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2egun bukatzeko
2 egun falta dira eskola bukatzeko eta
azken egunean kaseritoz etorri behar
degu. Txistorrada eukiko degu. Festa
11:00etan hasiko da eta 16:30 bukatuko da.

ALTZAIRU
Gaur eskolara
altzairu berriak
ekarri dituzte,
espero degu
besteak baino
hobeagoak
izatea. Batzuk
hedabideetan
jarriko dituzte.
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BERRIAK eskolan
e d i t o r i a l a
Kaixo gu Javi, Oihana,
Ane eta Alin gera.
Gaurko ABEa egin dugu.
Gauza asko daude, espero
dugu gustatzea.
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1.- PORTADA:2 egun bukatzeko eta Altzairu berriak
2.- INKESTA: Auzolaguneko janaria gustatzen zaizu?
3.- SASKI NASKI: pertsonai misteriotsua
4.- LUMAREN KILIMA: argazkitik testura
5.- GU ERE IDAZLE: hieroglifikoak eta gurutzegrama
6.- ENTRETENIGARRIAK: gurutzegrama

1. orria
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Patriciaren urtebetetzea
Atzo, abenduaren 17a, Patricia
Lafuenteren urtebetetzea izan
zen. 11 urte bete zituen beraz
1997an jaio zen.
ZORIONAK PATRICIA!!!

AUZOLAGUNEKO JANARIA
GUZTATZEN ZAIZU?
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Julen:

Koldo:

Amaia:

Ohiana:

Sin más.

Segun zer.

Bai, nahiko.

Sin más.

Nerea:

Lorea:

Martin:

Leire:

Ez.

Ez.

Batzutan.

Ez.

Inkestaren emaitzak
Gehienek ezetz esan dute, etxeko Janak hobeagoa zela.
2. orria
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PERTSONAI
MISTERIOTSUA
Hola amigos, os voy a describir un personaje
misteroso a ver si con mis pistas lo adivináis.
Mi personaje es gordo y alto. Su cara es dulce y
redonda como un melón. Tiene el cabello oscuro
y brillante y lo lleva corto. No tiene arrugas en la
frente porque es joven.Tiene unos ojos grandes,
expresiones y de color marrón clarito. Sus pestañas son oscuras. Tiene la nariz puntiaguda,
una boca grande con labios finos y una sonrisa
alegre. Todo su cuerpo está lleno de pelos. Sus
piernas son largas, y sus manos grandes. Se
viste con un mono de diferentes colores.
Es muy majo y muy cariñoso. Hace tonterías y
es muy gracioso.
Tiene una trompeta
en la mano y hace
ruido.
Le encanta andar
en bicicleta.

EGILEA:
ALEX
BORBOLLA
3. orriabe

LUMAREN KILIMA
Piszina majikoa
Bazen behin lantegi huts bat, itxita
zegoen. Barruan piszina bat zegoen eta
trampolin bat. Piszina berdea zen, Plutonio ematen zuen. Lantegia irekita zegoenean radiaktiboa zen eta lana egiten zutenak ezin ziren atera, Plutonioa zeukaten
odolean eta urte batean Plutonioa zen beraien odola,
horregatik lantegia itxi zuten.
20 urte geroago mutil bat bere lagunekin izkutaketan jolasten ari zela, ateak ireki zituen eta sartu zen.
Ilun-iluna zegoen, argiak hain zaharrak ziren ez zuten
funtzionatzen, orduan aulki baten aurka txokatu zen
eta ikusi zuen norbait tranpolin batetatik botatzen
piszina antzeko batera. Piszinak berde kolorea zeukan.
Orduan PLOOF!!! handi bat entzun zen, gizona uretara
bota zen. 2 minutu pasa eta gero gizona atera zen eta
esan zion mutilari piszina magikoa zela eta orduan mutila tranpolinera igo eta piszinara bota zen. Piszinatik
ateratakoan normal sentitzen zen, baina gizonak jo
nahi zion eta azkar-azkar mugitu zen.
- Hau da piszina majikoaren sekretua - esan zion gizonak.
Eta orain mutila ez da mutil normala,
supereroia baizik.

EGILEA:
Javier Sampedro
4. orria
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ES UN NOMBRE

-eta+
ES UN ANIMAL

-NDA+

-A+O

EGILEA :JULEN BARRO

gurutzegrama
GOITIK BEHERA:
A.-CIseka beste modu batera esan da.
EZKERRETIK ESKUBIRA:
R
1.- lurra azkeneko bi letrak kenduta.
2.-Ukirol bat da.
3.-Ceskolan egiten duguna.
A

EGILEA:
JULEN SUAREZ.
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5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio

GURUTZEGRAMA
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GOITIK-BEHERA:
A.-Irakurtzen ari zarenean hiztegian ez bilatzeko gauza bat
egin behar duzu.
B.-Zerbait neurteko tresna
EZKERRIK-ESKUBIRA:
1.-Esertzeko altzaria.
2.-Gizakiak ibiltzekoan zerbait zapaltzen dugu.
3.-Norabidea azaltzeko erabiltzen den ikurra.
4.-Zerbait egiten iaioa dena.
5.-Animalia hegaztia handia eta lepoa luzea dena.
6.-Umeak borroka egiten dutenean beraien artean gauzak
esaten dituzte.Lehenengo bokala.

EGILEA: Jon Ander Martín
6. orria

