LAZKAO 2021-2022 IKASTURTEA

Hamazazpi 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.
Zelai eta larreetako gaia lantzeaz gain, aurreko ikasturteetan ikastolan txertatuta geratu diren ekintza ugari ere burutu
ditugu. Baita beste berri batzuk ere.

HAUR HEZKUNTZA
Abenduan Pirritx, Porrotx eta Mari Mototsek intxaurrondo bat oparitu ziguten Lazkaon eman zuten ekitaldiaren ondoren.
Udaberrian irteera bat antolatu genuen Olaberrira eta handik jaistean, Hariztiko basoan sorpresatxo bat genuen zai: ipuin
kontalaria eta ondoren intxaurrondoaren landaketa. Dena primeran irten zen, haurrak oso motibatuta zeuden, eta bide
batez, Amalurra proiektua abian jarri genuen:
-

Intxaurrondoari koloretako hesia egin.
Basoko zaborra jaso.
Birziklapenarekin jarraitu.
Erreketatik itsasora doan zabor guztiaz hitz egin.
Ama Lurraren zaintza gure esku dagoela konturatu.

LH 2

Eskolako belaze bizia
Ekintza honen bidez, herriko berdeguneen egoera zein den aztertzera
atera ginen. Kanpoan topa genezakeen animalien eta landareen lanketa
egin ondoren, ikertzaile moduan eskola inguruan behaketa lana egin genuen.

LEHORREKO
EKOSISTEMETAKO
BIZIA
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LH 3
Motibazio faseari hasiera eman genion aurtengo materialen artean proposatutako jolasarekin, aldaketa txiki batzuekin,
pandemia egoeragatik. Primeran ibili ginen! Baina gure ezjakintasunaz ohartu ginen. Ibilalditxo bat ere egin genuen, gure
herriko mugak eta paisaia aztertuz.

Erreka garbiketa
Agauntza erreka ingurua garbitzen izan gara. Bildutako zaborra sailkatu ondoren dagokion ontzira bota dugu. Guztira 8,2
kg plastiko, 21 kg errefuxa (sokak, burniak, oihal zatiak, oinetakoak, eraikuntzako materiala...), 4 kg beira, 211 zigarro
punta, 3 kg paper eta kartoi bildu genituen. Ea ba, garbitu beharrean gutxiago zikintzeko gai garen!

Konposta egiten
Astero HHko fruta azalak eta jangelako fruta eta barazki hondar, azal-zati freskoak, sukaldatu gabeak bildu eta
konpostagailura botatzen aritu gara. Material lehorrarekin nahastu eta tartean behin aireztatzea izan dira egin ditugun
lanak.

Loratu herria
Proiektu honen barruan, belardi baten azterketa egitea
izan da gure eginkizuna. Horretarako, herri baratzen
ondoko belardian itxidura bat jarri genuen (5m x 5m).
Eta bi garai desberdinetan behaketa egitera joan
ginen, neguan eta udaberrian, bien artean behatutakoa
konparatuz.
Belardian zenbat zaborra zegoen ikusita inguruko
garbiketa ere egin genuen.

LH 4

Baratza
Urtero bezala gogor egin dugu lan gure baratzean, sasoiko produktua landatuz. Eta iaz martxan jarri zen “basoak ernatzen”
proiektuarekin jarraituz, aurretik hartutako ezkur batzuen kimuak landatu ditugu.

LH5

Baserrietan belar ugari
Belardien eta larreen arteko desberdintasunak landu ondoren ibilalditxo bat egin genuen
inguruan dauden landazabalak aztertuz. Horretarako, belaze batera gerturatu ginen eta
behaketa sakona egin genuen.
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LH 6

Loratu Sarea
Gipuzkoako beste 50 ikastetxeekin
batera burututako proiektua
izan da. Landareen itsutasunak
dakarren arazoa larria dela ohartu
gara, ezagutza garrantzitsua
galtzen ari garelako. Hori dela eta, ikastetxe guztien artean Txikipedia osatu dugu
gure inguruko landareei buruzko informazioa sarera igoz. Guri egokitu zaizkigun
espezieak, honakoak izan dira: Digitalis purpurea (kuku-praka) eta Hepatica nobilis
(gibel belarra).

Bidezko merkataritza
Urtero bezala aurrera eraman dugu proiektu hau. Gelaz gela honen inguruan informazioa zabaldu ondoren, eskari guztiak
jaso eta prestatzen ditugu. Lortutako irabaziak Haitira bidaltzen dira.

DBH-DBHO
DBHko eta batxilergoko ikasleek ere ekintza ugari burutu ditugu ikasturte honetan. Horietako batzuk:
- Hariztiandi eta Agauntza erreka ertzeko landare belarkarak ezagutzeko irteera.
- Landare itsutasuna lantzeko, zelai eta larreetan ager daitezkeen landare espezieen informazio bilketa eta liburuxka osatu.
- Baserri eremuen balorazioa, ikasgelan lanketa eta irteera bat paisaiaren balioespena egiteko.
- Agauntza ibaiaren egoera aztertzen.
- Landareen liburuxka osatu.
- Sendabelarren tailerra: ezagutza eta identifikazioa.

ONDORIOAK
Ikasturte honetan burututako ekintzetan oinarrituta, ondorio ugari atera ditugu. Maila guztietakoak elkartu ditugu hurrengo
hauetan:
-

Gai hauen inguruko ezjakintasun handia daukagu. Bertako landareak, intsektuak, hegaztiak... ez ditugu ezagutzen.

-

Lorerik gabe intsektuak ezin dira elikatu eta intsekturik ez badago loreak ezin dira ugaldu. Eta landareak desagertzen
badira, polinizazioa ez litzateke emango eta gure elikadura arriskuan egongo litzateke.

-

Belazeen egoera orokorrean itxura onekoa da baina gerturatzean zikinkeria pila bat aurkitzen dugu. Jendeak botatzen
dituelako iristen da haraino. Gizakiok eragin zuzena dugu belardien egoeran.

-

Herrigunean dauden zelaiek airea oxigenatzen dute eta hori asfaltoz estaltzean airearen kalitatea kaltetuko litzateke.

-

Paisaia garrantzitsua da gure bizimoduan, aisialdirako eta beraz, hori galduko balitz, eremu gutxiago edukiko genituzke
denbora librean disfrutatu ahal izateko.
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GURE KONPROMISOAK
Denon esku-hartzea garrantzitsua denez, gure konpromisoak ere bateratu ditugu.
1. Zaborrik ez bota. Dagokion ontzira bota birziklatuz.
2. Zuhaitzak eta landareak pakean utziko ditugu. Loreak ez hartu, ez moztu.
3. Ingurune naturala errespetatu eta zaindu. Mendian belardiak errespetatu, ez zapaldu, zaborrik ez bota, langak irekita
ez utzi eta txakurra lotuta eraman bertako animaliak ez beldurtzeko.
4. Bidea errespetatu, ez zapaldu belarra.
5. Animaliak errespetatu, belardietako bizidunak ez zapaldu, bakean utzi.
6. Berdeguneak errespetatu eta zakurren gorotzak, horietan ere, jaso.
7. Intsektuentzako Hotelak egin.
8. Norbait ingurunea puskatzen edo zikintzen ari bada, atentzioa deitu.
9. Jartzen diren kartelak errespetatu eta ez kendu.

PROPOSAMENAK UDALERA
Eta amaitzeko, mailaka adostu ditugun proposamenak aurkeztu nahi dizkizuegu.
-

Pirritx eta Porrotxekin landatutako Intxaurrondoari koloretako hesia egin eta honekin batera, azalpen karteltxo bat ere
jarri.
Zakur jabeei beren zakurren gorotzak jasotzeko konpromezua eskatu.
Berdeguneen ondoan zakur gorotzak jasotzeko ontzi gehiago jarri.
Bizidunen izena eta informazioa duten panel informatiboak jarri.
Hariztiko futbol zelaia naturala jartzea, kautxoak asko zikintzen du eta euriekin errekara
iristen da dena kutsatuz.
Herriko parkeak jolas eremu naturalagoak bihurtu (hondar, hareazko edo belarrezko
zoruekin, loredun landareekin…)
Tirolina bat Lazkao guztia zeharkatzen duena.
Erreka garbitzeko eta zelaiak garbitzeko kanpainak egitea.
Herritarrei belardiek eskaintzen dizkien zerbitzuen eta onurei buruz informazioa ematea.
Herriko gune berdeen eta zuhaitzen kontserbazioan herritarrak partaide bihurtzea.
Natur ingurunearekiko kontzientzia areagotzeko ekintzak egin.
Ikasle eta bertako baserritarren harremana sustatzea.

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!

