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ERRENTERIA 2021-2022 IKASTURTEA
Hamalau urte pasa dira Eskolako Agenda 21 programan parte hartzen hasi ginenetik, egun Eskolako Agenda 2030ean 
bihurtu dena. Agenda berri honetan Garapen Jasangarrirako 17 Helburu finkatu dira eta, aurten, iazko helburu berdina 
landu dugu, 15. helburua hain zuzen ere: LEHORREKO EKOSISTEMETAKO BIZIA. Oso helburu zabala denez iaz basoak 
landu genituen bezala, oraingoan larreetan, zelaietan eta larreetako loreetan jarri dugu arreta.

2021-2022 ikasturte honetan, Errenteriako 8 ikastetxek parte hartu dugu Eskolako Agenda 2030 programan: Bizarain 
LH ikastola, Bizarain DBH ikastola, Cristobal Gamon LHI, Don Bosco LHII, Egiluze Ikastetxea, Koldo Mitxelena BHI, Orereta 
Ikastola eta Telleri-Alde ikastetxea. Etapa ezberdinetako ikasleak izan gara protagonistak, Haur Hezkuntza, Lehen 
Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Hezkuntzakoak. Guztira, 4.800 ikasle inguru.

IKASTETXEETAN EGINDAKO LANKETA
Zelai eta larreetako gaia lantzeaz gain, ikastetxeetan ekintza ugari 
burutu ditugu. Batzuk aipatze arren: 

 - Landareak lehortu eta ordenagailu eramangarrientzat 
etiketak egin ditugu.

 - Eskulan politak egin ditugu.
 - Bideo-joko bat prestatu dugu landareen eta Eskolako 

Agenda 2030 inguruko galdera eta jolasekin.
 - “Udaberria dator” erronka: Astean bi landareen izenak 

bidali eta mendian edo kalean aurkitu eta argazkiak atera 
behar izan ditugu. Ondoren, irakasleari bidali eta horiekin, 
kartelak osatu ditugu eskolan zehar jartzeko. 

 - BASK arropa markako bi kide izan ditugu lanbide heziketako 
eskolan. Jasangarritasunean oinarritutako kooperatiba bat da eta 
beraien proiektuan berri ematera etorri zaizkigu.

 - Talde batek, ikastetxearen inguruan zuhaitz eta zuhaixken landaketa 
egin dugu, guztira 18 espezie sartuz: astigarra, haltza, gurbitza, urkia, 
hurritza, elorri zuria, gorostia, lizarra, eta abar.

 - Iaz martxan jarritako “Basoa ernatzen” proiektuari jarraipena eman diogu, ezkur 
gehiago ernatuz. Erraboilak ere landatu ditugu.

 - Erlezainaren bisita izan dugu gelan.
 - Eskolako irratiaren bidez, egindako lanketa ezberdinak zabaldu ditugu.
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Herri mailan egindako lanketen inguruan, bereziki hurrengo ekintzak aipatu nahi ditugu:

LORATU HERRIA
Aukera izan dugunok, eskolako belardian eremu bat moztu gabe utzi dugu bertako 
biodibertsitatea aztertzeko. Eta belarrik ez genuenok, auzoko belaze zati bat erabili 
dugu horretarako. Eremua hesitu eta belarra hazten utzi zaio. Konparaketa egin dugu, 
aurretik eta ondoren aurkitutako egoera aztertuz. 

TXIKIPEDIA
Gipuzkoako beste 50 ikastetxeekin batera burututako proiektua izan da. Landareen 
itsutasunak dakarren arazoa larria dela ohartu gara, ezagutza garrantzitsua galtzen ari 
garelako. Gure kasuan ere horretaz konturatu gara, gertuen ditugun loreen izenak ere 
ez ditugu ezagutzen! Hori dela eta, ikastetxe guztien artean Txikipedia osatu dugu gure 
inguruko landareei buruzko informazioa sarera igoz. Horretarako, ikastetxe bakoitzak 
aztertutako artean, esleitutako 2 landareen informazioa idatzi dugu Txikipediara igoz.

ERRENTERIAKO LANDAREEN BILDUMA
Basora eta zelaietara egindako irteerak aprobetxatuz, loreei argazkiak ateratzeko aprobetxatu dugu. 
Horien ezaugarriak aztertu eta guztion artean, herriko loreen bilduma egingo dugu. 

IRTEERAK
LHko ikasleok goiz pasa ederrak egin ditugu inguruko mendietako larreak aztertuz. Batzuk San Markoko bidera irten 
gara. Landare asko aurkitu ditugu txangoan zehar. Ugarienak bitxiloreak eta txikori-belarra izan dira eta horietaz gain, 
hirusta gorri eta zuriak, lihoa, urrebotoia... Animaliak eta intsektuak ere topatu ditugu, batez ere, ornogabeak: euliak, 
erleak, armiarmak, zizareak, inurriak, matxinsaltoak... Txori gutxi ikusi ditugu baina horren arrazoia, asko ginelako eta 
beldurtu ditugulako izan daiteke. Horietaz gain, abereak ikusi ditugu, behiak eta ardiak adibidez.

Eskola inguruko belazera ere irten gara. Hemen, biodibertsitate gutxiago dagoela konturatu gara. Batez ere, belarra oso 
maiz mozten delako. Lore gehiago egongo balira, intsektu gehiago eta horren ondorioz, hegazti gehiago ere hurbilduko 
lirateke. Egunero ikusten dugun eremua dela konturatu gara, baina gertutik ikusi ondoren ezagutzen ez genituen detaile 
ugariaz jabetu gara. Esperientzia polita izan da!

Herriko berdeguneetan zabor ugari aurkitu dugu baina batez ere, txakur kakak. Iruditu zaigu geroz eta etxebizitza gehiago 
dagoela eta berdeguneak gutxitzen ari direla.

Baserri batean izan gara eta gauza asko ikasi dugu. Erakutsi digute, baserri inguruko belarra oso garrantzitsua dela, 
behiei jaten emateko erabiltzen dutelako. Udan eta udazkena hasieran behiak kanpoan izaten dituzte, kumea edukiko 
duten arte. Belarra motza ikusi dugu, animaliek zuzenean jaten dutelako. 

Bigarren hezkuntzako ikasleok landare itsutasunari eta inguruko gune berdeei buruzko galdetegia bete dugu. Eta 
heskai-biziak zer diren ikasi dugu, Kutarro inguruko ibilaldia eginez. Konturatu gara aziendaren ongizatean eragina dutela, 
babesa ematen dielako. Eta horretaz gain, biodibertsitate eta oreka biologikoaren gordeleku dira.

Baserria eta belarraren garrantziaz ere hitz egin dugu. Zelaiak aztertu ditugu biodibertsitatearen ikuspuntutik, ekosistema 
bezala. Gu ere konturatu gara ez ditugula ezagutzen bertan hazten diren landare eta loreak. Baina jabetu gara garrantzia 
handia dutela, polinizatzaileak erakartzen dituztelako.
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SENDABELARREN LANKETA
Gure ikastetxean sendabelarrekin botikak egiten ditugu eta belar horietaz hornitzeko ekoizpena guk egin genezakela 
pentsatu genuen. Horretarako hainbat ontzi prestatu ditugu eta ikastetxeko eremu eguzkitsu batean jarri. Bertan erromeroa, 
ilena, mendaro, ezkai, salbia eta abar landatu ditugu. Horretarako lurra, harri koxkorrak,... igo genituen ikasleek eta 
ontzietan banatu. Landaketa egin ondoren txandatu egiten gara zaintza lana egiteko, hau da, ureztatu eta garapenaren 
jarraipena egiteko.

Aurten aztertutako botikak; Ile erorketaren aurka adibidez, asunezko infusio bat, okerdurak eta kontusioak tratatzeko 
aukeretako bat, izpilikuarekin egindako masajerako olioa, azkenik, erredurak tratatzeko ilenaz egindako ukendu bat 
(kalendula).

Ikasturte honetan sendabelarrei buruz hitzaldi bat jaso dugu Gorka Menendez EHU-ko irakaslearen eskutik ETNOBOTANIKA 
ETA HERRI MEDIKUNTZA gaia landuz.

ONDORIOAK: Ondorio moduan, alde batetik jabetu ginen sendabelarren inguruan geneukan ezjakintasuna. Bestetik, 
erronka honen bidez, sendabelarrek gaixotasun arinen aurrean izan ditzaketen eraginaren inguruan asko ikasi genuen. 

IKASLEEN ARTEKO 
FOROA
Ikasturtean zehar egindako lanketa, Ikasleen arteko Foroan 
partekatzen dugu. Aurtengo egoerak hobera egin duenez, berriro 
elkartzeko aukera izan dugu. Beraz, maiatzaren 17an bateratu 
genituen egindako lan guztiak. 

Guk hartutako konpromisoak ere batzeko aprobetxatu dugu, 
dekalogo bat eginez. 

1. Gure inguruarekin egunerokoan errespetuz gozatzen ikasiko 
dugu.

2. Ez ditugu zelaiak zikinduko eta gure hondakinak dagokion 
edukiontzian utziko ditugu.

3. Arreta handiagoa jarriko dugu naturan.

4. Intsektu eta antzeko animalia txikiak bakean utziko ditugu eta 
beraien bizitokia zainduko dugu.

5. Gure inguruko landareak ezagutzen eta identifikatzen saiatuko 
gara.

6. Zelaietako landareak ez ditugu moztuko.

7. Ingurune naturalean lasai ibiliko gara zaratarik egin gabe.

8. Ikasitakoa gure ingurukoen artean zabalduko dugu.

9. Herrian antolatzen diren zuhaitz eta lore landaketetan parte 
hartuko dugu.

10. Baserritarren lana hobeto baloratuko dugu.
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PROPOSAMENAK UDALERA
Udalari zuzenduriko proposamenak Ikasleen arteko Foroan elkartu eta lau taldetan banatu ditugu. Jasotako bozka 
kopuruen arabera ordenatu ditugu. Hauek izan dira aukeratuak:

SORTU
• Ikastetxean zein herrian dugunaz jabetzeko eta biztanleria informatzeko aukera ezberdinak zerrendatu ditugu: 

 - Informazio panelak jartzea. Adibidez, zelai bat aukeratu eta landareen ondoan bere izena jarri. Edo bidegorrietan, 
Arramendin, Gabierrotan...

 - Gure ingurumena hobeto ezagutzeko tailerrak antolatu.
 - Erronkak sare sozialetatik bidali (sariekin).
 - Wordle jokoa landare eta zuhaitzekin prestatu.
 - Ibilbideak prestatu zenbait espezie non dauden adieraziz.
 - Egun berezietan (Atlantikaldian adibidez) landareekin erlazionatutako tailerrak prestatu (lorontziak dekoratu...), 

landareen informazioa emanez.
• Bertako espeziei garrantzia gehiago emanez, zuhaixka eta zuhaitz ezberdinen landaketak egitea, auzolanean edo 

elkarlanean.
• Jolas parke bat berritzean, elementu naturalak kontuan izatea, Beraunen egiten ari direnaren antzera.
• Animalientzako etxola ezberdinak jartzea baita auzolanean edo elkarlanean egiteko aukera luzatuz.
• Errotondetan landareak jartzea.

ZAINDU
• Udalaren esku dauden belardietan ahal den neurrian mozketa gutxiago egin, landareei loratzeko aukera emanez. 

Eta horietan animaliatxo gehiago izateko Intsektuen Hotelak egitea.
• Herriko gune berdeak zaindu, landareak berrituz.
• Etxeak edo eraikinak egin aurretik ondo pentsatu non egingo dituzten belardiak eta berdeguneak errespetatzeko.
• Obra baten ondorioz zuhaitzen bat kendu behar bada, aztertu ea beste nonbaiten landatua izan daitekeen.
• Arramendiko farolen argia aldatzea eta garbiketa sakon bat egitea.
• Berdeguneetako iturriak funtzionatzen dutela bermatzea.

ZABORRA
• Hondakinen gaiarekin kontzientziazio jarduerak egiten jarraitzea. Adibidez: 

 - Herri mailan, zabor bilketak antolatzea.
 - Ikasleekin herrian zehar irteera bat egitea dagoen zaborra biltzeko eta ondoren, bildutakoa erakusgai jarri.
 - Bereziki belardietako zaborra jaso.
 - Ikastetxeetako koloreetako zakarrontziak ugaritu eta mota desberdinetakoak elkarrekin jarri sailkapena errazteko.

• Zorrotzagoak izan zaborra edozein modutan edota lurrera botatzen dutenekin (isuna jarri, adibidez).
• Konpostagailuen herriko mapa egin.

BASERRIAK
Baserritarrei nolabaiteko laguntza eman behar zaie baserrietako bizitza mantendu ahal izateko, adibidez, baserrietara 
eramaten dituzten bideak zainduz edota gure inguruko produktuak kontsumitzea sustatuz.



8

Hau izan da ikasturte honetan egindako lanketa. Datorren ikasturterako aukeratua dugu zein helburu garatu, zazpigarrena 
izango da, Energiari buruzkoa. Azken aldian gai honetaz asko hitz egiten denez, interesgarria izango delakoan gaude.

Eskerrik asko zuen arretagatik!


