzte. 

Erreparatu lehenengo marrazkiari. Non kokatuko da istorioa? Zer izango 

da protagonista? 

Errusiari buruz zer dakigu? 

Errusiako Inperioa, XX. mendearen hasieran, munduko potentzia 

nagusienetakoa zen. Indar ikaragarria zeukan, baina indar hori itxurazkoa 

baino ez zen. Bertako ekonomia eta gizarte atzeratuaren ondorioz, Errusia 

oso urrun zegoen nazio modernoetatik, Belgika edo Britainia Handia kasu. 

GIZARTEA. Gutxiengo txiki batek dirutza izugarriak zituen, eta nekazari eta 

industria-langileen gehiengoa egoera negargarrian bizi zen; haien arteko 

diferentzia oso handia zen. Gizarte-arazoetako bat erdiko klaserik ez 

egotea zen, hau da, mendebaldeko herrietan hain ugaria zen burgesia 

indartsurik ez egotea. Kontuan izan behar da, gainera, landa inguruko 

morrontza oso berandu ezabatu zela. 

NEKAZARITZA. Lurraren zati handia jabe gutxi batzuen esku zegoen: 

aristokrazia, monarkia, Eliza Ortodoxoa eta lurjabe handiak. Egoera hori 

hainbat erreformak areagotu zuten. Izan ere, 1906 eta 1910 bitartean 

nekazaritza modernizatzeko erabilitako erreforma batzuek kulak izeneko 

nekazari aberatsei soilik egin zieten mesede. 

INDUSTRIA. Atzerapen ekonomikoaren ondorioz, industriaren garapena ere 

berandu iritsi zen, eta enpresarik gehienak atzerriko kapitalen esku 

zeuden. 1913an hiru milioi langile baino ez zegoen (% 5); nekazarien 

kopurua, ordea, % 80tik gorakoa zen. Egoera negargarrian bizi ziren, 

Erresuma Batuko, Belgikako edo Frantziako langileek ehun urte lehenago 
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bizi izandako egoeran. Sare industriala fabrika handietan pilatuta egoteak 

mesede egin zion ideia iraultzaileen hedapenari. 

IRAKURRI BITARTEKO LANA 

11. orrialdean protagonistaren marrazki bat ikusiko duzu. 

IDAZMENA 

Nola deskribatuko zenuke emakume gaztearen senarra? 

Zer ekartzen dizu gogora marrazkiak? 

Zein garaitan eta lurraldetan kokatuko zenuke? 

HIZTEGIA 

Bila itzazu liburuan ondorengo hitz hauen sinonimoak: 

Mespretxatu 

Goraipatu 

Agian 

Triste, betilun 

Umila 

Inoiz 

Gogoz 

 

Saiatu 

Zirikatu 

Definitu olo hitza. 

Korta, ukuilu 

Ulertu 

Hazia bota, zabaldu 

Elkartu 

Gai izan 

Behorkume 

Aurrerapen 

Goldatu hitzaren esanahia 
bilatu. 

Ganadu 

Zeharo 

Behintzat, gutxienez 

Erreparatu iezaiezu 17. eta 18. orrialdeetan datozen argazkiei. Zer 

deskribatu nahi dute? Nola dago protagonista? 

Aise irabazi, aise xahutu (10. orrialdea) 
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“Erraz xahutzea, lanak irabaztea”. (erraza da xahutzea, baina zaila 

irabaztea)  

“Ez xahu irabazten duzunaz goiti”. 

Desiatinia. Antzinako inperioan erabiltzen zen neurria. Gaur egun ez da 

erabiltzen (hogeita hamasei area gutxi gorabehera). 

Mujik. Izen hori ematen zitzaien antzinako Errusiako lur-jabetzarik gabeko 

baserritarrei. 

Errublo. Errusiako moneta ofiziala. 
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III. ETA IV. ATALAK 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

Hona hemen Errusiari buruzko informazio gehiago:  

Badakizue Errusia herrialderik 

handienetakoa dela? Muga gehien 

dituen herrialdea dela? Europa eta Asia 

artean hedatzen da; Mosku da 

hiriburua, eta San Petesburgo bigarren 

hiririk handiena. 

Kremlin (errusieraz: Московский 

Кремль, Moskovski Kreml). 

Moskuko tsarren jauregi ohia eta 

egun Errusiako presidentearen 

egoitza da. 

 

Plaza Gorria (errusieraz Красная 

площадь, Krasnaia plostxad). 

Moskuko plazarik ezagunena. Plazak 

Kremlin eta Moskuko alde zaharra 

banatzen ditu. Hiriko hirigunea da eta 

Errusia osokoa ere bai. Errusieraz 

gorriak ederra esan nahi du. 

Errusiako klima faktore ugarik 

baldintzatzen dute. Herrialdearen tamaina erraldoiak eta eskualde 

askoren itsasoarekiko urruntasunak klima kontinental hezea eta 
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azpiartikoaren nagusitasuna eragiten dute. Lurraldearen gehiengoan bi 

urtaro baino ez dira nabari, uda eta negua. Hil hotzena urtarrila da eta 

beroena, uztaila. 

Klima kontinentala. Ozeanoen eraginik ez duten latitude ertaineko 

eskualdeetako klima da. Horren ezaugarri nagusia, urtaroen arteko 

tenperatura-alde handia da (30 °C baino gehiago). Udak oso beroak eta 

neguak oso hotzak izaten dira. 

MINTZAMENA 

Zer da zuretzat alferkeria? Eta ezer egin gabe egotea? Zer ote da denbora 

galtzea? Zer uste duzu zuk? 

Alferra izatea gaizki ikusita dago gure gizartean. Zergatik, ordea? 

Irakur ezazu hurrengo testu hau: 

Mutil bat hiritik etxera itzuli zen. 

Etxean, bere aitak esan zion: 

—Uzta garaian aurkitzen gara. Eskuarea har ezazu eta zatozkit laguntzera. 

Baina semeak, soro-lanak gogozko ez zituenez gero, hala esan zion: 

—Urte batzuen barrena aritu izan naiz zientzia-ikasketak sakontzen, eta, 

mujik12-en hitzak ahazturik dauzkat. Eskuarea zer da? 

Atera zen etxetik, eta, atarian, eskuarea zapaldu zuen, eta hara non, 

eskuarearen kirtenak bekoki erdi-erdian jotzen duen. Orduantxe gogoratu 

bide zitzaion eskuarea zer zen; koskorrekoa igurtziz, honela hasi baitzen 

marmarrean: 

—Nor izan ote da eskuare hau hemen erdi-erdian utzi duen ergela? 

TOLSTOI, Leo; Seme jakintsua 

Zer irakaspen adierazi nahi digu idazleak? 

                                                           
12

 Errusiako lurrik gabeko nekazariak 
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IRAKURRI BITARTEKO LANA 

HIZTEGIA 

Bilatu hurrengo hitz hauen sinonimoak testuan: 

Belardia (21. orrialdea) 

Soroa (21. orrialdea) 

Txikizioa (21. orrialdea) 

Irakaspena (21. orrialdea) 

Epaitondoa (22. orrialdea) 

Doilorra, zitala (22. orrialdea) 

Iskanbila, istilua (22. orrialdea) 

Pasaera (25. orrialdea) 

Mintzatu, hitz egin (25. orrialdea) 

Espala, bala (25. orrialdea) 

Ziurtatu (26. orrialdea) 

Izendatu, aukeratu (26. orrialdea) 

Lugorria. Erein gabe uzten den lur-saila 
(30. orrialdea) 

Segituan (33. orrialdea) 

Inuzentea (34. orrialdea) 

Versta. Antzinako Errusian luzera neurtzeko neurria (1067 metro). 

Egin itzazu esaldiak hurrengo esapide hauek erabiliz: 

Egunak joan egunak etorri. Egunak igaro ahala…. 

“…: egunak joan egunak etorri, abeltzainek behiak larreetara sartzen 

zituzten, eta, gauez, zaldiak alorretan bazkatzen”. (21. orrialdea) 

 

Begitan hartu. Gustukoa ez izan 

“Pahom begitan hartzen hasi ziren…”. (21. orrialdea) 

Bertatik bertara. Hurbiletik 

“Baina lehenago, hara joan, eta bertatik bertara ezagutu behar dut toki 

hura”. 
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IRAKURRI ONDORENGO LANA 

Har itzazu bi atal horietako marrazkiak eta, lehengo ataletan bezala, 

deskribatu beheko aldean Pahom-en jarrera eta idatzi puxiketan Pahom-

en pentsamenduak. 

Erantzun hurrengo galdera hauek: 

Zer arazo sortu zaizkio Pahomi bere lur berrietan? 

Zer esan dio herritik igaro den gizon batek? Eta zer erabaki du 

protagonistak? 

Ba al du arazorik lurralde berrietan? 

Zer gertatzen zaio eskuratu berri dituen lurraldeetan? 

Zer egin behar du bizimodua aurrera ateratzeko? 

Nahiz eta errentan jarri, zergatik ez dago pozik Pahom? 

Zer entzun du gizon baten ahotik? 

Zer gertatzen da baxkiriarren13 lurraldean? 

  

                                                           
13

 Baxkiria: Uraletan, Europa eta Asiaren arteko mugan, bizi den turkiar herria da. Bere hizkuntza 
baxkirera da. Gehienak musulman sunitak dira. 
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GRAMATIKA 

PERPAUS KONTSEKUTIBOAK 

Perpaus kontsekutiboek kausa baten ondorioa adierazten dute. 

“Lur hori HAIN da ona, zekalea ereinez gero, garia bezala hazten BAITa, 

zaldi bat bezain altu, eta HAIN da lodia NON bost eskukadarekin azao bat 

egiten BAITa”. ( 25. orrialdea) 

“–HAINBESTE lur dago, NON urtebetean ezin izango BAITuzu dena ibili”. 

(34. orrialdea) 

Hain………………………….. ezen/non………………………….. bait- 
Hainbeste………………………ezen/ non………………………bait- 

Berridatzi hurrengo esaldi hauek kontsekutiboak erabiliz: 

Oso nekatuta geunden; larunbat gauean etxean geratu ginen. 

Azterketa oso zaila izan zen; bukatutakoan pikutara bidali nuen 

irakaslea. 

Pasteltxo asko jan zenituen; tripako minez pasa zenuen gau osoa. 

Krisia oso handia da; langile asko kale gorrian geratzen dira. 

Gezur asko esan dituzu; ni ez naiz zutaz fidatzen. 

Haize gogorra zebilen; nahigabea igartzen zuela zirudien. 

Poz-pozik nengoen egun hartan; ez nintzen lanera joateaz gogoratu. 

Tarta hura oso handia zen; hamar pertsonaren artean jan behar izan 

genuen. 

Koadro hura oso garestia zen; bizitza osoan irabazitakoarekin ere ez 

zenuke erosiko. 
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NOR-NORI-NORK. oraina eta iragana 

Bete itzazu hutsuneak 

Nik zuei zapata berriak lapurtu………………….. 

Haiek guri autoko atea irekitzeko giltzak eman …………………………… 

Hark hari ez…………………….. ontziak mahai gainetik kendu. 

Hark haiei kartetan jokatzen irakatsi ………………………. 

Guk zuei sakelako telefonotik dei egin ………………………….. 

Haiek niri soineko ederra oparitu ………………………………………. 

Zuek niri Errioxako ardoa bidali …………………………………………….. 

Zuk guri ez ……………………………………. zalantzak argitu. 

Atezainak guri atea itxi …………………… bost minutu berandu iristeagatik. 

NOR-NORK. Oraina eta iragana 

Gure alkateak semaforo asko jarri ………………hirian. 

Lurrikarak biztanleak beldurtu……………………………… 

Guk zu komunean giltzapetu ……………………………………… 

Gasteizko alde zaharrean aurkitu ……………………….zure diru-zorroa. 

Kalean ikusi ………………… (guk-zuek). 

Politikariek ez ………………….. arazoak konpontzen. 

Mikelek ni bizikletaz ekarri………………… ikastolara. 

Gurasoek zuek zigortu……………….. zinera joan gabe. 

Berri horrek zu zeharo lur jota utzi ……………………. 
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Jende hark gu konbentzitu …………………. egoera hura onartzera. 

NOR eta NOR-NORI. Oraina eta iragana 

Ni zuekin joan…………………………….Deniara. 

Zuei oharrak jartzea falta ……………………………… 

Zu igandean perretxikotara joan ………………… 

Gu normalean ez …………………… hurbiltzen zakurrengana. 

Guri zuek kontatutakoa arraroa egiten ………………. 

Haiei tinta bukatu……………………………………….. 

Zuekin ezin …………………………. ezer egin 

Aizue, ez al zenuten ikusten arropa bustitzen ari 

……………………ekaitzagatik? (guri) 

Zuek ez …………………….gu bezain trebeak. 

Niri haiek ekarritako gozokiak gustatzen …………………………… 

-ARAZI. Aditz erazlea 

“Ezin dut hau onartu; bestela, dena galaraziko didate;…”. (21. orrialdea) 

“Nor izan den jakingo banu pentsatu zuen, ordainaraziko nioke.” (22. 

orrialdea) 

Arazi forma hobesten da; salbuespen bakarra adierazi da. 

Arazi beti aditz-oinari gehitu behar zaio. 

Aditz-erroaren bukaeran t duten aditzetan, t hori mantendu zein galdu 

egin daiteke: sort(u): sorrarazi/sortarazi 
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Arazi-ren aurreko aditza -a bokalaz amaitzen bada, bi a horiekin bat 

egingo da: jokarazi, aldarazi. 

Aditza NOR bada, aditza+arazi NOR-NORK 

“Jonek ikaslea esertzera behartu du/Jonek ikaslea eserarazi du.” 

Aditza NOR-NORK bada, aditza+arazi NOR-NORI-NORK 

“Jonek zuri buruzko txisteak kontatzera behartu ninduen/Jonek zuri 

buruzko txisteak kontarazi zizkidan”. 

Erantzun hurrengo esaldi hauek: 

Zure amak zer eginarazten dizu egunero? 

Eta matematika irakasleak? 

Berridatzi hurrengo esaldi hauek arazi erabiliz: 

Nik ez zaitut agiri hori sinatzera behartu. 

Garaiz etortzera behartuko gaituztela esan digute. 

Sendagileak etxean egotera behartu du. 

Irakasleak aulkitik altxatzera behartu zintuzten. 

Agiria bertan betetzera behartu naute. 

Idazlana Erromari buruzkoa idaztera behartu zuten. 

Izerdia botatzera behartzen gaitu entrenatzaileak, bestela ez da pozik 

gelditzen. 

AHALERA. Nominalizazioa 

“Zergatik estu eta larri bizi hemen, beste toki batean bizitzerik badago?” 

(26. orrialdea) 
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SARRERAKO OHARRAK 

Nominalizazioa erabiltzean kontuan hartu behar duzu izan eta egon 

aditzekin inpertsonala erabiltzen dela, eta ukan eta eduki aditzekin 

pertsonala. 

BaDAUKAT joaterik. (pertsonala) 

Ez DAGO hori egiterik. (inpertsonala) 

Nominalizazioan –T(Z)ERIK nahiz –T(Z)EA, biak erabil litezke. 

Berridatzi hurrengo esaldi hauek nominalizazioa erabiliz: 

Horiek zuri zapatak konpondu ahal dizkizute. 

Zuk ezin dizkiozu txoriari hegoak moztu. 

Poliziek zuri agiria eskatu ahal dizute. 

Zuek loteria erosi ahal diozue itsu horri. 

Eskatu ahal didazu zurekin dantzatzeko. 

Legegizonek arazo hori konpondu ahal dizute. 

Erosi ahal didazue egunkaria? 

Guk gutun bat idatzi ahal diogu alkateari euskaltegiko zikinkeriaz 

kexatzeko. 

Zuk eman ahal diguzu aholku on bat guri. 

Horiek konpondu ahal diote telebista anaiari. 

BALDINTZA HIPOTETIKOA 

Baldintza hipotetikoa, izenak dioen bezala, oso maila abstraktua 

adierazteko erabiltzen da. Errealitatetik oso urrun dagoen baldintza bete 

behar da ondorioa emateko. Ohar zaitezte IV. eta V. atalak baldintza 

hipotetikoz beterik daudela. Zergatik ote? 
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IZAN 

Baldintza  Hipotetikoa  Irreala  

Banintz  

Bahintz  

Balitz  

Bagina  

Bazina  

Bazinete  

Balira  

Nintzateke  

Hintzateke  

Litzateke  

Ginateke  

Zinateke  

Zinatekete  

Lirateke  

Nintzatekeen  

Hintzatekeen  

Zatekeen  

Ginatekeen  

Zinatekeen  

Zinateketen  

Ziratekeen  

 

UKAN 

Baldintza  Hipotetikoa  Irreala  

Banu/banitu  

Bahu/bahitu  

Balu/balitu  

Bagenu/bagenitu  

Bazenu/bazenitu  

Bazenute/bazenituzte  

Balute/balituzte  

Nuke/nituzke  

Huke/hituzke  

Luke/lituzke  

Genuke/genituzke  

Zenuke/zenituzke  

Zenukete/zenituzkete  

Lukete/lituzkete  

Nukeen/nituzkeen 

Hukeen/hituzkeen 

Zukeen/zituzkeen 

Genukeen/genituzkeen 

Zenukeen/zenituzkeen 

Zenuketen/zenituzketen 

Zuketen/zituzketen  

Erantzun hurrengo galdera hauei: 

Zer egingo zenuke, telebista guztiak desagertuko balira? 

Zer eramango zenuke irla batera? Eta zertarako? 
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Zer egingo zenuke zure egunerokoa zoriontsuagoa izateko? 

Berridatz itzazu hurrengo baldintza hauek era hipotetikoan: 

Atzean jartzen bazara, ez duzu ezer ikusiko. 

……………………………………………………………………………………………… 

Egunero ateratzen bada, jende asko ezagutuko du. 

……………………………………………………………………………………………… 

Zuek joaten bazarete, gu ere joango gara. 

……………………………………………………………………………………………… 

Hori itxita badago, beste batera joango gara. 

……………………………………………………………………………………………… 

Gehiago nahi badute, eskatuko dute. 

……………………………………………………………………………………………… 

Sobratzen badira, nik hartuko ditut. 

……………………………………………………………………………………………… 

Gustuko jertseren bat ikusten badut, erosiko dut. 

……………………………………………………………………………………………… 
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V. ETA VI. ATALAK 

IRAKURRI AURRETIKO LANA 

Irakur ezazu hurrengo testu hau: 

Oilo batek egunero arrautza bat erruten zuen. 

–Janari-alea bikoizten badiot oiloari, honen errunaldia bikoiztuko da—

zioen berekiko etxekoandreak. 

Pentsatu eta egin! Oiloa mardultzen hasi zen, baina, gizendu zenean, 

arrautza egiteari utzi zion. 

TOLSTOI,Leo; Etxekoandrea eta oiloa 

Jarri binaka eta hausnartu alegia horren esanahiaz. 

Idatzi paper batean zer etorri zaizuen burura alegia hau irakurtzean eta 

antzeko egoerarik antzeman duzuen eguneroko errealitatean. 

BANKU ETIKOAK. Ezinezkoa irudituko zaio hainbati, baina badira bankuak 

zeinetan helburu nagusia ez den dirua irabaztea. Jarduera horren 

ezaugarri nagusiak azaltzen dizkigu horrelako banku bateko arduradunak 

irratsaioko pasarte honetan. (hemen duzu Ikasbil-eko entzungaia) 

XUHURRAK ETA GASTATZAILEAK: IZAERAK AGINTZEN DU, EZ DIRUAK. 

Jarrera kontrajarriak sortzen ditu diruak: batzuek gastatuz gozatzen dute, 

eta besteek diru eginez eta pilatuz. Izaeraren araberakoa izaten da hori, 

eta ez hainbeste norberaren diru-sarreren araberakoa. Makina bat jende 

dabil daukan baino gehiago gastatuz, diruak eskuetatik ihes egiten diola 

keak bezala; beste muturrean, berriz, kea baino lehorragoak daude, 

gastatzeak min ematen dion jendea. 

Consumer aldizkaritik hartua 

Zu nolakoa zara? Deskribatu zu eta zure ingurukoak nolakoak zareten diru 

kontuetan. 

http://www.ikasbil.net/web/ikasbil/dokutekako-fitxa?p_p_id=56_INSTANCE_fLB1&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&groupId=10138&articleId=383266
http://www.ikasbil.net/web/ikasbil/dokutekako-fitxa?p_p_id=56_INSTANCE_fLB1&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&groupId=10138&articleId=383266
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Kerman mintzalagun bila. Kerman eskuzabal bideoa Ikasbil-en ikusi. 

Agnes Varda-ren Los espigadores y la espigadora. Eskura izanez gero, oso 

dokumental interesgarria da. 

IRAKURRI BITARTEKO LANA 

HIZTEGIA 

Bilatu testuan hurrengo hitz hauen esanahia: 

Ibiltaria (39. orrialdea) 

Festaz festa (39. orrialdea) 

Txirula (39. orrialdea) 

Umorea (39. orrialdea) 

Ezikasia (40. orrialdea) 

Eskasa (40. orrialdea) 

Inoiz ez (40. orrialdea) 

Hizketan, berbetan, eleketan (40. 

orrialdea) 

Duela gutxi (44. orrialdea) 

Idazkaria (44. orrialdea) 

Hurrengo egunean (46. orrialdea) 

Transiberiarra (entzungaia Ikasbil-en) 

Siberia zeharkatzen duen trenbide 

horrek 100 urte bete ditu. Ez 

badakizue ere, Transiberiarra oso 

ezaguna da mundu osoan zehar. 

Bere adar luzeenak 9000 kilometro 

ditu, eta Mosku eta Vladivostok 

hiriak lotzen ditu. 

Jatorria eta ezaugarriak Ikasbil-eko saio horretan ematen dituzte. 

  

Transiberiarraren ibilbidea 

http://www.ikasbil.net/web/ikasbil/atazak-fitxa?p_p_id=56_INSTANCE_Ta0p&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&groupId=10138&articleId=511027
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IRAKURRI ONDORENGO LANA 

Aurreko ataletan bezala, ataletan zehar agertutako irudien deskribapena 

egingo duzue. Horrekin batera, eta lehenengo pertsona erabilita, Pahom 

protagonistaren pentsamenduak irudikatu eta idatziko dituzue puxiketan. 

Erantzun hurrengo galdera hauek: 

Nora abiatu da Pahom, eta norekin? 

Non bizi dira hango biztanleak, eta zer jan eta edaten dute? 

Zer hizkuntzatan hitz egiten dute? 

Zer eraman die Pahom-ek baxkiriarrei? 

Zer helbururekin? 

Nola agertu da hango buruzagia Pahomen proposamenarekin? 

Zer nahi du Pahomek bere plana aurrera eramateko? 

GRAMATIKA 

MUGAGABEAREN ERABILERA 

“Zuk zenbait opari eman dizkiguzu;…”. (40. orrialdea) 

“Baina, nola egingo dut nahi adina lur hartzeko?” (43. orrialdea) 

“–Eta zer preziotan?“ (44. orrialdea) 

“–Zer neurri mota da hori?” (44. orrialdea) 
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IZEN PROPIOAK. Izen bereziek beti hartzen dute forma mugagabea. 

Mikeli gezurra esan diot. 

Korori ez zaio bakarrik ibiltzea gustatzen. 

PARTITIBOA 

Ogirik ekarri al duzu? 

ZENBATZAILE ZEHAZTUAK (bat, bi, hiru ... ). Multzoa ezaguna izanik, singularra 

(bat) edo plurala (beste zenbaki guztiak) hartuko du. 

Hogei ardiak borda barruan zeuden. (multzoa ezaguna, pluralean) 

Mugagabea erabiliko dugu, ordea, multzoa ezezaguna bada. 

Hiru ikasle etorri ziren. (mugagabea) 

Lau etxe erre dira. (mugagabea)  

INSTRUMENTALA ESKATZEN DUTEN ZENBAIT ESAPIDE. Hainbat esapidetan 

mugagabea nagusitzen da. 

Buruz zekien. 

Eskuz egin du. 

ZENBATZAILE ZEHAZTUGABEAK (hainbat, honenbeste, asko, gutxi, zenbait, 

makina bat ... ) 

Afrikar askok ez dute jatekorik. 

Hainbat lan alferrik galduak. 
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ZEIN, ZER, ZENBAT GALDETZAILEEKIN DOAZEN IZENAK 

Zein laguni (neskari/jenderi/mutili) kontatu diozu? 

Zenbat aldiz esan diozu? 

Zer ordutan etorriko zara? 

KANTITATE KONPARATIBOAK. Konparatzen den izena beti mugagabean etorriko 

da. 

Zuk nik adina urte duzu. 

Amak aitak beste lan du. 

Jonek zuk adina zigarro erretzen du. 

ZENBAIT IZENEN LEKU-KASUETAN (non, nora, nongo ... ). Horiek mugagabean 

erabili ohi dira batez ere; ez beti, ordea. 

Elur, euri, laino, eguzki, ilargi, argi, ur... Egun argitan egin zuen lapurreta.  

Su, ke... Sutan jarri zen. 

Txiki, gazte, ume... (garaia adieraziz) Gaztetako kontuak kontatzea oso gustuko 

du. 

Hotz, bero... Berotan ez jarri. 

Lo, amets... Lotara joan da. 

Zor, meza, neke, pena, duda... Zorretan utzi zuen. 

Leku, toki... Leize hori tokitan dago. 

Izerdi, odol... Izerditan blai ailegatu zen. 

Ezker, eskuin ... Eskuinetara jo zuen. 
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PREDIKATUA. Predikatua izan aditzarekin agertzen da gehienetan, eta kasu 

horretan mugatuan (hegoaldean) edo mugagabean (iparraldean) etor 

liteke. Ondorengo zerrenda honetako aditzek ere atributua izaten dute, 

baina derrigorrean mugagabea hartu behar izaten dute. 

Aukeratu 

Bidali 

Bihurtu 

Bilakatu 

Egin 

Egon 

Hartu 

Hautatu 

Izendatu 

Joan 

Kontratatu 

Sartu 

Morroi joan da. 

Apaiz bidali ninduten. 

Sagar-tarta harri bihurtu zuen. 

EGIN, EMAN, HARTU ADITZEK OSATZEN DITUZTEN ADITZ-ESAPIDEAK 

Hitz egin ahal duzun guztietan. 

Erortzean min hartu zuen. 

Zin egin zidan baietz. 

Min eman zidan, baina ez zuen nahita egin. 

Bete itzazu hurrengo hutsune hauek dagokien forma erabiliz: 

Gure etxeko bi leiho…………ikusten da herriko plaza. 

Irten zaitez eguzki ……., epelago egongo zara eta. 

Ameriketan ezin da edozein leku…….erre, ezta taberna askotan ere. 

Zein gela …………..bota dute paperezko hegazkin hori? 

Zer ordu…………iritsiko da Madrileko trena? 
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Eguzkitan egon ondoren ez da bat-batean ur …………..sartu behar. 

Zein pisu …………..dator telebista-zarata hori? 

Talde bakarrean joan ginen denak, baina bi …………….etorri. 

Donostiako eskola guztietara bidali genuen inkesta; bost………… 

erantzun zuten. 

Liburuak saltzen bizpahiru etxe ……………..izan naiz. 

Zazpietako autobuseko ikasleak herri asko …………….datoz. 

Zein egun …………….hasiko gara idazlanak zuzentzen? 

Bi leku ……………..iritsi zaigu albiste hori. 

Hori horrela dela uste baduzu, amets ………………….ari zara. 

Zein denda ……………………..erosi duzu auto berria? 

Tolosatik Irunerako bidean bi geltoki ……………..baizik ez da gelditzen 

tren hau. 

Hiru …………….esan dizut eta hiruretan ez didazu kasurik egin. 

Zor ……………utzi zituen eramandako guztiak. 

Kontu …………………..hartu aipatutako gauza guztiak. 

Izerdi ………………blai ailegatu zen. 

Leku ……………..aparkatu duzu autoa! 

Leku………………joaten dira arrantzale horiek! 

Udazkenero joaten naiz Errioxara ardo …... 

POSTPOSIZIOAK. Aurretik daraman sintagmak kasu-marka jakin bat 

hartzera behartzen du. 

“…nork bere baliabideEN arabera”. (16. orrialdea) 
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“Pahom, etxeko jabea, berogailuaren gainean etzanda zegoen, …”. (13. 

orrialdea) 

“…: nik lur asko emango dizkizut eta, horri esker, menpean hartuko zaitut”. 

(13. orrialdea) 

“Deabruak haien arteko desadostasuna erein zuen…”. (16. orrialdea) 

“Mailegu bati esker, haziak erosi eta erein zituen”. (19. orrialdea) 

“Etxea bere emaztearen esku utzi,…”. (39. orrialdea) 

”… estepan barrena…”. (39. orrialdea) 

“…ateaz bestaldera…”. (50. orrialdea) 

AITZIN Zuzendariaren aitzinera joan da. Errota(ren) aitzinean gertatu zen. 

ALDE Askatasunaren alde nago ni. Osasun(aren) aldetik gaizki dabil. Mendi 

aldera jo zuen. Gure aldean ezer gutxi daki. Nire aldetik ez dago 

eragozpenik. 

ANTZ Larri antzean dabil. Gaizto antzekoa iruditu zait.  

ARAU Entzundakoaren arabera, ez da horrela. Zuzendariaren arabera, 

gauzak ondo doaz. 

ARTE Ikasle(en) artean hezi behar da umea. Zuen arteko batek esan zuen. 

Laurak arte Laurarekin egon nintzen. 

AT Herritik at dabil. 

ATZE  Etxe(aren) atzean izango da. Josuren atzetik dabil. 

AURKA Langabeziaren aurka gabiltza. 

AURRE Euskaltegi(aren) aurrean errepidea dago. Zure aurrera joango da. 

AZPI Balkoi(aren) azpian babestu ginen. Harrien azpitik atera gara. 



 
97 

BARIK Diru barik ez dago ezer egiterik. 

BARRENA Mendian barrena (barna) ezkutatu da. 

BARRU Astebete barru zubia izango dugu. Auto barruan ez dago erretzerik. 

BEGIRA Guri begira dago. / Mendira begira dago. 

BEHE Kalean behera joan da. Ahoz behera zegoen gorpua. Burutik behera 

bustita zegoen. 

BESTALDE Errekaz bestalde basoa dago. Bidasoaz bestalde(an) Lapurdi dago. 

BIDE Lagunen bidez jakin dugu. 

BILA Lagunaren bila nabil (mugatua denean). Kalera joan nintzen porru 

bila.(mugagabea denean) 

BITARTE Lagunen bitartez lor genezake. 

Osa itzazu esaldiak, hurrengo postposizio hauek erabiliz: alde, 

arau(arabera), arte, at, barren, barru, begira, behe, bide, bila. 

Sei hilabete………… damutuko zaizu. 

Txeke honen……………… ez duzu dirurik lortuko. 

Aldapan …………………… ez dago zer eginik. 

Ardoaren……………………….geratu zen. 

Nire………………..bazenbiltzaten, hemen nauzue. 

Baserri……………………. abiatu ziren. 

Saguen………………. batek zintzarria jarri behar izan zion katuari. 

Agindutakoaren ……………………….egin zuen. 

Nire bizitzatik …………………gera zaitez! 
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Sei hilabeteren ……………….hil egingo naiz. 

Erantsi iezaiozu parentesi arteko hitzari dagokion deklinabide-marka: 

.………………………bestaldean ez dago umerik. (Itsaso) 

………/…………………begira gelditu zen? (Nor/zer) 

………………………….aldean ezer gutxi daki horrek. (Gu) 

………………………arabera ez dute arrazoirik. (Estatutu) 

…………………aitzinean da. (Ni) 

………………….aldetik ez gabiltza gaizki. (Lagun) 

…………………antzean dabil. (Gaixo) 

………………atzetik dabil Gorka? (Nor) 

………………..gabe ezin da ezer erosi. (Diru) 

Altzoko ……………..bila ibili da. (ezagun) 

ERE lokailua. Osagai bati egiten dio erreferentzia. Osagaia zein den erabat 

aldatzen da perpausaren esanahia. 

Josu gaur lanera joan da. → Jon ere lanera joan da. (Nor?) 

Josu gaur lanera joan da. → Bihar ere lanera joango da. (Noiz?) 

Josu gaur lanera joan da. → Tabernara ere joango da. (Nora?) 

Aditza +ERE. Ere aditzoinaren ondoren jarri eta egin aditz-forma gehitzen 

zaio. 

Bildu ez ezik, jan ere egin ditugu perretxiko horiek. 

Irakasleok ikasleak hezi ez ezik, zaindu ere egiten ditugu. 
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Ikusi ere ez zaitut egin. 

ERE BAI / ERE EZ; BAITA ... ERE / EZTA ... ERE 

Maitek ez du ezer adierazi. Ezta nik ere/Nik ere ez. 

Maitek egia adierazi du. Baita nik ere/Nik ere bai. 

Koldo ere etorriko da. Koldo ere bai. 

Koldo ere etorriko da. Baita Koldo ere. 

Ikusi egin nahi dut, baita jan ere. 

Ez dut berarekin egon nahi, ezta hitz egin ere. 

Patatak jasotzea gustatzen zait, baita jatea ere. 

Aukeratu ezazu perpaus zuzena: 

1. 

Xabierrek ez dizu ere deitu iaztik. 

Xabierrek ez dizu deitu ere iaztik. 

Xabierrek ez dizu deitu ere egin iaztik. 

2.  

Ez al du inork gaindituko? Ere inork ez. 

Ez al du inork gaindituko? Inork. 

Ez al du inork gaindituko? Inork ere ez. 
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3. 

Berandu ailegatu da ere, ez diote errietarik egin. 

Berandu ailegatu bada ere, ez diote errietarik egin. 

Berandu ailegatu bada, ez diote ere errietarik egin. 

4. 

Mikelek ere egingo ditu. 

Mikelek ere baita egingo ditu. 

Mikelek baita ere egingo ditu. 

5. 

Entzun diot ere hori gezurra dela. 

Entzun diot hori gezurra ere dela. 

Hori gezurra dela ere entzun diot. 

6. 

Hori esanda ez da konformatuko ere ez. 

Hori esanda ere ez da konformatuko. 

Hori esanda ez da ere konformatuko. 
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7. 

Azkoitian ere badira morroi jatorrak, ez Azpeitian bakarrik. 

Azkoitian badira ere morroi jatorrak, ez Azpeitian bakarrik. 

Azkoitian badira morroi jatorrak ere bai, ez Azpeitian bakarrik. 

8. 

Horrek ez du ezertarako balio ezta ere. 

Horrek ere ez du ezertarako balio. 

Horrek ez du ezertarako ere ez balio. 

9. 

Aurten ikasiko dugu ere ikasgai berria. 

Ere aurten ikasiko dugu ikasgai berria. 

Aurten ere ikasiko dugu ikasgai berria. 

10. 

Guggenheim-en Aitor egon zen ere. 

Baita ere Guggenheim-en Aitor egon zen. 

Guggenheim-en ere egon zen Aitor. 
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11. 

Zerbait erosi behar al duzu? Ez, ezer ere. 

Zerbait erosi behar al duzu? Ez, ezer. 

Zerbait erosi behar al duzu? Ez, ezer ere ez. 

12. 

Kolpe ederra harturik ere, Peruk ez du atzera egingo. 

Kolpe ere ederra harturik, Peruk ez du atzera egingo. 

Kolpe ederra harturik, Peruk ez du atzera ere egingo. 

13. 

Louvre-ra joanez gero, ordaindu beharko duzue ere sarrera. 

Louvre-ra joanez gero, sarrera ere ordaindu beharko duzue. 

Louvre-ra joanez gero, sarrera ordaindu ere beharko duzue. 

14. 

Errioxako ardoa ere bai dastatu nahi dugu. 

Errioxako ardoa ere dastatu nahi dugu. 

Dastatu nahi dugu ere Errioxako ardoa. 
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15. 

Idoia bai alferra! Ez da ezertaz ere arduratzen. 

Idoia bai alferra! Ez da ere ezertaz arduratzen. 

Idoia bai alferra! Ez da arduratzen ezertaz ere ez.  

16. 

Zertan aritu zineten atzo? Atzo? Ezertan. 

Zertan aritu zineten atzo? Atzo? Ezertan ere. 

Zertan aritu zineten atzo? Atzo? Ezertan ere ez. 

17. 

Elias-ek ere hitz egin nahi du Idoiarekin. 

Elias-ek hitz egin nahi du ere Idoiarekin. 

Ere Elias-ek hitz egin nahi du Idoiarekin. 

18. 

Zer esan duen galdetzean, Oihanak ez duela ezer ere ez esan aitortu 

dit. 

Zer esan duen galdetzean, Oihanak ez duela ezer esan ere aitortu dit. 

Zer esan duen galdetzean, Oihanak ez duela ezer ere esan aitortu dit. 
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19. 

Prontxio bai alferra! Ez da ezertaz ere ez arduratzen. 

Prontxio bai alferra! Ez da ere ezertaz arduratzen. 

Prontxio bai alferra! Ez da ezertaz ere arduratzen. 

20. 

Etsita dabil, ez duela ere inola gaindituko esaten du. 

Etsita dabil, ez duela inola ere gaindituko esaten du. 

Etsita dabil, esaten du ez duela gaindituko inola ere ez. 

DENBORAZKOAK. Aditz jokatu-gabeak 

Aditza + BAINO LEHEN / AURRETIK 

“…: ilundu baino lehen abiapuntura itzultzen ez bazara…”. (46. orrialdea) 

“…eguna argitu aurretik iristeko”. (47. orrialdea) 

Aditza + ETA GERO / ONDOREN 

“…entzun ondoren, buruarekin keinu bat egin zien…”. (43. orrialdea) 

-T(Z)EAN 

“…Hiritik pasatzean, te-kutxa bat,…”. (39. orrialdea) 

-T(Z)ERAKOAN 

“Bilbora joaterakoan ikusi nuen Edurne”. 

-T(D)AKOAN 

“Hura ikusitakoan, bere lagunez oroitu nintzen”. 
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Aditza + BITARTEAN 

“Irakurri bitartean, azpimarratu interesgarriena”. 

Aditza + BEZAIN LASTER / BEZAIN PRONTO 

“eta atariraino lagundu bezain pronto…”. (39. orrialdea) 

Aditza + ARTE 

”…baxkiriarren kanpaleku batera iritsi arte”. (39. orrialdea) 

-TZEAREKIN BATERA 

“Pahom ikustearekin batera, beren kibitk-etatik atera, eta…”. (40 

orrialdea) 
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VII., VII.I ETA IX. ATALAK 

IRAKURRI AURRETIKOA 

Irakur ezazu Tolstoi-ren Zaldi baten istorioa ipuinetik hartutako hurrengo 

pasarte hau: 

Zaldi baten gogoeta  

Gizonak hitzek eragiten dituzte, ez ekintzek. Hura edo bestea egin baino 

nahiago dute horretaz edo besteaz hitz egitea beraiek jarritako neurrien 

arabera. 

Eta neurri horiek, beraientzat garrantzi handikoak baitira, hauexek dira: 

“Nire, nirea, nireak”… 

Gizon batek esaten du: “nire denda”, eta ez du bertan oinik jartzen inoiz 

ere; edo “nire arropa-saltegia”, eta ez du miesa metro bat hartzen bere 

beharrizanetarako inoiz. Badira “nire lurrak” esaten duten gizonak, inoiz 

ikusi ez badituzte ere. Badira , baita, “nirea” hitza erabiltzen dutenak 

beraien gisakoez, inoiz ikusi ez dituzten gizakiez hitz egiten, eta horiei 

imajina daitezkeen kalte guztiak egiten dizkiete; esan ohi dute: “nire 

emaztea” beraiena uste duten emakumeaz hitz egitean. 

Gizona deitzen den animalia arraro horren xede behinena ez da onen eta 

zuzenena uste duena egitea, baizik eta hainbat eta gauza gehienentzat 

“nirea” hitza erabiltzea; horixe baita gure eta gizonen arteko diferentziarik 

funtsezkoena. (39. orrialdea) 

TOLSTOI, Leo; Zaldi baten istorioa 

  



 
107 

Binaka jarri eta irakurritako zatiari buruzko hausnarketa egin. 

Ados zaude idazleak esandakoarekin? Zergatik? 

Zenbat aldiz esaten dugu “nire” hitza gure egunerokoan? Gureak dira 

benetan? 

Askotan galdetzen diogu geure buruari zer dagoen ongi eta zer gaizki. 

Binaka jarrita, eman adibideak. Ondoren, eztabaidatu denon artean. 

Ongi dago: 

Gaizki dago: 

Deabrua 

Zer irudikatzen du deabruak? Nola deskribatuko zenuke? 

Informazio gehiago nahi baduzu, Ikasbil-en Deabrua entzungaia duzu. 

Historialariak deabruaren inguruan egon diren izenak, usteak eta 

bestelako pasadizoak kontatzen ditu. Euskal Herriko egoeraren 

ikuspuntutik hitz egiten du batez ere. 

IRAKURRI BITARTEKOA 

Bila itzazu testuan hurrengo hitz hauen sinonimoak: 

Jakingura (49. orrialdea) 

Asaldatu (50. orrialdea) 

Kumisa. Asia Erdialdeko esne hartzitua, behor-esnez egina. (51. orrialdea) 

Mitxoleta. Lore mota bat. (53.orrialdea) 
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Sakonunea. (53. orrialdea) 

Bularraren mailaraino / garaieraraino iristen zirenak (53. orrialdea) 

Txanoaren barruan (54. orrialdea) 

Azkar (54. orrialdea) 

Astiro-astiro (54. orrialdea) 

Dirdira (56. orrialdea) 

Oinetakoak kendu (56. orrialdea) 

Ozta-ozta (56. orrialdea) 

Bihotz-ukitu (59. orrialdea) 

Aldapa behera (59. orrialdea) 

Lausoa (59. orrialdea) 

Ubeldura (61. orrialdea) 

Zeruertza (61. orrialdea) 

Lehertu (62. orrialdea) 

Indarra (62. orrialdea) 

Odoldu (62. orrialdea) 

Bistatu (62. orrialdea) 

Muturrez aurrera (65. orrialdea) 
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Kosk egin aditzaren onomatopeia (66. orrialdea) 

Egin itzazu esaldiak hurrengo esapide hauek erabiliz: 

Nagiak atera 

 “…Kaftana erantzi, eta mahukarik gabeko jaka jantzita gelditu zen; 

gero, gerrikoa sabel-zorroaren azpian ongi lotu, nagiak atera, ogi poltsa 

bat kolkoan gorde…”. (54. orrialdea) 

Loak hartu 

“…, baina loak ez zuen hartu”. (49. orrialdea) 

-t(z)eko ordua izan 

“Abiatzeko ordua da”. (50. orrialdea) 

“–Estepara lurra neurtzera joateko ordua da”. (50. orrialdea) 

Begien bistan 

“–Begien bistan duzun lur guztia gurea da. Aukeratu nahi duzuna”. (53. 

orrialdea) 

Jo aditza 

Egin esaldiak jo aditza erabiliz. Kontuan izan ezagutzen dituzun adierak. 

Adb.: “Haitz txiki bat jo zuen txalupak”. 
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ZERI/NORI lotu, jarraitu 

“Eserita egon zen tarte batean, eta gero bideari lotu zitzaion berriz ere”. 

(58. orrialdea) 

Nonbait. Antza, dirudienez 

“…:hamabost versta zeuden nonbait”. (59. orrialdea) 

-enak egin du. Bukatu da, ez dago zer eginik. Kutsu negatiboa dauka. 

Egoera, harreman baten aurreko etsipena edo bukaera adierazteko 

erabiltzen dugu (nireak, zureak, bereak, gureak…). 

“–Nireak egin du! Ez naiz garaiz iritsiko”. (65. orrialdea) 
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HISTORIA APUR BAT 

Tolstoi idazlea tsarren inperioko garaian bizi izan zen; hain zuzen ere, 

Alejandro III.aren eta Nikolas II.aren (azken tsarra) agindupeko urteetan. 

Tsarren inperioa autokratikoa zen, botere legal eta politiko osoa zuten. 

Erabaki guztiak haiek hartzen zituzten. Tsarrak mugarik gabeko agintea 

izaten jarraitzen zuen bitartean, kapitalismoa nagusitzen ari zen 

mendebaldeko munduan. 

Tsarren inperioaren egitura soziala hurrengo hau zen: 

GOI-MAILAKO NOBLEZIA ETA KLEROA. Lurraren zati handi baten jabetza haien 

esku zegoen. Nobleak ,gainera , ejertzitoaren ofizialak eta goi-mailako 

funtzionarioak ziren. 

ERDI-MAILAKO KLASEA. Kulak izenarekin ezagunagoa (lur zati batzuen jabeak), 

eta burgesia urria. 

Nikolas II.a Alejandro III.a 
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NEKAZARIAK ETA LANGILEAK. Garai haietan gutxiengo bat baino ez zen lurraren 

jabe. Eta gehiengoak, % 80k, lur-jabeen lurrak lantzen zituen ,baina 

miseria gorrian bizi zen, zerga handiak ordaintzen zituen eta. 

Gutxiengo txiki batek dirutza izugarriak zituen, eta nekazarien eta 

industriako langileen gehiengoa egoera negargarrian bizi zen. Haien arteko 

diferentzia oso handia zen. Gizarte-arazoetako bat erdiko klaserik eza zen, 

hau da, mendebaldeko herrietan hain ugaria zen burgesia indartsurik eza. 

Kontuan izan behar da, gainera, landa inguruko morrontza oso berandu 

ezabatu zela. 

Egoera haren aurrean, aldaketa sakonak eta absolutismoaren amaiera 

eskatzen zituzten talde politikoak sortzen hasi ziren. 

Hirietako erdiko klase berriak monarkia parlamentarioa ezarri nahi zuen, 

Europako beste herrietan zegoenaren antzekoa. 

Landa inguruan ere nekazariak oso haserre zebiltzan eta gehienek lurren 

jabetza lortu nahi zuten. Hortaz, sistema zapaltzailearen eta bidegabearen 

aurrean antolatzen hasi ziren. Gobernua egoeraz jabetu eta hainbat 

erreforma egitea erabaki zuen. Hala ere, ez zen jendearen egunerokoa 

hobetu eta betiko pobrezian jarraitu zuten. 

Industriako langileen eta intelektual erradikalen artean, marxismoaren 

ideia iraultzaileak hedatzen joan ziren, eta, ondorioz, Errusiako Langileen 

Alderdi Sozialdemokrata sortu zen. 1903an, bi zati sortu ziren alderdi 

horretan: 
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Boltxebikeak. Gutxiengoa ziren. Ezkerreko marxistak ziren, sozialista eta 

iraultzaileak. Buruzagia Lenin zuten. Ez zuten burgesiarekin inolako 

harremanik nahi. 

Mentxebikeak. Sozialista moderatuak. Gehiengoa ziren. Demokratekiko 

lankidetza onartzen zuten tsarra tronutik kentzeko eta Mendebaldeko 

demokraziaren antzekoa ezartzeko. 

1917KO IRAULTZA 

Neurri handi batean tsarraren gestio txarra izan zen iraultza bultzatu zuen 

eragile nagusietako bat. I. Mundu Gerrak hondamendia areagotu zuen, 

hamabost mila soldadu armadara joan 

baitziren. Langileek baldintza 

penagarrietan lan egiten zuten, hamabi 

edo hamalau lanordu, eta soldatak oso 

baxuak ziren; horren ondorioz, matxinadak 

eta grebak hasi ziren. Ez zegoen ez nahiko 

janik ez lehengairik, eta gosea nagusitu zen 

hiri handietan. 

Beraz, 1917ko otsaileko iraultzak amaiera 

ekarri zion tsarraren erregimenari. 

Zuzendari berriak ez ziren gauza izan herriko arazo nagusiak konpontzeko. 

Horrek boltxebikeen garaipena eragin zuen, urte horretako urriko 

iraultzan: munduko lehenengo iraultza sozialista, Lenin buru zela. 

Aipatutakoari buruzko informazioa 25. eguna, lehenengo eguna (ikusteko, 

sakatu hemen) laburmetraian duzu. Youtube-n duzu ikusgai. 

Lenin 

https://www.youtube.com/watch?v=uDbdvGEoqpM
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IRAKURRI ONDORENGOA 

Aurreko ataletan bezala, ataletan zehar agertutako irudien deskribapena 

egingo duzu. Horrekin batera, eta lehenengo pertsona erabilita, Pahom 

protagonistaren jarrera deskribatu eta puxiketan haren pentsamenduak 

idatziko dituzu. 

Galderak: 

Zer egiten du Pahomek ohean sartu orduko? 

Deskribatu izan duen amesgaiztoa. 

Nora igaro dira Pahom, morroia eta bertako biztanleak? 

Noiz itzuli behar da Pahom? Eta nola jakingo du itzulerako bidea? 

Zer gertatu zaio lursail emankorrak hartu ondoren? 

Nola ekin dio itzultzeko bideari? 

Noraino iritsi da eguzkia sartzen hasi denean? 

Eguzkia sartzen hasi dela ikusi duenean, nola sentitu da Pahom? 

Nor hurbildu da berarengana? Eta zer egiteko? 

Protagonista Errusiako nekazaria da, eta neurrigabeko nahiak gainbehera 

ekarri dio. 

Deabruak badu bere garrantzia gainbehera horretan, testuan bi aldiz 

agertuko zaio eta. Pahomen etxean dago eta emakumeen berriketa eta 

Pahomen desira entzunda, diruzalekeria pizten du harengan. Aurrerago, 



 
115 

Pahomen amesgaizto batean ere agertzen da, Pahomen aurrean barrez. 

Deabruaren pertsonifikazioan, zer adierazi nahi du idazleak? Gaizkiaren 

sinbologia ote da? Jarri binaka eta hausnartu. 

Jakin ezazue Napoleon enperadoreari eta Hitler diktadoreari ere antzeko 

zerbait gertatu zitzaiela, eta haien gainbeheraren hasiera Pahomen 

lurralde erraldoietan izan zela. 

Napoleonen Errusiako kanpainari erreferentzia egiten dion pasarte 

beldurgarri baten narrazioa duzu irratsaio honetan. XIX. mendearen 

hasieran Napoleonen gudarostea Errusia aldera bideratu zen, gobernu 

bakarreko inperioa ezartzea zen haren asmoa. Milioika hildako eragin 

zituen asmo hark. Hurrengo lotura honetan duzu entzungai: Napoleonen 

Errusiako kanpaina. 

Hitler. Adolf Hitler (Alemania,1889ko apirilaren 20, 1945eko apirilaren 30) 

munduko sarraskirik handienetako baten eragilea, 17 milioi pertsona hil 

ziren haren agindupean. 

Leningradoko (San Petersburgo) setioa: II. Mundu Gerra. Hitlerren 

hasiera bateko helburua hiriari eraso eta hura hartzea zen, baina 

sobietarrek antolatu zuten defentsa trinkoak eragotzi egin zuen. Errusiako 

hiririk garrantzitsuenetakoa eta, aldi berean, sinbolo handia izanik, 

hiriaren kontrolari eusteko neurri izugarriak hartu zituzten sobietarrek. 

Alemaniarrek bertan sartzeko zituzten ageriko zailtasunez gain, behin hiria 

harturik, bertako 3 milioi biztanleen mantenua beren gain egongo zela 

ikusirik, Hitlerrek hiria setiatzeko14 agindu zien bere indar militarrei, 

                                                           
14

 Setioa. Gotorleku, hiri edo beste eremu bati indar militarrez menderatzeko denbora batez ezartzen 
zaion blokeoa da, sartu eta irteerak eragotziz. 

http://www.ikasbil.net/web/ikasbil/dokutekako-fitxa?p_p_id=56_INSTANCE_fLB1&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&groupId=10138&articleId=298157
http://www.ikasbil.net/web/ikasbil/dokutekako-fitxa?p_p_id=56_INSTANCE_fLB1&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&groupId=10138&articleId=298157
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Leningrado-ko (San Petersburgo) biztanleak gosez eta hotzez hiltzeko. 

Setioaren iraupena 900 egun ingurukoa izan zen, 1941eko irailaren 8tik 

1944ko urtarrilaren 27ra luzatu baitzen. 

Leningrado (San Petersburgo) 

inguratua zegoelarik, bertako 

biztanleek gorriak ikusi zituzten, 

eta beren egunerokotasuna 

bizirik irauteko etengabeko 

borroka bilakatu zen, elikagaien 

eskasia zela eta, antropofagia-

praktikak agertzeraino. Goseak 

eta hotzak sekulako triskantza eragin zuten hiriko biztanleen artean, eta 

ehunka mila familia beren etxeetan hil ziren. Setioaren eraginez, 

1.200.000 pertsona hil ziren, gutxi gorabehera. 

1944ko urtarrilaren 14an errusiar tropek oso ahul eta menderaturik 

zegoen alemaniar ejertzitoari eraso zioten. 18 egunetan alemaniarrek 

sekulako porrota jasan zuten, eta Leningradoko (San Petersburgo) setioa 

bukatu egin zen. 

1950. urterako hiriak berreskuratuak zituen dotoretasuna eta handitasuna 

industriaren garapenari eta hazkuntzari esker, baita portuko jarduerari 

esker ere. 

GRAMATIKA 

POSTPOSIZIOAK. Goraxeago aipatu dugun bezala, aurretik daraman 

sintagmak kasu-marka jakin bat hartzera behartzen du. 

San Isaac Katedralaren aurrean Leningradeko zeruari begira 
antiaereoak 
San Isaac Katedralaren aurrean Leningradoko (San 
Petersburgo) zeruari begira antiaereoak 
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Bizkar Nire bizkar utzi dute arazoa. 

Buru Ehun urteren buruan denok burusoil. Zeri buruz da pelikula? 

Eske Diru eske hurbildu zait eskalea (mugagabea). Agindu zenidan laguntzaren eske 

nator (mugatua). 

Esker Nori esker gaindituko duzu? 

Esku Zure esku dago. 

Eza Lagun(ik) eza ez da gauza ona. 

Ezean Autorik ezean, oinez ibili behar. 

Faltan Angula faltan, gulak ederrak dira. 

Gabe Txanpon(ik) gabe nago. Esan gabe ezin da ulertu. 

Gain Hori zure gain uzten dut. Alardearen gainean jardungo dugu. Eguraldiaz gain(era) 

beste gauza batzuez ere mintza gaitezke. Mahai(aren) gainean dago. 

Gaindi Afrikan gaindi bidaiatu zuen. 

Gisa Neure gisara esan nahi dut. Lagun gisa esaten dizute hau. 

Goi Kalean gora, kalean behera, zezenak. Hortik gora ezin da pasatu. Hankaz gora 

erori da. 

Inguru Ordu biak inguru dira. Erreka(ren) inguruan ikusi zuten. Zure ingurura etortzen 

dira. 

Jabe Hori ez da bere buruaren jabe. 

Kanpo Umea etxetik kanpo dago. Ima jokoz kanpo zegoen. 

Kontra Nik ez dut zure kontra egingo. 

Landa Herritik landa bidali dute. 

Lekora Etxetik lekora bizi da. 

Leku Zuzendariaren lekuan ikasketaburua bidali dute. 

Lepo Asko eta asko besteon lepotik bizi da. 

Mende Guztiok diruaren mende(an) gaude. 

Ondo Anaiaren ondoan eseri da. Auto ondoan dago. Su(aren) ondotik pasatu dira. 
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Orde Mikelen ordez joango naiz. Konpondu ordez, puskatu egin dio. 

Oste Amaren ostetik pasatu naiz. Etxe(aren) ostean ezkutatu da. 

Pare Erregeen pare hartu gintuzten. 

Parte Eskerrak Xabierren partetik/partez. 

Pe Langileak nagusien pean bizi dira. 

Truk(e) Hau musu-truk egin dut. Aurrekoaren truke berria eman dit. 

Zain Noren zain zaude? 

Zehar Egunean zehar lan handia egiten dut. / Hortik zehar etorri da. 

Bete itzazu hutsuneak hurrengo postposizio hauek erabiliz: buru, esker, 

esku, gain, inguru, landa, leko, oste, parte, zehar. 

Antolatzaileei …………………….. ez zen jaialdia bertan behera utzi. 

Eta noren…………… esango diot? 

Gelatik…………………… eraman zituzten. 

Asiatik………….. ibili omen da. 

Maitaleez …………………….. ez daki ezer Fernandok. 

Bere ………………………… ikasi omen du. 

Euskararen etorkizuna gure…………………….. dago. 

Gure harremanen ………………………. hitz egingo dugu. 

Eguerdi…………………. elkartuko gara. 

Etxe handiaren …………………… omen da. 

Gehi iezaiozu parentesi arteko hitzari dagokion deklinabide marka. 
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…………………. zain izan gara, baina ez da agertu. (Maite) 

………….truke emango didazu? 

Goraintziak ……………….. partez. (aitona) 

Gizaki ……………. parekoa naiz. (guzti) 

Autoa ……………………. ondoan utzi dugu. (Legebiltzarra) 

Bizitza…………. landa ez dago ezer. (hau) 

…………….. gisa tratatu zuten.(Seme) 

Euskal………………. gain(era) eleberriak ere idatzi ditu. (gramatika) 

…………………………… buruz abiatu ziren. (Itsaso) 

Euskal ………………… gaindi ibili da. (Herria) 

BAIZIK. Aurkaritza mota honek galdegaien arteko kontrastea adierazten 

du, lehen juntagaian ezeztatzen dena bigarrenean baieztatuz. Hau da, 

aurkaritzan dauden osagaiak perpausaren galdegai dira. 

Lehen juntagaia ezezkoan doa beti.  

EZ duzu zeuk egin, nik BAIZIK. 

Orduan konturatu zen gizon hura EZ zela baxkiriarren buruzagia, bere 

etxetik igaro eta lur horien berri eman zion merkataria BAIZIK. Han denbora 

luzea ote zeraman galdetu zionean, ohartu zen jadanik EZ zela merkatari, 

BAIZIK ETA aspaldian, Volgatik bueltan, bere etxean agertutako mujik hura. 
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Azkenik, ohartu zen EZ zela mujik hura ere, deabrua bera BAIZIK, adarrak eta 

apatxak zituela;… (49.orrialdea) 

EZ naiz Gasteizkoa, Bilbokoa BAIZIK 

EZ da ikasleentzat, irakasleentzat BAIZIK 

Osatu itzazu esaldiak hurrengo hitz-andana hauek erabilita: gorria baizik, 

baserria baizik, herrira baizik, sagarra baizik, haiei baizik, gaur baizik. 

Ez gara etzi joango,  

Ez duzue madaria jan nahi,  

Haien autoa ez da beltza,  

Ez dizuegu zuei emango,  

Ez gara mendira joango,  

Ez dut etxea erosi,  

HANDIA, ASKO, LUZEA 

ASKO zenbatu daitezkeen kontzeptuekin erabiltzen da: Lagun ASKO ditut 

(20). Lagun HANDIA da Kepa. 

ASKO/ANITZ ez dugu erabiliko izan15 aditzarekin. Horien ordez, guztiz, 

arrunt, txit, izugarri, arras, oso, biziki, ...; Oso gose naiz, izugarri beldur 

naiz, ... 

                                                           
15

 Hala ere, salbuespenak badira: anitz handia da/ polit askoa da. 
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Maite ukan/izan aditzarekin: Biziki maite zaitut (oso/*asko maite zaitut) 

Zenbait izen zenbakaitzekin: beldur, ke, maitasun, ur, lotsa..., HANDIA 

erabiliko dugu eta hauen kontrakoa GUTXI izango da: maitasun 

handia/maitasun gutxi. 

Denbora hitzarekin luzea edo laburra. Denbora luzez egon zen hizketan. 

”Han denbora luzea ote zeraman galdetu zionean…”. (49. orrialdea) 

“Eta berrogeita hamar versta-ko lursail batean lur asko dago”. (48. 

orrialdea) 

“Baina izugarrizko beroa (bero handia) zegoen, eta logale zen”. (58. 

orrialdea) 

Hamar esaldi hauetatik zazpi gaizki daude, zuzen itzazu: 

Min asko sentitu zuen kolpea jaso eta gero. 

Horrek ardo asko edaten du egunaren buruan. 

Hotz asko egiten du leku horietan. 

Su asko ikus daitezke mendi horren magalean. 

Izugarri handia zen gela zuriaren argitasuna. 

Haize asko dabil azken bolada honetan. 

Denbora asko egon nintzen zuen zain. 

Jende handia hurbildu zen pilotalekura. 

Manifestariek harri asko bota zituzten  
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Inoiz ez da izan jendetza asko museoetan. 

Bete hutsuneak: 

Bide....................izan genuen hara iristeko. 

Gauza……………………… esan zizkizun, baina denak gezur…………………….. 

ziren. 

Atzo Jonek denbora……………………………… eman zuen ikasten. 

……………………. maite duzu Karmelo. 

Hotz………………….. egiten zuen, eta zinean sartu ginen. 

Kontu………………………. ibili beharko duzue. 

Buruko min………………………..dauka eta badoa. 

Erraztasun………………………..dauka marrazteko. 

Liburu……………………….. daude etxe horretan. 

…………………………………….. itxaron behar izan zuten dentistarenean. 

ERLATIBOZKO ESALDIAK. Nola egin erlatibozko perpausak. 

Mikelek etxea isilekoa erosi du. Etxea ondokoa handia da /Mikelek erosi duen 

etxea handia da. 

Aditz jokatua+en 

Ondokoa agerian: Etorri den mutilarekinondokoa joan da. 

Ondokoa ezkutuan: Etorri denarekinondokoa joan da. 
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Aditz jokatu gabea. Partizipioa+t(d)ako/riko. Aspektua burutua denean 

bakarrik erabiltzen da. 

Ondokoa agerian: Etorritako ikasleekondokoa eman ziguten istripuaren berri. 

Ondokoa ezkutuan: Etorritakoekondokoa eman ziguten istripuaren berri. 

“Altxatu zen, gurdian lo zegoen morroiari deitu, …”. (50. orrialdea) 

“Eta ibiltzen duzun lur guztia zuretzat izango da”. (53. orrialdea) 

“Orduan, izandako ametsaz oroitu zen”. (62. orrialdea)  

Eman aditz jokatuan hurrengo esaldi hauek: 

Merkealdian erositako arropa ez da kalitate onekoa. 

Haiek antolatutako kalejiran primeran ibili ginen. 

Bart hartutako kafeak ez dizu onik egin. 

Aitorrek irakurritako liburuari bi orrialde falta zaizkio. 

Idatzitako ipuina izan da saritua. 

Lotu itzazu hurrengo esaldi hauek, erlatibozko esaldiak erabiliz: 

Zuek kafea eskatu duzue. Kafe hori nirea baino beroago dago. 

Bidaiari batzuk erretzen ari ziren. Bidaiariek autobus-gidaria haserrarazi 

dute. 

Emakume horrek egunero ogia saltzen du. Emakumeak semetxo bat 

eduki du. 
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Zure aurrean emakume bat dago. Horri loteria tokatu zaio. 

Zure lagunek festa bat antolatu zuten. Lagun horiek oso berandu itzuli 

ziren. 

Eman hitz hauen definizioak: 

Txirula: 

Zartagina: 

Titulua: 

Irakaslea: 

Mailua: 

Jaso: 

Jose Maria Barandiaran: 

ZENBAT ETA....-ago(a), ORDUAN ETA........-ago(a) 

Elkarrekin erlazionaturik dauden bi elementuren arteko konparazioak 

egiteko erabiltzen da egitura hau; alegia, lehenengo elementuak 

bigarrenean eragiten duenean. 

Adibidez:  

Zenbat eta gehiago hurbildu, orduan eta bero handiagoa sentituko duzu. 

Zenbat eta handiagoa, hainbat eta neketsuagoa izaten da. 

“Zenbat eta aurrerago egin, orduan eta hobea da”. (56. orrialdea) 

Erantzun hurrengo galdera hauek: 

Nolakoa da haien arteko harremana? 

Zenbat eta…………………………….., orduan eta…………………….. 

Nolakoak dira zure emaitzak? 
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Zenbat eta ……………………………., orduan eta………………………………. 

Nolakoa da uda Afrikan? 

Zenbat eta………………………………., orduan eta………………………… 

Nolakoa da zure herriko jaietako giroa? 

Zenbat eta……………………………, orduan eta………………………………. 

PERPAUS OSAGARRIAK. KONPLETIBOAK ETA ZEHAR-GALDERAK 

-(e)la / -(e)nik. 

Jon etxean dagoela uste dut. 

Ez pentsa hain erraza denik. 

Bihar ez dut uste bazkaltzera etorriko naizenik. 

-t(z)eko 

Amak ohera joateko esan dit. 

Josunek eskuak garbitzeko eskatu du. 

Zehar-galdera: -(e)n 

Batek daki bizirik ote dagoen. 

Kontuz nori esaten diozun. 

Ba al dakizu nor datorren? 
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Bete itzazu hurrengo hutsune hauek: 

Ez dakit nora………………….mutil horiek hain berandu.(joan) 

Ez dugu uste bihar ………………………..(hurbildu) 

Esan diogu gurekin txantxetan ez ………………………….(ibili) 

Orain badakit nork kontatu………………………..gertatutakoa. (zuei) 

Ez dakit noiz bukatuko…………………………..ariketak. (haiek) 

Erantzun diegu ez…………………………. egingo agindutakoa. 

Badakigu joango……………….., baina ez dakigu noiz. (haiek) 

Irakasleak ariketa …………………agindu zigun. (bukatu) 

Ez dut uste berri hori ona ………………………………… 

BERDINTASUNEZKO KONPARATIBOAK 

BEZAIN. Nolakotasuna konparatzeko. Nolakoak dira neskak? Neska haiek 

zuek bezain zoriontsuak dira. 

BESTE/ADINA. Kantitatea konparatzeko. Zenbat liburu dituzu? Zuk 

beste/adina liburu (ditut). Zenbat nahi duzu? Zuk adina/beste (nahi dut). 

Mugi zaitez, dordokak………… motel zabiltza eta. 

Xabierrek Josuk……………………………..onddo bildu zituen. 

Guk ez dugu haiek ………………………..koldar jokatu. 
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Mertxeren argazkiak Arantzarenak………………………zirriborro dauzka. 

Honek ez du beste horrek………………….gauza galtzen. 

Zuek haiek……………………alferrak zarete. 

Zuk nahi…………………edan ahal duzu. 

Haiek………….ondo ez gara inoiz egongo. 

Anek ……………………..ikasten baduzu, lortuko duzu. 

Zu…………………..azkarra balitz, perfektua litzateke. 

IRAKURRI ONDORENGO TERTULIA DIALOGIKOA 

Launa atal irakurri ondoren, tertulia dialogiko bat egitea proposatuko 

diegu ikasleei. (Ikus 67. orrian) 
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KOADERNO HANDIA 

Agota Kristof 

Agota Kristof-en Koaderno Handia liburuaren lanketa izango dugu helburu 

oraingoan. 

Aurrekoetan bezala, lanketan irakurmenean, mintzamenean eta 

idazmenean oinarrituko gara; ez da,ordea, gramatika atalik agertuko. 

Aipaturiko liburua bi proiektu berri egiteko baliatuko dugu: tertulia 

dialogikoa (irakurri bitartean) eta book trailer-a (irakurri ondoren). 

ZER DA TERTULIA DIALOGIKOA? 

Testu baten inguruan biltzea eta iritziak konpartitzea da tertulia 

dialogikoa. Hain sinplea, hain erraza eta, era berean, hain eraginkorra. 

Horrelakoetan, kultura idatziak zentzu komunitarioa hartzen du. 

Gaur egun, informazioaren gizartean bizi gara, eta hezkuntzari tokatzen 

zaio prozesu horretan murgiltzea. Orain arte, ikuspegi klasikoa erabili izan 

dugu irakurketa-jardueran, hau da, bakarkako irakurketan eta ondorengo 

laburpenean oinarritu gara. Hemendik aurrera, aldaketa hori ikuspegi 

komunikatibotik etorri beharko da. Bakarkako lanaz gain, irakurketa-

jarduera komunitarioa izango da. Komunitate bat sortuko dugu eta, 

ikasteaz gain, hitzak, sentimenduak eta espresioak trukatzeko erabiliko 

dugu irakurketa. Barruan sentitzen duguna adierazteko bide bat izango 

dugu eta, literatura ikasten dugula, bizitzaz hitz egiteko erabiliko dugu. 

Horretarako, Koaderno Handia liburua erabiliko dugu. 

Hori egiten dugun bitartean, hurrengo balore hauek landuko dira: 
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Berdinen arteko elkarrizketa. Elkarrizketa horietan, irakasleak eta ikasleek 

rol-aldaketak egin ditzakete. Elkarrizketara ekartzen diren argudioak bere 

balio hutsagatik baloratuko dira, eta iritzi guztiak entzun beharko dira. 

Kultura-adimena. Ikasprozesuan parte hartuko duten denak beren 

kultura-mailatik abiatuko dira. Gaitasunei erreparatu behar zaie, gabeziei 

baino gehiago. 

Eraldaketa. Errealitatea alda daitekeela sinetsi behar da. Ikasketa 

dialogikoa jendea eta bere ingurunearen arteko harremana aldatzeko 

egiten da. 

Ikas-komunitatearen (ikasleak, familiak, irakasleak) parte-hartze aktiboak 

ikasprozesuari asko lagunduko dio. Ikasleen gaitasunak hobetzea bilatuko 

da. Ikasleen zoriona bilatuko da. Ikasleak testuingurura egokitzea baino, 

testuingurua aldatzea izango da ikasketa dialogikoaren helburua. Paulo 

Freirek zioen gizakiok errealitatea aldatzeko izakiak garela, ez errealitatera 

egokitzeko. Ikuspegi horren beste hatsarre bat da ikasle guztiek lor 

dezaketela arrakasta. 

Zentzua sortu. Ikasprozesuari guztion artean bilatu behar zaio zentzua. 

Baliabideak sortu behar dira, pertsonen arteko harremanak aberatsago 

izan daitezen. Horretarako, pertsonei beraiei entzun beharko zaie. 

Desberdinen arteko berdintasuna. Pertsona guztiei pareko aukerak eman 

behar zaizkie, inor baztertu gabe. 

TERTULIA LITERARIO DIALOGIKOAREN HELBURUAK 

 Ikasle guztien artean irakurzaletasuna bultzatu. 

 Ikasleak motibatu eta ilusioz bete. 
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 Testuei buruzko hausnarketa eta ulermena bultzatu ikasle guztien 

artean. 

 Irakurketa norberaren eta taldearen bizipenekin lotu. 

 Irakurketaren bidez, besteekin elkarrizketak sortu. 

 Irakurketaren balioa eta erabilgarritasuna balioetsi. 

 Liburu klasikoen esparrua ikasle guztiengana hedatu. 

Aipatutako helburuez gain, tertulia dialogikoak baditu beste helburu 

hauek ere: 

 Irakurketaren ulermena hobetu. 

 Ahozko adierazpena garatu. 

 Irakurketaz gozatu. 

 Entzuteko ohiturak sortu. 

 Ahozkotasuna landu. 

 Idatzizko komunikazioa hobetu eta sustatu. 

 Auto-estimua sustatu. 

 Izaera kritikoa eta solidarioa garatu. 

 Senideen eta jendartearen testuingurua eraldatu. 

 Ikasleen eta irakasleen arteko elkarrizketa hobetu. 

Ondorengo loturan, Migel Loza adituarekin Tertulia Dialogikoaren 

inguruan eginiko elkarrizketa duzue: https://youtu.be/yzzEv0STOhQ 

Conversando con Miguel Loza. Las tertulias literarias dialógicas. 

Horrelako proiektu bat nola txertatu daitekeen ikusteko, hona hemen 

Lekeitioko Eskola Publikoko Ikas Komunitatearen inguruko erreportaje 

labur bat: https://youtu.be/fi0HFcnoLQU  

  

https://youtu.be/yzzEv0STOhQ
https://youtu.be/fi0HFcnoLQU
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ZER DA BOOK TRAILER-A? 

Book trailer-a liburu bat iragartzeko sortutako bideo-muntaia da, filmen 

trailerrak egiteko erabiltzen diren narrazio-teknika berdintsuak erabiliz 

egin ohi da. Bideo digitalen formatu ohikoenekin sortu eta telebistaz nahiz 

Internet bidez hedatzen da. 

Liburuak iragartzeko ez ezik, irakurzaleak eta zale ez direnak liburuak 

irakurtzera motibatzeko ere balio du book trailer-ak. 

Modu askotako book trailer-ak daude: erabat antzeztuak, bideo-

animazioak, musikaz, testuz nahiz ahotsez lagundutako argazki-muntaiak 

eta abar. Gehienetan, book trailer-ek liburuan agertzen den materiala 

erakutsi ohi dute, baina, ezinbestean, trailer itxura izan behar dute. 

Book trailer-en ezaugarriak: 

1. Laburra izan behar du. Bi minutu baino gutxiagokoa. 

2. Bizitasun handikoa izan behar du. 

3. Irakurlea erakarri behar du; beraz, iradokitzailea izan behar du. 

Ez du argumentua osorik azaldu behar eta, jakina, ez du amaiera aurreratu 

behar. 

Hemendik aurrera zuen lana izango da. Irakurriko duzuen liburuaren 

iragarki labur bat egingo duzue; horretarako, liburuaren muina eta 

garrantzizkoena hautatzea ezinbestekoa da. Liburuaren izenburua, 

argitaletxea eta idazlearen izena ere agertuko dira. 

Liburua irakurri ahala, gidoia prestatuko duzue. Horretarako, bost 

laguneko taldeak osatuko ditugu. Talde bakoitza gidoia prestatzeaz eta 

marrazkiak edo argazkiak topatzeaz arduratuko da (hori guztia irakurri 
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bitarteko lana izango da). Gidoiak minutu bateko iraupena izango du, eta 

musikak lagunduta osatuko duzue. 

Aipatutakoaren adibideak hurrengo lotura honetan dituzue: 

https://youtu.be/0m9c3PQIZA0 

Hogeina atal irakurri ondoren, eta tertulia dialogikoa egin ondoren, ideia 

nagusiak ateratzeko eta gidoia poliki-poliki osatzeko erabiliko dugu. Eta, 

oraingoan ere, aurretiko irakurketa, bitartekoa eta ondorengoa landuko 

ditugu. 

Book trailer-a egiteko urratsak aurretiko eta bitarteko lanak egin bitartean 

egingo dituzue, irakurketaren ondorengo helburua izango baita. 

Hona hemen book trailer proiektu baten nondik norakoa: 

https://sites.google.com/site/booktrailerra/home 

Hurrengo web-orri hauetan ikasle batzuek egindako book trailer-ak dituzu: 

https://youtu.be/ChdF5ueBz8k.  

https://youtu.be/wlLvrlKehwk 

  

https://youtu.be/0m9c3PQIZA0
https://sites.google.com/site/booktrailerra/home
https://youtu.be/ChdF5ueBz8k
https://youtu.be/wlLvrlKehwk
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Koaderno Handia 

KRISTOF, Agota  

Alberdania argitaletxea 

 

Tertulia dialogikoaren baloreetan eta helburuetan oinarriturik, tertulia 

dialogiko bat egiteko aukeratutako liburua oso egokia dela uste dugu: 

perpaus motak, kapitulu motzak, pasadizoak, elkarrizketa ugari, deskripzio 

gutxi... 

Momentukoak bakarrik dauka garrantzia. Kontakizunak ez du sakontzen 

pertsonaien muinean, euren ekintzek erakutsiko dute nolakoak diren. Eta, 

jakina, gaia bera, umeak eta gerra. Nobelako protagonistek –bikiak– gogor 

pairatuko dute gudaren eragina; azkar moldatu behar izango dute inguru 

eta egoera berrietara, eta nolabait bizi. Zoriona ere ezagutuko dute; nahiz 

eta goseak, amona ankerrak eta lurrari darion tristeziak zapuztu nahi izan 

poz-une bakan horiek. Eta haien Koaderno Handian joango dira idazten 

giro horretan bizi izandako edozein gerraren aurrean ume batzuen 

egunerokoa eta horri aurre egiteko egin beharko dituzten ariketak. 

Tertulia dialogikoa erabiliz, adimen emozionalaren gaineko lanketa egingo 

dugu. Koaderno Handia liburutik abiatuta, paragrafo edo esaldi batzuk 

aukeratuz, eta horiek norbere bizipenekin alderatuz, bakoitzaren 

hausnarketa eta ekarpenak besteekin partekatzeko aukera eskaintzen du 

Tertuliak. Ez da ezer ondo edo gaizki egongo. Nork bere ikuspuntua izango 

du, eta hura adierazteko eskubide osoa du. 
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IRAKURRI BAINO LEHEN 

KONTRAZALA. Ikasprozesu baten lekuko egiten gaitu 

Koaderno Handia-k. Pertsonaia nagusien, bi anaia 

bikien, ikasprozesua da. Liburuak jakin-mina pizten 

du, erakarri eta berarekin eramaten du irakurlea 

liluraturik. Edonor harritzen baitu horrelako 

gertaerak hain xalo kontaturik entzuteak. 

Xalotasun-aire hori lortzeko, Agota Kristof-ek 

haurren idatzi-tankera antzeratzen du. Irakurketa 

amaitu eta gero, liburua itxi eta bat baino gehiago geratuko da 

gogoetatsu, irria ezpainetan izozturik eta galderaren bat buruan jauzika. 

Azala ikusita eta kontrazalaren zatia irakurrita, egin gogoeta honako 

galdera hauen gainean: 

Koaderno handia zer izango da? Zer pertsonatan egongo da idatzita 

liburua? Zer iradokitzen dizu izenburuak? Zer esan nahi du? Zeri buruz 

ariko da? Zer espero duzu? Eta zure ondoan dagoen ikaskideak zer espero 

du? 

Gerren ondorioak direla eta, hona hemen bideoa bat 

(sakatu irudian). Ikusi ondoren, eta binaka jarrita, saia 

zaitezte hurrengo galdera hauei erantzuna ematen: 

Zer diozu? Non kokatuko da istorioa? Zer gertatuko da? Protagonistak 

nongoak izan daitezke? Istorioaren protagonistak nor dira? Nora joan 

dira? Zertara? Noiz? Nortzuk? Nola? Nondik?  

  

http://www.youtube.com/watch?v=UNw-ikgLhS8
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Zer dakizu Siriako gerrari buruz? Non kokatzen da Siria? Zer gertatzen ari 

da? Zergatik alde egiten dute hango biztanleek? Zer baldintzatan? Eta 

nora doaz? 

Jo Internetera eta bilatu informazioa, baita argazki batzuk ere, klaseko 

paretetan jartzeko. Ondoren, ikaskideekin informazioa partekatu eta 

komentatuko duzu. 

IRAKURRI BITARTEAN 

Saioa hasi aurretik, ikasleei tertulia literarioak zer diren azalduko zaie: 

1. Nolakoa den irakurketa era hori eta norbanakoen iritziak zer 

garrantzi duen. 

2. Saio bakoitzerako zenbat orri irakurri beharko dituzten erabakiko 

da. Irakasleak ikasleekin adostu beharko du hori, ikasleen 

gaitasunen eta ohituren arabera. 

3. Asteko zer ordutan landuko den adostuko da. 

4.  Irakurri ondoren zer egin behar duten: ideia edota esaldi 

esanguratsuak aukeratu, ... 

5.  Azaldu koadernoaren erabilera, eta apuntatu aukeratutakoa 

(hasierako hitza izan daiteke, edo esaldi bat, edo paragrafo bat).  

6. Gelako tertulia nola egingo dugun ere azalduko diegu: txandak 

egingo dira, bakoitzak zer aukeratu duen azalduko du eta zergatik 

aukeratu duen esango du. 

Tertuliaren azken zatian guztion artean eztabaida egingo dutela azalduko 

zaie. Horretarako, gutxieneko arau batzuk errespetatu beharko dituzte: 

besteei hitz egiteko txanda ematea, besteek esandakoa entzutea, 

norberaren arrazoiak ez zaizkiela besteei inposatu behar gogoratzea, eta 

abar. 
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TERTULIA DIALOGIKOA EGITEKO ORIENTABIDEAK 

Hasieran, irakurritakoaren iritzia eskatuko zaie ikasleei: orrialde gehiegi 

izan al dira? Merezi izan al du irakurtzea? ... 

Etxean, irakurtzen duten bitartean, paragrafoak, esaldiak edo hitzak 

hautatu beharko dituzte. Horiek guztiak liburuan bertan azpimarratu edo 

tertulia dialogikorako propio izango duten koadernoan apuntatu beharko 

dituzte. 

Ondoren, gelako iruzkina egin beharko dugu. Horretarako, txandak 

errespetatu egingo dira. Tertuliaren atal horretan oso kontuan hartu 

behar da ikasle guztiek hartu behar dutela parte. 

Idazleak esan nahi izan duena aztertzea edo asmatzea ez zaigu 

interesatzen, norberaren gogoeta eta elkarrizketa baizik. 

Hitza eska daiteke besteek esan dutenari buruz iritzia emateko; 

paragrafoa, esaldia edo hitza azpimarratuta ez izan arren. Baina 

solasaldiaren helburua ez da besteak konbentzitzea, baizik eta argudioak, 

hausnarketa eta elkarrizketa aberatsagoa bideratuko duten argudioak. 

Horrek guztiak nolabaiteko konpromisoa eskatzen du. Ezinbestez, liburua 

ikastetxera ekartzea. Horrekin batera, adostutako orriak irakurrita 

edukitzea. Besteekin konpartitzeko gutxienez pasarte bat aukeratua 

izatea. Tertulian azpimarratutakoa irakurtzea eta zergatia, gogora ekartzen 

digun bizipena, adostasuna edo ez-adostasuna, eta abar azaltzea. Eta, zer 

esanik ez dago, besteen iritziak errespetatzea. 

Nork har dezake parte tertulian? Ikasle guztiek hartuko dute parte. 

Tertulia dialogikoan garrantzitsua da oso moderatzailea. Irakaslea edo 

ikasleren bat izan daiteke. Moderatzailea izan arren, besteak bezalako 

partaidea izango da. Berak ere bere lana eginda eraman behar du: testua 
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hautatua eta azpimarratua edo idatzia. Besteek bezala, sentitutakoa 

adieraziko du, baina iritzia inposatu gabe. 

Tertulia dialogikoa ondo bideratuko bada, moderatzaileak egoki egin 

beharko du bere lana. Txandak ondo errespetatu eta eman beharko ditu. 

Horrez gain, gutxien parte hartzen duten partaideak lehenetsi beharko 

ditu. Moderatzailearen lana ere bada tertuliak arinak izatea: tertuliak 

errepikakor bihurtzen direnean, elkarrizketa edo iritziak bultzatu beharko 

ditu galderen edo iruzkinen bidez. 

Aipaturiko jardueren ondoren, saioan bertan, ikasle guztiek beren txanda 

izango dute aukeratutakoa edo idatzitakoa adierazteko: ulertu ez 

dutelako, ados daudelako, arreta eman dielako, eta abar. 

Gerta liteke ikasleren batek saiorako ezer ez aukeratzea. Ez da ezer 

gertatzen; baina, kontuan hartu behar da sarritan gerta ez dadin. 

Ikasle bakoitzari txanda iristen zaionean, aukeratu duen esaldia, 

paragrafoa edota hitza zergatik aukeratu duen adierazi beharko du. 

Guztiek txanda betetzen dutenean, eztabaida edo txanda librea zabalduko 

da. 

Gorago, tertulia dialogikorako propio izango duten koadernoa aipatu 

dugu. Koaderno hori garrantzi handikoa da, bertan jasoko baititugu gure 

hautuak eta iritziak, gelakideen iritziak, eta eztabaidaren ondorengo gure 

iritziak, gogoetak… Horiek guztiak aprobetxatuz, GURE KOADERNO HANDIA 

egitea proposatuko diegu. 

Tertulia dialogikoa. Adibidea. Amonarenera 

Demagun azpimarratu dugula: Amonaren etxea geltokitik urrun dago, Hiri 

Txikiaren beste muturrean. Hemen ez dago ez tranbiarik , ez autobusik, ez 

autorik. 
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Txikitako nire amona eta baserria datozkit burura. Hara, Bedoñara, 

hurbiltzen ginen herri handitik baserriz jositako mendi magal batera. 

Primeran gogoratzen dut astoz ibiltzen ginela. Amaren ama Emiliaren 

baserria zen eta zahartzaroa gurean igaro zuen herrian. Burua galdu 

zuenean, eta etxetik alde egiten zuenetan beti topatzen genuen aldapa 

gora baserrirako bidean, haren familiaren baserrira, Bedoñara, itzuli nahi 

baitzuen. 

“Gure Koaderno Handian” idazteko gogoeta bat izan daiteke aurrekoa. 

Lehenengo atalaren esaldiak gogora ekarri diguna azpimarratu eta gure 

gertuko egoera bat adierazi, horiek baitira, hain zuzen ere, tertulia 

dialogikoaren helburu nagusiak: adostutako orrialdeetan idazleak 

erabilitako hitz, esamolde edo esaldietatik azpimarratu zein iruditu 

zaizkigun esanguratsuak, eta adierazi irakurritakoak zer emozio, 

sentsazio… sortu dizkigun. 

Hogeina atal irakurri bitartean, bakoitzak irakurritako atalaren ideia 

nagusiak aterako ditu. Ondoren, bost ikasleko taldeak osatu eta hitzak edo 

esaldi garrantzitsuenak aterako dituzte. Ideia horiek komunean jarri, eta 

moderatzaileak arbelean idatziko ditu. Koadernoan idatziko dira, 

ondorengo Book trailer-a egiteko erabiliko baitira. 

Tertulia Dialogikoari astean ordu beteko saioa eskainiko diogu, irakurketa-

prozesua eraginkorra izateko eta ikasle guztien parte-hartzea bermatzeko. 

IRAKURRI ONDOREN. BOOK TRAILER-A
16 

Book trailer-a egiteko gomendagarria da hainbat mintegiren inplikazioa: 

Musika-irakaslea: musika aukeratzeko. 

                                                           
16

 Lehenengo jarduera Book trailer-aren definizioa da. Book trailer-aren aurkezpenean eman dugu. 



 
139 

Informatika-mintegia: muntaia egiten laguntzeko. 

Marrazketa-mintegia: marrazki, irudi edo bideo-pasarteekin laguntzeko. 

Book trailer-ak sortzeko osagaiak 

 Liburua. Koaderno Handia 

 Testua. Tertulia dialogikoa egin bitartean, osatzen joango zarete. 

 Irudiak (bideoa, argazkiak…). Tertulia dialogikoaren prozesu 

osoan zehar joango zarete biltzen. 

 Musika 

Hamar gomendio 

 Book trailer-a liburua sustatzeko bide bat da. Ez da laburpena, beraz, 

ez kontatu guztia. 

 Iradokitzailea izan behar du eta ikusleari liburua irakurtzeko gogoa 

piztu behar dio. 

 Liburuaren ezaugarri edo pasarte nabarmenenak aipatu behar dira. 

 Liburuaren datu garrantzitsuenek ere agertu behar dute: titulua, 

egilea(k) eta argitaletxea. 

 Laburra izan behar du: minutu bateko book trailer-a nahikoa da. 

Gehienez ere 2 minutukoa. 

 Emaitza erakargarria, gustagarria lortu behar da. Saiatu liburuaren 

argumentuarekin zerikusia duten irudiak eta musika aurkitzen. 

 Musika ez dadila oso ezaguna izan, bestela book trailer-ak kontatzen 

duena bigarren planoan gera daiteke. 
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 Egile-eskubideek eragin ditzaketen arazoak saihesteko, book trailer-a 

osatzeko aukeratutako irudiak eta musika (zureak ez badira) jabetza 

librekoak izatea komeni da. 

 Liburuaren azalak agertu behar du, hori izango baita irakurlearentzat 

erreferentzia nagusia. 

 Book trailer-a egin eta Internetera igotzea ez da nahikoa. Benetan 

jendeak liburu hori irakurtzea nahi baduzu, sare sozialen bidez 

zabaldu, blog-ean komentatu, lagunekin partekatu… 

BIGARREN JARDUERA 

Hurrengo galdera hauek irakurri bitartean erantzungo dituzue: 

Liburua gogoko izan duzu? Zergatik? 

Zer emozio, sentsazio sortu dizkizu? 

Idazleak erabilitako zer hitz, esamolde edo esaldi iruditzen zaizkizu 

esanguratsuak liburuaren irakurketa gomendatzeko? 

Irakurri bitartean jasotako liburuaren gaineko ideia nagusiak bildu, 

aukeratutakoen artean jaso batzuk eta jar itzazu hurrenkera egokian 

egingo duzun book trailer-erako. Saia zaitez esaldi iradokitzaileak bilatzen 

irakurketa gomendatzeko. 

HIRUGARREN JARDUERA 

Book trailer-a egiteko gidoia egin behar duzue: story board-a. Book trailer-

aren oinarria izango da. 

Kontuan hartu behar duzue bideo bat sortuko duzuela, beraz, testu idatzia 

ikus-entzunezko testu bihurtuko duzue; kontatzeko eta komunikatzeko 

beste bide bat da. 
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Esan dugun bezala, book trailer-a ikus-entzunezko testu bat da, beraz, 

testu idatzia eta ahozkoa, soinua, argazkiak, bideo-txatalak eta abar bildu 

ahal ditu. Elementu horien konbinaketa (hitzak, koloreak, soinuak...) oso 

garrantzitsua da, adierazi nahi dituzun emozioak eta mezuak hartzaileei 

era eraginkorrean helarazteko. 

Hau dela eta, ezinbestekoa da planifikazio-prozesua. Oso ondo pentsatu 

behar duzue zer eta nola egingo duzuen bideoa. Horregatik, ideiak 

antolatzeko eta aurreko erabakiak hartzeko, hurrengo hauek erabiltzea 

gomendatzen dizuegu: 
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Urratsez urrats joango gara 

Taula honetan jaso lehenengo erabakiak 

3. JARDUERA. ERABAKIAK HARTZEKO TXANTILOIA 

 

Bideoan agertuko diren 
gertaerak 

 

 

 

 

 

Zer mezu, sentsazio 
transmititu nahi duzue? 

 

 

 

 

Bideoaren argumentuaren 
laburpena (sekuentziak...) 

 

 

 

 

 

Pertsonaiarik ba al dago? 
Nolakoak dira? 

 

 

 

 

Nolakoa da espazioa? 

Zer elementu espazial 
agertuko dira bideoan? 

 

 

 

 

 

Zer garaitan gertatzen da 
istorioa? 

Bideoan agertuko dira 
garaia adierazteko 
elementuak? Zein? 
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Zein izango dira kolore 
egokienak? 

 

 

 

Musika edota soinu-
efektuak erabiliko al dira? 
Zein? 

 

Ahozko edota idatzizko 
testua erabiliko al da? 

Transmititu nahi duzuen 
mezua adierazteko zein 
dira hitz gakoak? 

 

 

  



 
144 

3. JARDUERA. ERABAKI TEKNIKOAK HARTZEKO TXANTILOIA 

 

Bideoa argazkien muntaia izango 
da? 

Zuek ateratzen badituzue argazkiak, 
zer tresna behar duzue (argazki-
kamera, sakelako telefonoa, tablet-
a...)? 

Interneteko argazkiak badira, non 
bilatuko dituzue? Creative 
Commons orrietan? Nola aipatuko 
duzue autoretza? 

 

 

 

Grabatutako bideoa izango al da? 
Zer tresna beharko duzue (argazki-
kamera, bideokamera, sakelako 
telefonoa...)? 

 

 

 
 

Musika edota soinu-efekturik 
erabiliko al duzue? Zuek sortuko 
duzue? Interneten bilatuko duzue? 
Non? Creative Commons orrietan? 
Nola aipatuko duzue autoretza? 

 
 
 
 

 



 
145 

 
 
Editatzeko zer aplikazio digital 
erabiliko duzue (Movie Maker, 
Audacity, Animoto, Youtube...)? 
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3. JARDUERA. GIDOIA EGITEKO TXANTILOIA 

IRAUPENA 
(minutuak, 
segundoak) 

IRUDIA/BIDEOA (irudien azalpena 
eta aukeraketa, koloreak, 

planoak...) 

 

TESTUA (ahozkoa, idatzizkoa) 

 

SOINUA (soinu-efektuak, musika...) 
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LAUGARREN JARDUERA. BOOK TRAILER-A SORTU 

Book trailer-a sortuko dugu. Baina lehenago, osatuko ditugun 

eginbeharrak antolatu egin behar ditugu. 

Ondoren aurkituko duzuen taulan egin beharreko jarduerak, 

denboralizazioa eta arduradunak bilduko dituzue. 

Antolaketa osatu ondoren, book trailer bakoitzaren sormen-lana hasiko 

da. Orain da 3. jardueran egin dituzuen gidoiak erabiltzeko unea. 

Sortze-lanerako zenbait programa erabil ditzakezue: Movie Maker, 

Animoto, Youtube bideo-editorea ... 

Ez ezazue ahaztu book trailer-aren gutxi gorabeherako iraupenak bi 

minutu ingurukoa izan behar duela. 
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4 JARDUERAREN LANA PLANIFIKATZEKO TXANTILOIA 

Lana antolatzeko eredua duzue hurrengo hau: 

Aldaketaren bat egin behar baduzue, ez dago arazorik; baina, ez ahaztu 

irakasleak oniritzia eman behar diola lanaren antolamenduari. 

LANA EGUNAK LEKUA ARDURADUNAK 
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