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Laura, Ines ,Iker eta Lander

abcomenius@euskalnet.net

Errealak berdindu du Anoetan Espainolen aurka
Atzo igandean, azaroak 12, Errealak Españolen aurka jokatu zuen Anoetako estadioan.
Erreala irabazten hasi zen, baina bigarren zatian Españolek berdinketaren gola sartu
zuen.
Errealen gola Diaz de Ceriok sartu zuen eta Españolen gola Luis Garziak.
Dagoenekoz Errealak 3 puntu besterik ez.
ERREDAKTOREA: ADRIAN V

Barçak
lehenengoa doa
Atzo Barçak irabazi zuen Zaragozaren aurka. 3-1 irabazi
zuen. Barçaren golak 2 Ronaldinhok eta 1
Saviolak, Zaragozarenak Gabi Militok sartu zuen.
Horregatik orain
Barça lehenengoa

e d i t o r i a l a
Kaixo lagunok: gu
Ines, Iker, Lander eta
Laura gara eta gaurko
abean parte hartu dugu. Espero dugu elkarrizketa eta beste guztia gustoko izatea

a u r k i b i d e a
1.- PORTADA:futbola
2.- ELKARRIZKETA :Maider eta Julen
3.- SASKI NASKI:Aurrekoa eta ondorengoa
4.- LUMAREN KILIMA:ipuin laburrak
5.- GU ERE IDAZLE:Jokuz kanpo
6.- ENTRETENIGARRIAK:mayor y menor

1. orria

gaur eta hemen
MERCEDESEN URTEBETETZEA
Ostiralean Mercedesek 48 urte
bete zituen.Bera Amara Berriko
irakaslea da, enkantekoa eta
matematikako klaseak ematen ditu.
ZORIONAAAAAK!!!!
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Julenekin eta Maiderrekin hizketan
Zure gelako
zein neskekin
joango zinateke zinemara?
Inorekin.
Zein da zure
futbol jokalaririk gustokoena?
Kovacevic.
Ronaldinho edo Eto’o?
Ronaldinho.
Zein irakasle izan da hoberena orain arte?
JJ eta Mercedes.
Zein da zure lagunik onena?
Lander.
Zein da atseginagoa Nerea edo Ainhoa.Z?
Nerea.
Gustuko al duzu A.B.E.a?
Bai
Zergaitik?
Artikulu dibertigarriak dituelako
Eskola hau gustatzen zaizu?
Bai
Dragon Ball Z gustatzen zaizu?
Bai asko.

Zein gustatzen zaizu
gehiago
Ronaldinho
edo etóo?
Ronaldinho.
Zein da zure
gustuko mutila?
Ez daukat.
Zeinekin joango zinateke Parisera?
Neskekin.
Zein da zure lagunik honena?
Ez daukat.
Ze andereino nahi dezu tokatzea?
Ez zait inporta.

2. orria
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mate

Egilea:Ximon
Lopetegi.
3. orria

LUMAREN

KILIMA

casanova
Bazeuden bi txingurri Txorongilo herrian:
Bat Moskito tontoa zen eta bestea Arkakuso tontoa. Biak
maiteminduta zeuden. Bazen ere Lorentzio izeneko gizon
bat. Bera Arkakuso tontoaz maiteminduta zegoen baina
Arkakuso tontoa ez. Bazen ere Tortoska izeneko andre gaizto bat. Berak Arkakuso tonto hil nahi zuen Lorentziorekin
ezkontzeko. Bere anaiak Kaputxo izena zuen eta Arkakuxo
tontoa beretzat bakarrik nahi zuenez arrapatu nahi zuen.
Egun batean Lorentzio lore batzuekin Arkakuxo tontoarengana
joan zen, tiro bat entzun eta loreak
erori zitzaizkion. Tortoskak tiro
bat0bota eta Arkakuso tontoa
akatzekotan Kaputxo hil egin
zuen.Tortoska negarrez hasi zen
eta ondorioz tiro bat atera zitzaion
eta Lorenzioren loreak pikutara
bota zituen. Moskito tontoa zela
ohartu eta Torboskari eskopeta
puskatu zion eta hainbeste su atera zenez Lorentzio eta Torloska hil ziren. Azken finean Moskito tontoa eta Arkakuso
tontoa ezkondu eta umetxo bat eduki zuten eta Txorizu tontoa jarri zioten izena.
BUKAERA

4. orria

GU ERE IDAZLE
JOKUZ KANPO
LIBURUA
IZOZKIA
TXERRIA
TXAKURRA
ANDEREÑOA

MALAGA

AGURTXANE
BAREA
TXORIA
KATUA
IRANTZU
ELEFANTEA
BALEA
TIP-EXA
IZURDEA

E g u r a l d i a
Data:06/11/13
Urtaroa:udazkena
Ordua:10:00
Momentu honetako temperatura:14º
Zerua:Ostarteak
lurra:Bustita
Haizea:
Haize mota:Barea
Haize norabidea:mendebaldetik
Euria:
Euri mota:ez du ari
Presioa:
Momentu honetako presioa:1022mb
Hurrengo orduetarako prebisioa:Txarrera joko du.

Esaera zaharra:

5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio
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Zuhaitza
Completa este dibujo uniendo los
puntos de menor a mayor.

egilea:Igor Santesteban
6. orria

