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ASTEKO ASMAKIZUNA
berria
Klari naiz izenez,
ona naiz izatez,
zuria naiz kolorez. Zer da?

(Kont)zientziari

EIDABE

astindua

Erantzuna: Klariona.

Asmakizunaren jatorria: Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak). Xabier Olaso (Pamiela).
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ZORiON AGURRAK

Zorion agurrak
argitaratu ahal
izateko, gogoan
izan mezuak
astearte
arratsaldea baino
lehen jaso behar
ditugula.
Asteartetik aurrera
jasotzen diren
mezu guztiak
hurrengo asteko
zenbakian
argitaratuko
ditugu.

Martxoaren 8an, Ixone Zuazolazigorraga
gure etxeko emakume handiak 3 urte beteko ditu.
Zorionak etxeko guztion partez!

Zorionak, Inar! Hamahiru udaberri goxo zure alboan;
zein ederra den zu koxkortzen ikustea... Maitasunez
jositako 13 txori kantari gure poxpoloarentzat.

Bidali zure gutunak helbide hauetara

Kaixo! Maddi eta Ekhi gara, zarauztarrak.
Astelehenean, poz handia hartu genuen Martxelorekin
topo egin genuelako Tolosan. MANTANGORRI asko gustatzen
zaigula esan genion. Muxu bana BERRIAko lantalde osoari!

Kaixo! Lasarte-Oriako
Sasoeta-Zumaburu
ikastetxeko

Mario Pesado
eta Izadi
Martinezen
marrazkiak dira
hauek. Zuek bai
artistak!

Zorionak, Anje! Dagoeneko lau urte!! Alez ale
bizitza zoragarria eraikitzen ari gara. Muxu pilaaaa!!!
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Zarauzko Orokieta eskolako urmaela
espezie inbaditzailea da, eta
beharrezkoa da urmaeletik ateratzea, urmaeleko gainerako bizidunen artean gailendu eta besteak
desagerrarazi ditzakeelako.
Duela hilabete inguru egin zituzten karramarroak ateratzeko lanak. Ane Fernandez Aranzadi zientzia elkarteko kidearekin batera
errepasatu zuten zergatik den garrantzitsua espezie inbaditzailea
handik ateratzea: «Kate trofikoan
desorekak eta arazoak sor ditzake
karramarro mota horrek, arrautzaz eta zapaburuz elikatzen baita, eta denetik jan baitezake: landareak, animaliak, eta baita bera
bezalako karramarroak ere».

Denak aurkitu behar
Urmaeleko ura hustu, eta lokatz
artean aritu ziren karramarroen
bila. Baina ez zen lan erraza: lokatzaren azpian ezkutatuta zeuden,
eta beharrezkoa zen denak aurkitzea. Izan ere, baten bat geratuz
gero, berriro ugaltzeko arriskua
zegoen, eta, hortaz, arazoa ez litzateke konponduko.
Dena den, Fernandezek gogorarazi zien espezie inbaditzailea izateak ez duela esan nahi animalia
hori beti kaltegarria denik: «Bere
inguru naturaletik kanpo kalte
egiten du; bere ingurune naturalean, ez», azaldu zien. Karramarroak Ameriketako
Estatu Batuetan du jatorria, eta erreketan ibili ohi
da.
Eskolakoek, Urmaelen
Sarean ez ezik, Txoribox
proiektuan ere parte hartzen dute, txoriei habiak
eraikitzeko; baratze bat ere
badute urmaelaren ondoan, elikadura osasuntsua lantzeko. Horrelako egitasmoen bidez, ikasleak
pentsatu zuten hainbatek. Aranza- naturara gerturatzen saiatzen
di zientzia elkartekoei abisatu zie- dira. Aurrerantzean ere, espezieaten, ikastetxea haien Urmael Sare- ren jarraipena egingo dute, bat ere
geratu ez dela ziurtatzeko eta toko kide baita, eta orduan jaso
kiko espezieak zaintzeko.
zuten berria: karramarro gorria

Karramarro
gorrien bila
Orokieta herri ikastetxeko bi ikasle eta Aranzadiko Ane Fernandez, karramarroen bila. JON URBE / FOKU

Karramarro gorriak aurkitu dituzte Zarauzko
Orokieta herri ikastetxeko urmaelean. Espezie
inbaditzailea direnez, atera egin dituzte.
rmael bat dago
Zarauzko (Gipuzkoa)
Orokieta herri ikastetxeko patioaren
ondoan, zubia pasatuta. Ikasleek hainbat jarduera egiten dituzte han, ikasgelan lantzen
dituzten gaiekin lotuta. Ekosiste-

U

men gaia errepasatzeko, katiuskak jantzi, sarea hartu, eta urmaelean murgildu ziren, esaterako,
hango ura eta bizidunak aztertze
aldera.
Azterketa egin bitartean, oharkabean, karramarro gorri bat aurkitu zuten uretan. «Zer polita!»,
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‘Piztu! EmakumeON’ energia antzezlana

ARGAZKIAK: EIDABE

makumeek ere zientzian lan egin dezakete.
Oinarrizkoa eta sinplea
badirudi ere, horixe da
Eidabe antzerki taldearen Piztu! EmakumeON
energia antzezlanaren mezu nagusia.
«Guztiok dakigu hori posible dela, baina, oraindik ere, aurreiritziak daude
gizartean», azaldu du Imanol Ituiño
zuzendariak. Hain zuzen, aurreiritzi
horiei kontra egiteko antzezlan bat
sortu nahi zuten Eidabekoek, eta
Ituiñorengana jo zuten, proposamenarekin.
Hasieran, Marie Curieren bizitzari
buruzko antzerki dokumental bat

E

Aurreiritziak,
taula gainean
Eidabe antzerki taldearen ‘Piztu! EmakumeON energia’ antzezlanak zientzia
topaketa bat du abiapuntu, eta emakumeek zientzian duten garrantzia
nabarmentzen du. Hainbat esperimentu egiten dituzte ikuskizunean.
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EMANALDIAK
d Bihar: Berango.
d Martxoak 7: Getxo.
d Martxoak 9: Lasarte.
d Martxoak 10: Soraluze.
d Martxoak 11: Iurreta.
d Martxoak 12: Donostia.
d Martxoak 13: Areatza.
d Martxoak 14: Alonsotegi.
d Martxoak 18: Ortuella.
d Martxoak 19: Donostia.
d Martxoak 30: Lauaxeta ikastola.

FITXA
d Gidoia eta zuzendaritza:

Imanol Ituiño.
d Antzezleak: Tania Fornieles eta
Nahikari Rodriguez.
d Ilustrazioa: Marta Dominguez.
d Musika: Mikel Inun.
d Eszenografia: Maria Casanueva.
d Ekoizpena: Eidabe.

rrokan dabiltza beti: «Aurkezleak askotan ez du ulertzen zientzialariak
azaltzen diona; biak ez daude maila
berean».
Ituiñok aipatu du 6 urtetik gorako
edonork ikusteko moduko antzezlana dela, familia osoak batera ikusteko egokia. Gainera, generoari buruzko
egiteko asmoa zuten, baina, azkene- bat ikusteko: zientzialari batek ezja- eta esperimentuak ere egiten dituz- aurreiritziak ez ezik, zientziari buruzkintasuna bukatzeko makina bat as- te. Pandemia garaian egindako ikuski- koak ere hautsi nahi izan dituzte:
an, beste era batera antolatu dute
«Zientzia mutilentzat izatea ez delazuna denez, haurrak parte hartzera
antzerkia, «astuna» ez egiteko: «Oso matu du», azaldu du Ituiñok.
bultzatzen dituzte, baina eszenatoki- ko aurreiritzi bakarra. Zaila eta asperEta hor hasten da aurreiritzien
zaila da ume bati interesa piztea
orain dela ehun urte gertatutako zer- dantza. «Orduan, [Rodriguez] galdez- ra igo gabe: «Ikusteko esperimentuak garria dela ere esaten da, hain zuzen.
baiti buruz». Agertzen da Marie Curie, ka hasten da: nolakoa izango da zien- dira: badaude kolorez aldatzen diren Horren aurka egitea ere bazen gure
asmoa».
likido batzuk, laser batekin eztanda
ematen dituzte hari buruzko zertze- tzialari hori? Bizar zuria izango du?
Udan estreinatu zuten antzezlana,
egiten duen globo bat, ke eraztun
lada batzuk, baina ez da hura istorio- Nagusia izango da? Beti bata zuriz
eta pozik daude jasotako balorazioeerraldoiak ere egiten ditugu haizea
jantzita joango da?». Eta hara non
aren erdigunea.
kin: «Oso feedback ona jaso dugu, bai
agertzen den zientzialaria [Fornieles]: nola mugitzen den ikusteko...».
Istorioak kongresu zientifiko bat
Umore kutsuko antzezlana da, eta umeen eta bai irakasleen partetik.
du abiapuntu. Aktoreetako bat (Nahi- emakumea, eta, gainera, gaztea. Askari Rodriguez) kongresuko aurkezlea koren ustearen kontra, zientzialariek pailazo klasikoen egiturari jarraitzen Guretzat, oso pozgarria da egunero
umeekin lan egiten duen pertsona
dio: pertsonaia bat jakintsua da, seez dutelako zertan gizonak eta helda, eta bestea, Tania Fornieles, bebatek esatea antzezlana oso ondo
rioa, eta bestea, berriz, motz samaduak izan.
rriz, zientzialaria. Rodriguez kongreazalduta dagoela. Agertokiz agertoki
Ezjakintasuna bukatzeko makina
rra eta barregarria. Hitz jokoak, txissua aurkezten hasten da, antzerki
ikusleak zientzialaritzat hartuz. «Kon- hartuta, pertsonaiek denboran atze- teak eta bromak daudela dio Ituiñok, jarraituko dute, zientziari buruzko
gresu horretan bildu dira asmakuntza ra egiten dute, Marie Curieren garaira, eta pertsonaiak bata bestearekin bo- aurreiritziak eraisten.
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DENBORA-PASAK

2.

Zenbakien
segida.
Ehunzangoak zure
laguntza behar du
eragiketa matematiko
bat egiteko.

1.

Lotu puntuak.
Esperimentuak
gustatzen al zaizkizu?

Puntuak lotuz
gero, probeta
baten irudia
lortuko duzu!

Zein da
segida honen
hurrengo
zenbakia?
Ez egin
tranparik, eta
kalkulatu
kalkulagailua
erabili gabe.
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Erantzunak: 2.- 25. 3.-B fitxa.

AZOKA
‘Nor naiz ni? Animalien
kumeak. Afrika’
Elefante, zebra, lehoi... Txikienek Afrikako
kontinenteko fauna ezagutzeko liburu
bat, espezie nagusietako kumeek aurkeztua. Marrazki errealista ederrek hornitzen dituzte azalpen sinple batekin erantzuten diren asmakizun errazak.
Tandem Seceda eta Ester Garcia
Argitaletxea: Pamiela eta Kalandraka.

‘Nire mundu txikia’
Zure begiek erakusten dizuten baino are
zirraragarriagoa da mundua. Guretzat
ikusezinak diren arren, izaki bizidun ñimiñoak daude nonahi. Zure gorputzean
milaka milioi bakterio bizi dira, eta funtsezkoak dira zure osasunerako. Bidaia
harrigarria egingo duzu zure mundu mikroskopikoan barna.

3.
Dominoa. Dominoan
jolastea oso atsegin du
Ekik, baina ez daki zer
fitxa jarri behar duen.

Emmanuelle Houssais
Argitaletxea: Ttarttalo.

‘Hur, Lur eta Ur’

Zuk asmatuko al
zenuke?

?
?
A

Basajaunek ongi daki nola zaindu basoak
eta mendiak, nola sendatu natura gaixorik dagoenean. Oraingoan Hur txikiak
lagunduko dio Lur lehorrean Ur aurkitzen, mendi lehortua berriro landarez
janzteko. Lortuko ote dute? Mitologiak
eta naturaren botereak bat egiten dute
kontakizun honetan...
Atton Kazabon
Argitaletxea: Ibaizabal.

‘Oliviak ez du
eskolara joan nahi’
B

C

Oliviari asko kostatzen zaio eskolara joateko goiz esnatzea; berak nahiago du etxean
geratu amonarekin.

Elvira Lindo
Argitaletxea: Ikasmina.
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Marrazkia: Kaiet Bengoetxea

Bi
euk kareztatu al dituzu,
Luzio? galdetzen diot
inguruotako mendiak
zurituta agertzen
direnean. Baietz esaten dit, nork
bestela? Enbor trabeskatu
baten gainean eserarazi eta
hotzak gogortu arte edukitzen
nau bere obra kontenplatzen:
Hau neguaren ederra! Eta
zigarrotxo bat eskaintzen dit.
Tabakoa eman diezu umeei?
haserretzen zitzaion amama.
Tiron, Marijesus, zupada bat
baino ez! Gabon gaueko erritu
txiki-handiak izaten ziren
Torreburun aza erregosiak jan,
zigarro-mutur bana erre eta
Luzioren sukalde-bueltari begira

Z

egotea: bira oso bat
egiten zion, lurrik ukitu
gabe! Iji-ujuka saltatzen
zen mahai gainera, handik
zumezko aulki batera eta
aulkitik arraskara.
Arraskatik txapa ertzera,
txapatik beheko suaren
koxkara; koxkatik egur
pilaren erdira eta, jauzian,
mahaira berriz. Lapikoak
iraulita, abarka-zola
erreta, txakurrari bizkarra
zanpatuta ere berdin… Luzio
kantari, seme-alabak
lilura-liluratan eta amama
ernegatuta.
Nik ez dut erretzen, esaten
diot, ez dakit irensten. Lurrik

ukitu barik ibiltzeko gai izango
ote nintzatekeen galdetzen dit
berak orduan, zorua iltzez,
txingarrez, sugegorriz estalita
balego lez. Baietz nik, baina
erotzat hartuko ninduketela.
Eta zer ardura dizu?

Bi aste barru jarraituko du...

