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Maskotak
Gure lagunak? Etxeko errege-erreginak?

Gidoirako
•
•

•
•
•

Etxeko kide berezi eta
maitagarria
Jostailua, ez; konpromisoa.
Jabea eta maskota: lotura
sendoa elkarrekin
Adinekoekin, bakarrik
daudenekin: berba egin,
tristura ari du… Maskota,
psikologo handia
Maskotarekin, oinez,
korrika, parkean, mendian.
Arnasa, ariketa fisikoa
Herritar maskotadunak:
erantzukizunean heziak
Gaurko bizimodua, hiritar
kalekumea. Maskotaduna,
naturatik hurbilago

Etxean, oztopo; auzoan, arrisku
• Opari desegokia: haurrak
aspertu eta txakurra kalean,
e dia … utzi
• Elkarbizitza gatazkatsua:
erasoak… txakurrak, aske eta
zaunka: oinezkotxirrindulariak, ikaraz
• Ardura, gau eta egun,
oporreta … Janaria,
txertoak, ile-apai degia…
• Txakur gorotzak nonahi:
arrasto itsusi eta zikina
• Gehiegikeriak: maskota
bitxiak (sugeak, armiarmak,
uskerrak…). Lehiaketak
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MASKOTAK.

250 hitz gutxienez

Aztertzailearentzat

Aztertzailearentzat

Azken urteetan geroz eta pertsona gehiagok dute maskota bat etxean. Erosi edo

,

adoptatu egiten dituzte askotan kapritxogatik baina etxekoen bihotzaren zati bat

Punt.

izatera heltzen dira.
Dek. Erg.

Maskota bat izateak konpromiso bat da, elikatu, euren higienea mantendu,…

Kohs.

Hasieran inork ez du ikusten maskota batek atzetik dakarren guztia, maskota bat

Ort.

Kohs.
Lot. ?

Best.

izateak denbora eta diru gastuak dakartza. Askotan jendeak etxean denbora batez

Dek. Erg.

izan ostean naskatu egiten dira eta kale gorrian usten dituzte zenbait arrazoiengatik.

Ort.

Badaude zenbait egoera non maskotak etxeko giroa okertzen duen euren jarrera

Kohs./Erref.

agresiboagatik edo dena zikin husten dutelako. Etxekoen osasunerako baita

Ort.

maskotenerako ezinbestekoa da albaitariarengana joatea eta orokorrean gastu

Dek./Lex.

garestia izan ohi da.
Alde txarrak dituen bezala etxean maskota bat izateak bere alde onak ere baditu.
Dek. Erg.

,

Maskotarik ez duten pertsonak ez dute ulertzen baina jabearen lagunik onena izatera

Punt.

iritsi daiteke.

,

Adibidez, txakur bat ondo tratatuz gero berak ere ondo tratatuko zaitu. Maskota

Punt.

gehienek enpatizatu egiten dute euren inguruko jendearekin eta benetako laguntza
ematen dute ezerren truke. Norberaren momentu zailenetan ere tristura arintzen

Punt.

dute. Ez bakarrik etxean, kalera irtetzerakoan ere konpania egiten dizute eta lagun

Sint.

batekin bezala plan ezberdinak egin ditzazkezu; mendira joan, korrika egin,

Ad.

,

jolastu… Bizitza beste perspektiba batetik begiratzera bultzatzen zaitu, naturareki
Lex./Erd.

gehiago konektatzera baita balore ezberdinak izatera ere. Erantzunkizun gehiago

Dek. Erg.

izaten dute maskotadun pertsonak, ez bakarrik eurekin, orokorrean baizik, bizitzako
aspektu gehienetan.

Best.
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Egit.

Ort.

[Nire aburuz maskota baten presentzia ezinbestekoa da.] Benetako lagun fidel bat
izatea da, inoiz ez zaituelako bakarrik utziko, poztasuna areagotuko du [eta gure
momenturik tristeenetan ere bertan egongo delako.
] Jabe eta maskoten artean lotura
oso sendoak eratzen dira, ama eta seme edo alaba izango balira bezala.[Maskota bat
ondo hesia betirako laguna izango da.]

Aztertzailearentzat

Egit.

PROBA IDATZIA

Kalifikazioa:
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3,5

Aztertzaileen zehaztasunak: +: 1, 2
-: 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20
EGOKITASUNA/EDUKIA: 1,5
Azterketariak bere iritzia eman du eta gutxieneko hitz kopurua idatzi du. Hortik gora, gutxi. Atazak eskatzen
diona betetzen du, hau da, iritzia ematen du, baina argudio oso xumeekin eta informazio-hutsune
nabarmenekin.

MOLDEA, KOHESIOA ETA KOHERENTZIA:

1

Ideiak nahiko modu nahasian emanda daude (paragrafo berean: higienea, denbora, dirua…). Baliabide
sintaktiko mugatuak ditu eta errepikatu egiten ditu. Ez ditu koherentzia eta kohesio mekanismoak ondo erabili.

ZUZENTASUNA:

1

Gramatika mailako akats ugari ditu eta larriak dira horietako asko eta asko: deklinabidea, aditzaren erabilera,
sintaxia traketsa… Puntuazioa ere desegokia da eta horrek asko zailtzen du testuaren ulergarritasuna. Hitzen
ordena eta egiturak ere traketsak dira sarritan (batik bat, azken paragrafoan).

