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IDAZLAN  LUZEA                Umeak eta kirola Nahikoa 

6. Lexikoa  … eta norbaitek erantzun beharko du gertakari honengatik. 

7. Lexikoa  konpromisoa 

8. Kalkoa  … gurekin zuzenean hitz egin nahi baduzu, … 

9. Deklinabidea  Pio XII.a etorbidean 

10. Hitz ordena  … adeitasun osoz egingo dizute harrera. 

11. Lexikoa  Esan nahi duenaren kontrakoa esaten du (Gure barkamen-eskea…). 

 

Gaur egun, umeentzat kirola ez da denbora-pasa hutsa. Izan ere, 

klasean, kalean zein kirol-taldeetan umeek ikusten dituzten ereduak eta 

jasotako heziketa direla-eta, beti hoberenak izan behar diren 1 presioa 

dute. 

Esaterako, nire semea herriko futbol-taldeko jokalaria da, eta 2 sei 

urte dituen arren 3 bere entrenatzaileak 4 partiduren 5 bat galtzen duten 

bakoitzean, izugarrizko oihuak eta irainak botatzen dizkie. 

6 Horretaz gain, taldeko gurasoek 7 norbaitek jokaldi txarra egiten 

duenean, hari partidua 8 galtzearen errua 9 leporatzen diote, eta hori ez da 

umeak hezitzeko 10 modu egokia. 

     Gurasoak garen aldetik, gure 11 semeak 12 hezitzerakoan 13 hainbat 

balio irakasten dizkiegu: leialtasuna, baikorrak izatea, diren bezala 14 

izatea, jendea bere alde on eta txarrekin onartzea eta beste hainbat. Eta 

ikasgelan, esaterako, ez diete lehiakortasuna, arrakasta, indarkeria eta 

honelako 15 jarrerarik irakasten. Izan ere, gure helburua da haiek zoriontsu 

izatea eta umeak izan behar diren bezala 16 izatea; 17 alaiak, lagunkoiak, 

biziak... eta ez lehiakorrak, bortitzak edota arrakastatsuak. 

     Horretaz gain, gaztetxoen ereduak Cristiano Ronaldo edo Messi 

bezalakoak dira eta hori ez da txarra, baino 18 gure umeak asko 

baldintzatzen ditu, eta perfektuak izateko helburura bideratzen ditu. 

 

1. Formulazioa
… hoberenak izan beharraren presioa… / … hoberenak izateko presioa …

2. Puntuazioa
Tartekiak komen artean --> …, eta, sei urte dituen arren, …

3. Puntuazioa
Tartekiak komen artean --> …, eta, sei urte dituen arren, …

4. Puntuazioa
Tartekiak komen artean --> … entrenatzaileak, partidaren bat galtzen duten bakoitzean, …

5. Lexikoa
… partidaren bat…

6. Kohesioa
Egokiagoa da esaldi hau aurreko paragrafoan kokatzea, ideia osagarriak baitira.

7. Puntuazioa
Tartekiak komen artean --> … gurasoek, norbaitek jokaldi txarra egiten duenean, …

8. Lexikoa
partida

9. Hitz-ordena
 … hari leporatzen diote partida galtzearen errua, …

10. Aditz-forma
hezteko

11. Kalko okerra
Comment on Text
“gure” hitza sobera dago.

12. Kalko okerra
seme-alabak

13. Aditz-forma
hezterakoan

14. Kalko okerra
bezalakoak

15. Kohesioa
horrelako

16. Kalko okerra
bezalakoak

17. Puntuazioa.
Bi puntu jarri behar dira --> … izatea: alaiak, …

18. Lexikoa
baina... 
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IDAZLAN  LUZEA                Umeak eta kirola Nahikoa 

 

Bestalde 19 gaurko profesional batzuk ez dira eredu onak gure seme-

alabentzat. Izan ere, haiek ematen duten irudia oso ezkorra 20 da 

gaztetxoentzat. Batetik, dirudunak eta berekoiak dira. Bestetik, arrakasta 

lortzeko edozer egiteko prest daude, hala nola, 21 etsaia zapaltzea 22, 

jotzea 22 edota drogak hartzea 22 hoberenak eta ezagunak izateko 23. Eta 

hori komunikabideek baimentzen 24 dute, kirolarien alderdi txarrak 

nabarmenduz. 

     Heziketa horren ondorioz 25 umeen arteko harremanak txarrera joaten 

ari dira 26. Beti norgehiagoka ari dira gure txikitxoak eta haien artean 

liskarrak dituzte. Gainera "txarrak" diren umeak balioesten 27 eta gaizki 

tratatzen dituzte, esaterako ume lodiak, ahulak edota elbarrituak 28. 

     Beraz 29 umeen artean kirolaren inguruan sortzen diren tirabirak 30 

bullingarekin 31 zerikusia dute. Izan ere, umeek ez dute enpatiarik eta 

txikitatik pertsona onak izaten ikasi behar dute. Beraz, haien heziketa 

gurasoen eginkizuna izateaz gain, komunikabideen, irakasleen eta 

entrenatzaileen eginkizuna ere bada. 

     Ondorioz, gurasoek 32, gure 33 semeen 34 hezkuntza eta morala 

zaintzeaz aparte, gure inpultsoak ere zaindu behar ditugu eta 

komunikabideek 35 kirolari profesionalek zer egiten duten kontatzeaz 

aparte, haien izaera txarrak 36 salatu egin behar dituzte, 37 gure seme-

alaben onerako. Izan ere, umeak etorkizuna dira. 

     Eba Mendia 

 

19. Puntuazioa
Koma falta da --> Bestalde, …

20. Lexikoa
kaltegarria / txarra

21. Puntuazioa
Koma sobera dago --> … hala nola etsaia zapaltzeko…

22. Sintaxia
etsaia zapaltzeko, jotzeko edota drogak hartzeko

22. Sintaxia
etsaia zapaltzeko, jotzeko edota drogak hartzeko

22. Sintaxia
etsaia zapaltzeko, jotzeko edota drogak hartzeko

23. Hitz-ordena
Bestetik, arrakasta lortzeko eta hoberenak eta ezagunak izateko, edozer egiteko prest daude, …

24. Kalko okerra
bultzatzen

25. Puntuazioa
Koma falta da --> Heziketa horren ondorioz, …

26. Kalko okerra
… okerrera ari dira egiten.

27. Lexikoa
gutxiesten

28. Lexikoa
elbarriak

29. Puntuazioa
Koma falta da --> Beraz, …

30. Deklinabidea
tirabirek … zerikusia dute.

31. Lexikoa
jazarpenarekin

32. Deklinabidea
Ohikoagoa da plural hurbila --> gurasook, …

33. Kalko okerra
“gure” hitza sobera dago --> … gurasook, seme-alaben hezkuntza…

34. Kalko okerra
seme-alaben

35. Puntuazioa
Tartekiak komen artean --> … komunikabideek, kirolari … aparte, …

36. Lexikoa
gaiztakeriak

37. Hitz-ordena
Egokiagoa da zati hau paragrafoaren hasieran kokatzea --> Ondorioz, seme-alaben onerako, gurasook, …
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IDAZLAN  LUZEA                Umeak eta kirola Nahikoa 

KALIFIKAZIOAREN ZERGATIA 

 

Egitekoa. Bete du. Gaiari heldu dio eta eskatutako hitz kopurua bete du. 

 

Egokitasuna. Hartzaileari eta komunikazio-xedeari egokitu zaie, oso estilo naturala erabili ez badu 

ere. Erregistroa egokia da, neutro samarra alegia. 

 

Diskurtsoaren antolaketa. Testu argia da eta jarraipen onekoa. Paragrafoen banaketa, oro har, 

egokia da, nahiz eta hutsen bat egin duen kasuren batean; izan ere, ideiak elkarren jarraian egon 

beharrean, paragrafo ezberdinetan kokatu ditu. Aipagarri ideien aberastasuna eta nola garatu 

dituen. Gainera, bere iritziak modu egokian arrazoitu ditu. Testu-antolatzaileen eta lokailuen 

erabilera egokia da, baina errepikatzeko joera nabarmena du. Puntuazioa dela eta, komak behar 

bezainbeste erabili ez dituen arren, testuaren ulergarritasuna ez du oztopatzen. 

 
Aberastasuna eta zehaztasuna. Baliabide morfosintaktikoen ezagutza maila nahikoa erakutsi du, akats 

bat edo beste tartean. Lexikoaren aldetik, gorabehera handiagoak izan ditu; batzuetan, hitzen 

aukeraketa okerra egin du, eta, beste batzuetan, kalkoak erabili ditu. 

 

 

Zuzentasuna. Oro har, zuzen jardun du. Kalkoak erabiltzeko joera du bai egituretan bai lexikoan. 

Ortografia zuzena da. 




