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Hizkuntz edukiak
eta idazmena
Jon Mendizabal

l. HITZAURREA

Remen aurkezten den lantxoa Errenteriako Udal Euskaltegiko EGAko
talde batean egindakoa da.

Lan honen helburu teorikoa hauxe da: ahal den neurrian lau trebetasu
nak, hizkuntz edukiak eta gaiak elkarrekin integratzea.

Askotan ez da lortu. Baina hemen duzuen adibidea osotuena, borobil
duena da. 1988. ikasturteko programazioan Urtarrilaren 18tik 29ra bitar
tean emandakoa da, hots, denborarekin zerikusirik duen hamabostaldian.

Eta, hain zuzen ere, hauxe izan zen hamabostaldi honetan programatu
takoa:

Urtarrilak 18-22
-Aditza: Subjuntiboa nor-nork.
-Atzizkiak: -te, -aro, -aldi.
-Sintaxia: Denborazkoak l.
- Lokuzioak eta esaera zaharrak.
-Gaia: Albisteak.
- ldazlana: Narrazioa.

Urtarrilak25-29
-Aditza: Subjuntiboa nor-nori-nork.
-Sintaxia: Denborazkoak 11.
- Lokuzioak eta esaera zaharrak.
-Gaia: Eguraldia eta oporrak.

Hamabostaldia amaitu eta gero beharrezko ikusi da beste era hatera an
tolatzea, eta aldaketak egineta geroko lana daukazue eskuetan.

Artikulu honen helburua hizkuntz edukiak eta idazlana denez, aurre
xeago aurkeztuko diren ariketetan ez da irakurmena eta mintzamena lantze
ko ariketarik agertzen, nahiz eta <lenaoso loturik egon.

2. ARIKETEN AURKEZPENA

Remen esan beharra dago Urtarrilaren lltik 15era bitartean lekuzko
edukiak landu zirela, kontaketarekin zerikusirik bai bait dute.

ZUTABE 18 (1988), 58-73 orr.
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Hona hemen ariketen azalpena:

Denborazko egituren aurkezpena

Ariketan esaten den bezala, egitura hauen funtzioa zera da: gertakizu
nean hasieratik bukaerara arteko denbora-etenak azpimarratzeko erabiltzen
diren egiturak. Eta hau azpimarratzeko, ibilaldi baten kontaketa bailitzan
aurkezten da.

Komikiak

«El Dios» Jose Luis Martinek El Jueves aldizkarian argitaratuak. Ari
keta hauek, emandako egiturak erabiltzen hasteko <lira.

Gipuzkera-Astigarraga

Entzumena lantzeaz gain, kaleko euskara eta euskara kultoaren arteko
bereizketak lantzeko ariketa.

Tristeak kontsolatzeko makina

Anjel Lertxundiren ipuin honekin denborazko lotura eta lokuzioak lan
du nahi <lira,beraien betebeharra aztertzeko.

Gutuna

Gaia: txangoa. Irakurgai, lekuzko eta denborazko zenbait lokuzio eta
egiturez baliatuz.

Urtaroak

Denborazko egiturak eta lokuzioak, -te atzizkia, eguraldiarekin zeriku
sirik duten atsotizak eta hiztegia erabiliz, testuaren berridazketa egin -enean
eta hiztegi sinplea gaindituz, ikus dezaten nahikoa errekurtso menperatzen
dutela horrelako testuak hobetzeko.

Euria

Euskara lantzen Ometodoan datorren idazlana, eguraldiarekin zerikusi
rik duen hiztegia lantzeko.

Gutuna

Gaia: berriak eman. Hemen ere denborarekin zerikusirik duten egitu
rak, lokuzio eta errefrauak landuz.

Lurrikara

Idazlan honetan orain arte landutako guztiaz baliatuz.
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Fotonobela
Berdin.

2.1. Denborazko egituren aurkezpena
Gertakizun baten kontaeran hasieratik bukaerara arteko denbora-ete

nak azpimarratzeko erabiltzen diren estrukturak:

Abiapuntua ---> Lehengokoak ---> Aldiberekoak --->
Berehelekosk=« Ondorenqokoek=v Bukeerekoek

Orain denborarekin zerikusirik duten egiturak landuko <lira.Baina egi
tura hauen betebeharra azpimarratzeko, ibilaldi baten kontaketa-modura
aurkeztuko <lira.Gero zerorrek berdin egin beharko duzu.

a) Abiapuntua

ltzuli
- Desde que se sale, el camino es cuesta arriba.
- Desde el mismo instante en que se sale, hay que ir despacio.

Berridatzi
- Maldan gora hasi ginen une beretik inguru zoragarriak ikusi genituen.

b) Lehengokoak

Berridatzi
- Ermitara heldu baino lehen, jo ezkerretara.

e) Aldiberekoak

Oker ala zuzen
- Bidegurutzera heltzen zarenean, jo eskubitara.
-Jo eskubitara, bidegurutzera heltzen zarenean.

Esanahi bera al dute?
- lturrira joan garenean./lturrira joan garenetan.

Berridatzi
- Pagadira joan garenean.
- Bordara heldu garen guztietan.
- Etortzen garenean, ermitara joaten gara lehenengo.
- lgotzen ari ginen bitartean hamaiketakoa hartu genuen.
-Azkenengo malda ikustean atseden hartu genuen.

ltzuli
-Cuando lleguemos a la cima, veremos un hermoso paisaje.
- Cuando hemos llegado, estabas cansadísimo.
- Las veces que hemos ido, hacía buen tiempo.
- Mientras subíamos, no has dicho nada.
-Al subir es mejor no hablar.
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d) Berehalakoak

ltzuli
- Tan pronto como lleguemos a la cima, bebimos agua.
- En el instante en que vi la cima, empecé a gritar.
- Para cuando llegamos a la cima, Patri ya estaba de vuelta.
-Apenas llegamos, me senté.
- Tengo recién leído el itinerario de esta excursión.

Berridatzi
- Bidegurutzera heldu bezain laster, ura edan genuen.
- Errefujiora heldu ginen mementuan afaldu genuen.
-Afaria bukatu genuenerako ilun zegoen.

e) Ondorengokoak

Esanahi bera al dute honako bi esaldi hauek?

- Errefujiotik irteterakoan erori nintzen.
- Errefujiotik irtendakoan erori nintzen.

Berridatzi
- Errekara iritsi ondoren oinak busti genituen.

f) Bukaerakoak

Berridatzi

- Herrira itzuli arte ez genuen hitz egin.
-Zu heldu zinenerako, gu hemen ginen.

2.2. Komikiak: «El Dios»

Filme a

Hau gardenkien bidez lantzen da, eta denok hatera, hemendik aurrera
zein motatako lana egingo den azpimarratzeko. Ariketa hau apunteak
aurrean dituztela egiten da.

Papá, no corras

Ariketa hau binaka egin daiteke. Oraingo honetan idatziz, baina, beti
bezala, denborazko egiturak erabiliz eta denboraren igarotzeari emanez ga
rrantzia.

Denborazko esaldiak erabiliz, istorio hau kontatu, irudi bakoitzean zein motatako
egitura erabili behar duzun azpimarratuz.

Híztegía: -zaplastada, belarrondoko, masaileko, matraileko, ostikada
-jo, berotu, jipondu





J. L. Martín: «El Altísimo». In: El Jueves, Barcelona, EdicionesEl Jueves.
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2.3. Gipuzkera-Astigarraga

Gipuzkera-Astigarraga*

Ni eskolaa asi nintzan sei urtekin, republika zeola, da asi zan da maestra at eoten
zan. Asko ez kenun ikasten, baño kontu eiñ eiten zigun da leetzen pixkaat, aeiou ta abeze
ta geo dotriña; ta geo an pixkat jartzen giñanian, gora, gora bialtzen zigun, beste planta
goyan zeon maisuakin, ta ara, ta zazpi urtekin gora iyo nitzan, da an eskolan sartzen
giñen da aurrena eitten giñun estudiatu amarrakalderarte, ta geo maisuak galdetu eitten
zun, ze eitte genun; ta geo amaiketan errekreoa ateatzen giñan ta errekreoan orduerdi
bat an ibiltzen giñan; ta an berriz ibiltzen giñan futbolian eo arrapatzen eo pelotan, eo
antxe jostatzen giñan ta amaikaterdietan ostea eskolaa, goa iyotzen giñan, ta geo a izate
zan jeneralean dotriña eo, ordu erdi bat amabittarte.

Amabittan ateatzen giñan ta geo etxea bazkaittea jute giñan, ta geo, bazkalduta, or
dubitan sartzen giñean, ordubitan jute giña, da maisuakin beakin aitzen zan, tableoan
eskriitzen zun eo, restar eo sumar eo, ua ai zen ta geo an aitzen giñan, da lauterdietan
kanpo, etxea bialtzen zigun.

· Entzun behin-bi aldiz.
· Batuaz jarri.
· Denborazko egiturak erabiliz berridatzi testu hau.

* Eusko Jaurlaritza (1985):Euskalkiz euskalki,Gasteiz.

2.4. Tristeak kontsolatzeko makina

Hemen dituzun hitz, lokuzio eta abar erabiliz bete ipuinean dauden hutsuneak.

-azkenean
-eguneroko
--enean
-gau hartan
-beste behin
-gero
-eta gero
-behinaren beste behinean
- halako batetan
- harrez geroz

--enean
-behin
-halako batean
--ren ondoren
-haseran
-ondoren
-haseran
-goiz batez
-azken behinean
-ondoren

TRISTEAK KONTSOLATZEKO MAKINA*
Anjel Lertxundi

Andolin lrakin ezagutzen ez zuen kristaurik ez zegoen Tolosan eta Tolosako ingu
ruetan. Uzturre mendipeko baserri batetan bizi zen bakar-bakarrik. Berak egosten zituen
______ babarrunak, berak garbitzen zituen bere kantzontzilo zikinak, berak
konpontzen zituen teilatuko itukinak.

lnoren beharrik ez zuela eta harro bizi zen Andolin .lrakin. Baina bihotza oso ona
zuen Andolin lrakinek, txahal txikiaren txuleta bezain samurra, Santa Maria elizako atea
bezain zabala. Eta jendeari laguntzea gustatzen zitzaion. Asmatzaile trebea zen Andolin
lrakin eta gauzak asmatu, ongi asmatzen zituen ezertarako balioko ez bazuten ere.

____ surik gabe arrautzak prejitzeko paela** asmatu zuen bezala. Paela
normal bat zen, edozein etxetakoa bezalakoa, baina paelaren ipurdian kaja moduko bat

* LERTXUNDI, A. (1981):Tristeakkontsolatzekomakina,Donostia, Erein.
* * Paela= padela, sartaia.
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zegoen. Kajan katu bat eta sagu bat sartu zituen. Hauen korriken, ihesen eta harrapa na
hien berotasunez prejitu nahi zituen arrautzak. Baina arrautza prejitzerako katuak xagua
jan zuen bapo etzan zen siesta eder bat botatzera dijestioa egin asmoz.

______ kristalezko txapela asmatu zuen baina asmakizun honek ere ez
zuen ezertarako balio izan, eguzkiak bete-betean jotzen bait zuen kristalean eta inoiz bai
no gehiago berotzen zen Andolin lrakinen kaskazuria.

_____________ , kurpildun zapatak asmatu zituen baina Andolin
lrakinek ez zekien patinetean ibiltzen eta ipurdiko latzak hartu zituen; ganbaran gorde
zituen kurpildun zapatak haiekin ibiltzen ez zuela inoiz ikasiko eta.

________ , berriz, Tolosako jendea oso triste bizi zela, tolosarrek zariana
zer zenaren arrasto pikurik ez zutela eta tristeak kontsolatzeko makina asmatu zuen. llargi
beteko eta ilargi berriko gau asko eta asko pasa zituen makina asmatzen lehendabizi eta
makina egiten gero.

________ , hamaika ilargi bete hamaika ilargi berri igaro
ziren , tristeak kontsolatzeko makina bukatu zuen. Tramankulu handi bat zen, za-
pata kaja ikaragarri baten antzekoa. Alde batetan zulo bat zuen eta bestean marmita be
zalako ontzi bat eta ontziaren ipurditik tubo bat iristen zen bestekaldeko zuloraino. Mar
mitaren parean, berriz, margo guztitako botoiak zeuden.

Uzturretik Tolosara jaitsi zen igande eta plazaren erdian ipini zuen tra-
mankulua. Andolin lrakin jendeari deika hasi zen:

- Mesedez, faborez eta arren,
geldi zaitezte hemen!
_____ ez zitzaion inor inguratu. Gero eta abots ozenagoz errepikatzen zuen

Andolin lrakinek deia:
- Mesedez, faborez, eta arren,
geldi zaitezte hemen!
_______ bi mutil koskor, mukitsu gerturatu zitzaizkion. Batek galdetu zion:
-Zertarako da katxarro hori?

Hau ez da katxarroa -Andolin lrakinek sua zeriotela zituen begiak- Tristeak
kontsolatzeko makina da. Zu ez al zaude triste, eh?, zu ez al zaude triste?

- Beno ... -begiak makurtu zituen mutikoak- bai, triste nago, bihar astelehena de
lako eta ikastolara joan behar dudalako. Gainera gaur nire amak ez dit pagarik eman nota
txarrak atera ditudalako eta ezin dut goxokirik erosi.

Eta negarrez hasi zen mutikoa. Andolin lrakinek makina inguratu zion eta marmita
ren antzeko ontzia ipini begien parean. Malkoak marmitara erori ziren, gero tubotik pasa,
eta era guztitako goxokiak irten ziren bestekaldeko zulotik.

Pozik zegoen mutikoa. Salto ederrak eman zituen behintzatl Goxoki tristeenak laqu
nari eman eta Tolosako kaleetan zehar abiatu ziren biak Tristeak Kontsolatzeko Makina
ren miraria aldarrikatuz.

Jendea inguratzen hasi zitzaion Andolin lrakini, siniskaitz, qero eta
fede gehiagoz .

-Zer gertatzen zaizu zuri? galdetu zion Andolin lrakinek gazte mardul, ile kixkur
bati.

- Neri...? Ez dakidala gaur arratsaldean Atotxara nola joan eta futbola ikusi gabe
geriltuko naizela.

Negarrez hasi zen gazte mardul, ile kixkurra. Andolin lrakinek marmita ipini zion be
gien parean, malkoak erori ziren bertara, pasa ziren malkoak marmitatik tubora, eta tubo
tik zulora. Zulotik zer irtengo eta Atotxako tribunarako sarrera bat.

Atso bat hasi zen negarrez . Zer ate zuen galdetu Andolin lrakinek
marmita begien parean ipintzen zion bitartean eta atsoak:

-Gaur igandea dela, jende guztia dotare-dotare dabilela eta nik soineko ziztrin hau
besterik ez dudala.

Tristeak Kontsolatzeko Makinaren zulotik zer irtengo eta zapata takoi altu txarolezko
finak, galtzeta sedazkoak, balante arinak, gana plisatuak eta hiru gabardina.

Doministiku asko egiten zuen batentzat berrogeita bat musuzapi, tripaundi baten
tzat tripa disimulatzeko danborra, Tolosako alkatearentzat ibaira larrosa usaineko ko
loniak botatzen zituzten paper fabrikak, ezer saltzen ez zuen dendari egoskos batentzat
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sekulako irritar gozoa eta beste mila-milioi gauza pozgarri irten ziren Tristeak Kontsola
tzeko Makina haren zulotik.

Tolosa guztia pasa zen makinaren aurretik eta bertan isuri tolosarrek begietan zituz
ten malko guztiak.

_____ Andolin lrakin etxeratu zen , pozez zoratzen zegoen tolosarrak
zoriontsu egin zituelako eta herriz herri ibiliko zela erabaki zuen euskaldunek alaitzeko
premia galanta zutela eta. Eta hain poz handia zuen, negar egin zuen zorionaren zorio
nez, negarraren malkoak makinaren marmitara erori ziren, marmitatik tubora, tuborik zu
lora, eta handik zer irtengo eta labadora irten zitzaion.

______ , labadorak egin zion guttien atsegin zitzaion lana eta ez zuen ge
hiago Andolin lrakinek kantzontzilo zikinik garbitu.

· lpuina irakurri eta gero, aztertu nola erabiltzen dituen lokuzioak, loturak, aditzak e.a.

2.5. Gutuna
· Edukiak: - Denborazko eta lekuzko egiturak, ibilaldiaren hasieratik bu

kaerara arteko etenak azpimarratzeko.
- Lokuzioak, denborazkoak 1, lehen landutakoak.

· Ariketak

a) Lokuzioak: denborarekin zerikusirik dutenak (/)

Lotu bi zutabeak
-Egun argiz
- lzarretik izarrera
-Aldez aurretik
-Behin betirako
-Bitartean
-Geroko batean
- Bihar edo etzi

Lehen edo gero
- Handik laster

Hutsuneak bete

- poco después
-de sol a sol
-a la luz del día
-al poco
-de antemano
-de una vez por todas
-mientras tanto
-tarde o temprano

Zure osaba bakarrik joan zen Venezuelara. abiatu zen zure izeba-osa-
barekin elkartzeko, eta, gurasoei esanez berriro ere hemen izango zirela.
Baina amona hil egin zen, eta aitona.

osabak lana lortu zuen. Baina lan gogorra benetan,
______ , bolibar gutti irabazteko. bazekiten hala izango zela,
baina utzi nahi zuten hemengo bizimodu latza.

b) Gutuna

Hona hemen txango zenbait («Zuberoako Jainko erromatarra», HABE aldizkaria, 21.
zenb.; Udazkena ikustera Otsagi aldera», HABE, 51. zenb.; «lberora, uraren lanak lkus
tera», HABE, 67. zenb.) Lehenengo irakurri arretaz. Gero gutun bat idatziko diozu zeure
lagun minari zuk egindako txango bat kontatuz; jakina, irakurritakoa izango da.

Ahalik eta zehaztasun gehien eman behar diozu, hots, nondik nora eta nola joan zi
neten, norekin, ikusi zenutena, inpresio orokorra e.a.
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2.6. Urtaroak

· Egiturak
- Denborazko egiturak.
- Eguraldiarekin zerikusirik duten esaerak, hiztegia e.a.
- Lokuzioak: denborazkoak II.
- -TE atzizkia.

· Ariketak
a) Lokuzioak: denborarekinzerikusirik dutenak (JI)

Hemen agertzen diren lokuzioak erabiliz, osatu beheko gutuna.

A. dagoeneko
B. luzaro
C. noizik behinka
D. aurrerakoan
E. aurrerantzean

F. gaurgero
G. goizean goizik
H. gaurgero
l. behingoan
J. berehala

Kaixo lagun:
______ zeure buruari galdetu diozu ea zer gertatu zaidan nere berririk ez

izateko. Bada, lanpeturik nagoela, eta eten gabe jo ta ke la-
nean aritzen naiz.

Zer moduz zaude? konponduak izango dituzu laneko istiluak.
______ izan zenituzten eta azkenean lur jota zeunden. Ea _
kontatzen didazun nola amaitu zen.

Gezurra badirudi ere, azkenean lana lortu nuen. lnformatikako bulego batean.
ez ditut diru gehiago eskatuko. Hala ere,

________ besterik ez zen.
Beno, lagun, lanera noa. ea gehiagotan elkar ikusten dugun,

eta besterik ez bada, ,
Muxu bero bat.
P.D. izango dituzu Edurneren berriak. ldatzi .bait dizu.

b) Eguraldiarekin zerikusirik duten errefrauak

1. Hemen agertzen diren errefrauei bokalak kendu zaizkie. Ea zeinek osatzen dituen le
henagol

A. _G_2K___T R_ M_RTLK___G_R_LD_.
B. _G __ RD_K__ __ R G_N G_ZT_K__ __ R__ ,
C. N_G __ K_D_RTLN D__ D_.
D. _z_R __ H_TZ N_G __ M_ TZ. _z_R __ B_R_ N_G __ G_R_.
E. M_RTLLR_, _LP _R LR_; _p _R_L LR_, G_B_ B__ N_

H_B_; M TZ L_R_, _RR__R_N P_R_,
F. _G_2K__ __ T R RR_M_K__ Z_B __ ,

2. Ados al zaude errefrau hauekin?

3. Presta ezazu metereologi partea hauetako esaeraren bat erabiliz.
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Erantzunak

A. f;GJlZKJllT_b EU!tI, M_;\RT~O~O_EQ_UR_ALJ;;>I.
B. f;GUERDJK_QEURIA~EQ_UNQ_UZ]'IK_OEURIA.
C. Nf;GUAK_l;;D_i:RTWNQ_U_UQ_A.
D. _AZ_AROAH_9TZ,"!_EGUAM_OT~AJ;AROA_J3JIB.O~NEGUA_Gf;RO.
E. M_ARTXQL_QRE,_b.LPJ<;RIJ)~E;_APIRIL_LO~E,_GAii.E_BAINO_HO_]E_;_ MAIATZ LQRE,

1'RREARJ;:N P_;\B,_E.
F. f;GJlZKIA_i:11\ EURIA~ER.ROMAK02UBIA.

e) Testuaren moldaketa: idazlana

Urtaroak izeneko testua irakurri. Gero moldatu testua eduki hauek kontutan izanik:

· Denborazko egiturak.
· Eguraldiarekin zerikusirik dituzten esaerak, hiztegia e.a.
· Lokuzioak: denborazkoak 11.
· -TE atzizkia.

URTAROAK

Naturan lau urtaro bereizten ditugu. Urtaro bat udaberria da. Udaberria martxoaren
21ean hasten da. Eguzkiak dexente berotzen du irteten denean. Batzutan, iparraizeak jo
tzen duenean, elurra egiten du mendietan.

Baina eguzkia agertzen denean, elur guztia urtzen da. Eta elurra urtzen denean, urak
handitu egiten dira. Urak handitzen direnean, errekak garbitu egiten dira. Urak izugarri
handitzen direnean, errekek gainezka egiten dute; gainezka egiten dutenean, soroak urez
betetzen dira.

Udaberrian eguzkia goizago ateratzen dela esan dugu. Eguzkiak gaueko hotza ken
tzen du; hotza kentzen duenean, ihintza sortzen da eta giroa epeltzen du. Giroa epeltzen
duenean, txoriak kantuan hasten dira. Txoriak kantuan hasten direnean ...

Denbora igaro eta uda datar. Udan, eguzkia denean, bero izaten da. Bero denean,
jendea itzalaren eta edari hotzen bila ibiltzen da.

lrailaren 21ean udazkena hasten da. Udazkenera iristen garenean frutak heldu egi
ten dira. Frutak heltzen direnean, bildu egiten dira.

Aintzina, bildu eta gero etxean gordetzen ziren neguan jateko. Orain, ordea, hozkai
luetan sartzen dira urtean zehar jan ahal izateko. Baina bildu, heldu gabe daudenean bil
tzen dira, eta hozkailuetan heltzen dira.

Udazkenean, zuhaitzen hostoek gaztain-kolorea hartzen dutenean, haizeak lurrera
botatzen ditu. Beste batzu, ordea, ez ditu haizeak botatzen, zuhaitzetik erortzen dira.
Hostoari, lurrean dagoenean, «orbela» esaten diogu. Haizeak jotzen duenean, eraman eta
ekarri egiten du orbela.

Elurra egiten duenean, dena zuri-zuri gelditzen da. Elurra mara-mara ari duenean,
natura lo egoten da eta gu etxean. Etxean geratzen garenean ...

HABE, Ikaslearen Liburua (l-4 urratsak), 154.or.

2.7. Euria

Atal honetan duzun hiztegia erabiliz, eguraldiaren deskribapena egin hogeiren bat
lerrotan.

Euriarekin zerikusi duen hiztegi bat eta zenbait ideia ematen zaizkizu.

/zenak lanbro
xirimiri

laino
behelaino
hodei

eremu
lurralde heze
ibai
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zaparrada
kazkabar
elur

oskarbi
haize
tximista
ortzadar
trumoi
eguraldi
uholde
ekaitz

erreka
zingira
laku
itsaso
erreten
ubide
baratza

Adjetiboak xehe
lodi
isil
zaratatsu

desiragarri
molestagarri
temati
bizigarri
mesedegarri
kaltegarri

Aditzak eraso
atertu
garbitu
'hondatu
berpiztu

suspertu
busti
etzan
blai egin
hoztu
epeldu
berotu

lehortu
hezetu

EGAZ, Euskara lantzen O, Erein, Donostia 1985,154.or.

2.8. Gatuna

· Ariketak

a) Lokuzioak: denborazkoak (!JI)

· Lotu kidekoak

Ezkerretan dauzkazun lokuzioen kidekoak aldameneko hitz-saldan daude. Beraz,
aurki itzazu.

guztian behin •\'3(\
-dagoeneko 'O'
-behin edo beste noiz harrez edo
- beti eta beti behinka honez gero
-handik aurrera
-sekulan betiko goizetik gero(ztik) beh\1'
-behin eta berriro betíko --noizean behin b\harrera lehenbailehen
-lehen baino lehen 'tutaü"-
-gauetik biharrera \\1 . behin berriz

Edo lotu bi zutabeak.

-dagoeneko
-behin edo beste

noiz behinka
goizetik biharrera
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- beti eta beti
- handik aurrera
-sekulan betiko
-behin eta berriro
-noizean behin
- lehen baino lehen
-gauetik biharrera

behin edo behin
hirutatik bitan
harrez gero(ztik)
honez gero
behin berriz
lehenbailehen
betiko guztian

· Ezagutzen ez dituzunekin testu motz bat sortu

b) Denborarekin zerikusirik duten errefrauak

Denborarekin zerikusirik duten lau errefrau dituzu hemen.

oilarrak pixa sqin baino lehen

atean dago

atzo goizekoa aurrera begiratzen ez duena

· Hitzak lotuz, lauak atera.
· Egoerekin lotu itzazu.
· Errefrau hauek erabiliz, eta dakizkizun guziekin, horoskopo bat egin.

Egoerak zatikatuak dituzu (hiru besterik ez dituzu): testuak asmatu eta errefrauekin
lotu.

-Ama, gaur ikastolako lagun batekin haserretu naiz.
da esaera hau.
Norbait edo zerbait zaharra dela adierazteko erabiltzen.
-A, bai? --eta honela jarraitu zuen amak:
Aitona, bere ilobatxoari gazte denborako gorabeherak kontatzen ari zaio. Berriro ere

pozik itzuliko litzatekeela.
dela eta hau esaten dio ilobatxoari:

gazte denbora esaten dio. Saina badaki hori ezinezkoa.

e) Idazlana: gutuna

Gutun honetan honako eduki hauek erabili behar dituzu:

- Denborazko egiturak.
- Lokuzioak: denborazkoak ( 111).
- Denborarekin zerikusirik dituzten atsotizak.

Zure lagun bati gutun bat bidali, azkeneko berriak kontatuz. Eskutitzean zuen lagun
batzuen dibortzioaz arituko zara.



Esperientziak

2.9. Lurrikara: idazlana

a) Irakurri

46. Eduki eta ukan, nori berea eman

Euskaldun askorentzat eduki (daukat) eta ukan (dut) erabat sinonimoak dira eta,
hortaz, berdin esaten dute dirua dut edo dirua daukat, esaldi bion artean inolako be
reizketarik egin gabe.

Bizkaialdean, gainera, usarioan dagoen forma bakarra eduki-rena da, ukan-en
adizkerak laguntzaile soilak izaten direlako, senidetasuna adierazteko (Nor dozu hori?
Gizon hori aita dot) eta beste zenbait esaldi pitxi salbu (jan horl. ona dozu eta!).

Beste euskalkietan, ordea, biak erabiltzen dira posesibotasuna edo jabegoa adieraz
teko. Autore klasikoen testuetan (Axularrengan bereziki), marka gabeko forma ukan iza
ten zen, eduki-k esangura berezia izanik. Autore berorren liburuan eduki-k «zerbaiten
barruan ukan» esan nahi du beti eta era honetako adibideak aurkitzen dira bertan: amak
bere sabelean haurra dauka, dirua edukitzeko kutxa, itsasuntziak karga han
dia dauka, erdarazko contener edo caber gisa, gutxi gora behera. Hortik sortu dira,
edukitzailea, edukiera, edukina eta edukinontzia hitz eratorri eta elkartuak.

Horren arauera, dirua mahai gainean dut, baina bankuan dirua daukat; age
rian duzu, baina ongi gordeta daukazu; bistan dugu, baina ezkutuan daukagu;
libre dute, baina barruan loturik daukate modukoak bereiz daitezke euskara jato
rrean.

47. Denboraren tunelean (1 ): denbora, aldia, eguraldia

Denboraren inguruan gure hizkuntzak baditu hitz interesgarri batzu, ongi mintzatzen
jakiteko bereizi beharrekoak. Dakusagun gaur horietako batzuk zer esan nahi duten.

DENBORA: Hitz honen esangura aski zabala da eta beste guztien arloa estaltzeko
balio du nolabait. Horrez gainera, bereziki, kronometriari dagokiola esan daiteke: Zenbat
denbora behar da hara heltzeko? Honez gero ez dugu denborarik. Denbora
amaitu da. Badago oraindik denbora. Denboraren makina. Denbora neur
tzea ...

ALDIA: Denbora-zatia izaten da, ez, ordea, luzeegia. Kronologiarako balio du: Aldi
hartan Jesus Jerusalemera igon zen bere dizipuluekin. Aldi iragana hobea iza
ten ornen zen. Denbora errepikatua ere markartzen du inoiz: Zenbat aldiz? Hiru al
diz, bi aldiz ... Hitz honetatik izen elkartu asko ateratzen dira: hitzaldia, batzarraldia,
hizketaldia, ateraldia, lotaldia, haserraldia, uztaldia, ibilaldia, ixilaldia ...

EGURALDIA: Atmosferaren egoerari, klimaren gorabeherei dagokie: Eguraldi ona,
eguraldi txarra, e. beroa, e. eskasa, e. lehorra, e. euritsua ...

48. Denboraren tunelean (2): a roa, garaia, astia, beta, aisia

Denbora adierazteko euskarak dituen hitzei jarraituz, aurrekoan amaitu gabe utzi ge
nuena bukatuko dugu oraingoan.

AROA: Aldia baino denbora luzeagoa izaten da. Historian sailkatzen diren denbora
-zatiak izendatzeko erabiltzen da aspaldion: gauaroa, ibiltaroa, edonoraroa; Harri
Aroa, Burdin Aroa, Erdi Aroa, Aro Berria ... Batzytan, atzizki gisa doanean, -za ro
gisa azaltzen da: haurtzaroa, zahartzaroa, umezar()a, gaztaroa, baina heldu
-aroa. Ba dira, gainera, ereiaroa (ereitekoa), hazaroa (hazi-aroa), uztaroa, maita
roa ...

GARAIA: Alde batetik aldia-ren sinoni.moa izaten da (garai hartan ongi bizi gi
nen biok), baina besterik nahi edo espero den denbora adierazteko ere erabiltzen da:
helduko da horretarako garaia ere. Ba zen garaia zu hemendik ikusteko!

ASTIA: Egin beharreko lanak amaitu ondoren gelditzen den denbora, bestelako ze
reginetan ematekoa. Ez dut astirik orain. Astia izango dudanean egingo dizut.
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Pello Salaburu (1984):Euskara hobean hobe, Bilbo, Euskal Herriko Unibertsitatea, 127-128orr.

BETA: Gauza bat behar den moduan, ongi eta presa gabe, egiteko behar den denbo
ra egokia: Ordubete falta da eta denbora horretan ez dugu betarik lana amai
tzeko. Denbora bai, baina betarik ez.

AISIA: (a organikoduna) Lanik gabeko denbora lasaia, jolas-denbora.

b) Zuzendu

Denbora eskasa daga aurten ezer ereiteko. Eguraldirik ez dugu geltokira heltzeko.
Aro hartan Sabino Aranak bere mezua zabaldu zuen. Aldirik ez dut ezertarako orain. Ga
raia behar da gauzak ongi egiteko. Betarik gabe nabil !anean. Asti ona dagoenean men
dira irtengo zarete egurastera, baina beta honekin pentsatu ere ez. Bazen aldia zu hemen
dik ager zintezen, txo!

e) Idazlana

Edukiak: - Denborazko eta lekuzko egiturak.
- Lokuzioak: denborazkoak.
- Hiztegia: -denbora, astia, beta, aisia.

-lurrikara, suntsidura, desolazio, larrialdi-pla-
na etab.
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2.10. Fotonobela

Fotonobelak ere bere balioa dauka ildo beretik jarraitzeko. Baina, pro
gramaturik egon arren, ez da egin. Hala eta guztiz ere, Euskaltegian egin
izan denean esperientzia zoragarri, alai eta motibagarria izan da.

Beraz, EGAko dinamika aspergarri eta monotonoa hausteko interesga
rria iruditzen zait.

Eta ildo beretik jarraituz, honako edukiak lan daitezke:
l. Denborazko egiturak. Kontaketa-modura, kontatzen den gertakizu

na hasieratik bukaerara arteko denbora-etenak azpimarratzeko.
2. Lokuzioak eta denborazkoak.
Fotonobela antzeztu ere egin daiteke.
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