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Mikel, Idoia, Alba eta Jean Carlos
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IÑIGO SALABERRIARA JOAN DA ETA PILAR ETORRI DA

Iñigo geure atezaina Salaberriara joan da, eta bere ordez Pilar
etorri da. Orain Iñigo txikiekin
dago eta gu Pilarrekin.
ONGI ETORRI PILAR!
OSTIRALEAN ESKOLAKO
DANBORRADA

e d i t o r i a l a

Ostiralean eskolan danborrada
Kaixo gu Mikel , Alba ,Idoia
egingo dugu, patioan.
16:00etan patiora joango gara eta Jean Carlos gara eta gudanborrada jotzera. 15:15etan rutzegramak, asmakizunak,
6. eta 5.mailakoek
biografia eta abar egingo duentsaiatuko dugu.
gu. Espero dugu gustatzea.
1. eta 2. ziklokoak
AGUUUUUURR !!!!!!!!!!!!!!!!!
egunero 9:00etan
entsaiatzen ari dira.
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1.- PORTADA:Atezain aldaketa eta ostiralean danborrada
2.- ELKARRIZKETA: Leire Valle eta Iñigo Martínez
3.- SASKI NASKI:Kanta
4.- LUMAREN KILIMA:Argazkitik testura
5.- GU ERE IDAZLE:Asmakizunak
6.- ENTRETENIGARRIAK : Crucigrama

1. orria

gaur eta hemen
3. ZIKLOKOAK MATIASEN
Gaur 3. zikloko 18 neska-mutil
Matias fundaziora joan dira danborradazko antzerki bat egitera eta
danborrak eta barrilak jotzera.
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LEIRE ETA ANDERREKIN HIZKETAN
Zein da zure telebistako programarik gogokoena?
-El internado.
Zein da zure animalirik gustokoena?
-Panda.
Zer egiten duzu astelehenetan eta
ostegun arratsaldetan?
-Astelehenean ezer. Parkean egon
eta ostegunetan ingelesa eta balleta.
Zenbat urte dituzu eta noiz da zure
urtebetetzea?
-11 urte ditut eta martxoaren 12an
betetzen ditut urteak.
Zein da zure janaririk gustokoena?
-Pasta eta pizza.
Zein da zure kolorerik gogokoena?
-Naranja.

Zein da zure telebistako programarik gogokoena?
-Los Simpson.
Zein da zure animalirik gustokoena?
-Tigrea.
Zer egiten duzu astelehenetan eta
ostegun arratsaldetan?
-Astelehenetan futbola eta ostegunetan eskubaloia.
Zenbat urte dituzu eta noiz da zure
urtebetetzea?
- 11 urte ditut eta abuztuko 8an
betetzen ditut urteak.
Zein da zure janaririk gustokoena?
-Pasta eta pizza
Zein da zure kolorerik gogokoena?
-Gorria.

Egilea:Leire
Valle

2. orria

Egilea:Ander
San Adrian
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canción
Luna lunera
cascabelera.
debajo de la cama
tienes la cena.

Egilea:Anahi
Eli Iriarte
3. orria

LUMAREN KILIMA

Argazkitik testura
Baziren behin xakeko bi jokalari oso onak zirenak. Bat
beltzarana zen , Jose eta txuria zen Alex. Bakoitzak
bere jarraitzaileak zituen, Joserena beltzaranak ziren eta
Alexerak txuriak.
Xakeko txapelketa bat zegoela konturatu ziren. Ukranian zen , Kieven, han hotz asko egiten du neguan eta
egun hartan udazkena zen baina berdin-berdin hotza egiten zuen .
Eguna iritsi zen, txapelketa hastera zijoan .Txapelketa
hasi zen eta biek lehenengo partida irabazi zuten, gero
bigarrena eta azkenean finalera iritsi ziren. Telebistan, aldizkarietan eta egunkarietan ikusten zen Jose eta Alexen
aurpegia.
Larunbata zen, bakoitza bere hotelean zegoen,
igandeko finalean pentsatzen. Larunbata bukatzen arizen, Jose eta Alex goizean baino askoz urduriago
zeuden. Igandea iritsi zen, finalaren eguna. Finala 16:30
etan hasten zen, goizeko 10:00ak ziren, bakoitza bere
entrenatzailearen aurka jokatu zituen bost edo sei partida.
Bazkaltzeko ordua iritsi zen bi jokalariek ez zuten ia
bazkaldu urduritasunarengatik. 16:30ak iritzi ziren, partida
hasi zen, bakoitzaren jarraitzaileak etorri ziren. Oso zirraragarria zegoen partida, Jose zijoan irabazten askogatik
gainera. 2 ordu pasa ziren eta alex denbora guztian jake egiten zuen.
Azkenean Alexek jake mate egin zion
Joseri eta irabazi egin zuen. Kopa altxatu zuen eta poz-pozik etzera joan zen.
EGILEAK: Julen Aldanondo.

4. orria

G PERSONAJE MISTERIOSO
amigos, vi a una persona y no me acuerU do-Hola
como se llama, a ver si podéis refrescarme la
IINKOÑO
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memoria.
-Es un chico de una serie, no es muy alto. Viste
de color morado con un chandal y un jersey.
Tiene el pelo amarillo con un triángulo morado,
los ojos pequeños y la frente inmensa.

E
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-Suele vacilar bastante, hace muchas trastadas,s
E us amigos son: Yeremi, Yumi, Ulrrich y Aelita.
Tiene buena puntería.
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-Tiene afición al futbol, le gusta ir a L.I.O.K.O para luchar contra X.A.N.A, maneja muy bien su
“talela” y sus “flechas laser”, es el rey de los chistes malos, le gusta siricar a Sissi y a sus amigos.

¿SABÉIS YA QUIEN
ES MI PERSONAJE?
A.B.E

Egilea: Danel López

5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio
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crucigrama
A
1
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4

Vertical
A= Animal que es gordo y necesita el agua para vivir.
Horizontal
1= Animal que puede dar la vuelta a la cabeza.
1= Sonido que emiten las ovejas.
2=Cosa que dan al terminar el curso.
2= La primera letra del abecedario.
3= Nombre que se le pone a una chica.
3= Es una serpiente.
4= Persona que está envuelta en vendas y muerta
hace mucho tiempo.
4= Satélite que está en el espacio y lo vemos por
la noche.
EGILEA: Julen Barro
6. orria

