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Unai, Lucian, Ibai eta Koldo

abcomenius@euskalnet.net

FITXAKETA BAT ATHLETIKEK
Orain dela bi egun Athletikek Mané fitxatu zuen ekainaren 30 arte.
20:30etan Ana Urquijo eta Juan Carlos Escoreca bildu
ziren. Ordu bat geroago tratua itxita geratu zen.
22:00etan Manék poz-pozik hitz egin zien kanpoan itxaroten zizkieten kamerei eta kazetariei.
Julen Mungia

IRAKASLE IZATEKO
PRAKTIKETAN ESKOLAN.
	


Egun hauetan irakasle izan nahi duten

gazte asko etorri dira gure eskolara. Leku ezberdinetatik etorri dira hauek; adibidez: Gasteizetik,
Donostiako majisteritzatik ere etorri dira eta beste
hainbat lekuetatik. 19-24 urte inguru dauzkate
hauek, eta arlo ezberdinetako irakasle izan nahi
dute.

Sara Zozaia

a

u

r

k

i

b

i

E D I T OR I A L A

Kaixo, gu Lucian, Koldo,
Unai eta Ibai gara eta gaurko
A.B.E.a interesgarria eta polita izatea espero dugu. Gaurko
A.B.E.an denetik aurkituko
duzue. Irakurri eta ikusi zer
nolako lanak egiten ditugun
Amara Berri ikastetxean.
ONDO PASA!!!!!!!!!!!!!!
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1.- PORTADA: IRAKASLE BERRIAK ETA FITXAKETA
2.- ELKARRIZKETA: BEÑAT ETA MIKEL
3.- SASKI NASKI: ADIVINANZA
4.- LUMAREN KILIMA: DEPORTES
5.- GU ERE IDAZLE: PARISEN GALDUTA
6.- ENTRETENIGARRIAK: LITROS
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Zein da zure irakaslerik gustokoena?
-Maria angeles.
Zein da lagunik onena mutiletatik?
-Jon ander.
Eta nesketatik?
-Karla.
Ze kirol duzu gustokoena?
-Korrika egitea.
Eta gorrotoena?
-Boleibola.
Zer da gehien alaitzen zaituen gauza?
-Familia.
Eta tristetzen zaituena?
-Niri inork ez maitatzea.

MIKELEKIN HIZKETAN
Zein da zure irakaslerik gustokoena?
-Maria Jesus.

Mikel Intxausti

Zein da lagunik onena mutiletatik?
-6. mailako mutil guztiak.
Eta neskeena?
-Sara eta Ane Ge.
Ze kirol duzu gustokoena?
-Futbola.

a.b.e.

Eta gorrotoena?
-Golfa.
Zer da gehien alaitzen zaituen gauza?
-Familia.
Eta tristetzen zaituena?
-Eskolako batzuk. Ze tontoak diren!!
2. orria

Egilea: Lucian Draganescu.
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Adivinanza
Todo rojito sube al cielo
pega un gran grito
y cae al suelo
¿qué es?

Egilea:Ibon
Olarte
3. orria

LUMAREN

KILIMA

Rimas deportivas
Deportes hay mil,
desde el tenis al futbolín.
Están también los deportes de balón,
como el football y el baseball.
Para seguir está la gimnasia,
que se practica mucho en Asia.
¡Oh! también los hay sin balón
como la natación.
Hay que ser rápido y veloz,
y dejar a alguien K.O de una coz.
Hay que tecnificar
para poder participar.
El estadio está lleno
cuando hay un partido bueno.
Autor: Julen Santacana.

4. orria

GU ERE IDAZLE
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Hegazkinez Londresera nindoala istripu
bat egon zen gaua zenean. Denok lo
geuden. Esnatzean bi dorreko eliza baten
parean geuden. Segituan konturatu nintzen ibaiko irla batean negoela.
Ibaiari ondo ondotik jarraitu nion. Oso
leku atsegina zen, jende guztiak frantsesez hitz egiten zuen, ibili eta ibili “Tour
Eiffela” aurkitu arte. Orduantxe konturatu nintzen Parisen geundela.
Korrika joan nintzen hegazkinera besteei abisatzera. Pot eginda iritsi nintzen hegazkinera. Denak lo zeunden, nik ere atseden
pixka bat hartu nuen.
Ondo deskantsatu ondoren altsa eta denak esnatu nituen. harrituta gelditu ziren denak. Informazio gunera joan ginen, ondo moldatu
ginen pilotuak bazekielako frantsesa. Han mapa bat hartu genuen aireportura joateko baina ez genuen suerte
handirik izan. Oso gutxi falta zenean mapa
lapurtu ziguten eta orduan bai geundela
galduak, ez zegoen inor kalezulo horretan.
Atzeraka joan ginen kalezulotik barrena
norbait aurkitzeko asmotan zerua iluntzen
ari zen. Kalezuloak beldur asko ematen
zuen. Han zeuden jende bakarra mozkorrak
ziren eta ez ziren fiatzeko modukoak. Iluntasuna nagusitu zen kalezuloan, beldurtuta
geunden baina...
Hara non agertzen den mapa zahar
bat! Hartu egin genuen eta aireportura joan
ginen, han hegazkin bat hartzeko asmotan.
Baina aireportua itxita zegoen. Ate ondoan lo egin genuen. Goizean
goiz esnatu ginen eta hegazkin bat hartu genuen Donostiara bueltatzeko.

EGILEA: ENEKO L.

5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio
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LITROS
Colorea las regiones en las que está escrita una cantidad
mayor que 10 litros.

Egilea: Jonatan Moreno.
6. orria

EGILEAK :
7. orria

Aguuurrr!!!

8. orria

