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Kaixo lagunak gu Lucía, Ari, Ainhoa eta Iñaki gara  eta hau gure A.B.E.a da, 
espero dugu zuen gusokoa izatea eta dibertitzea. Agur eta beste bat arte.

Larunbatean eta 
igandean Urumea 
ibaiak arrastratutako 
makil eta adar tonak 
Kontxako 
hondantzara iritsi 
ziren. Orain 
Kontxako hondartza 
adar eta makilez 
beteta dago. Hau, 
daukagun 
tenporalagatik 
gertatu da. 
Udaletxea hondartza 
garbitzeko lanak 
prestatzen ari da, 

nahiz eta euriak 
jarraituko duen aste 
honetan. Donostiako 
auzo batzuek euri 
jasa honengatik 
uholdeak izan 
dituzte.



Atzo eta gaur jangelako monitoreak ikastaro bat egiten ari  dira morlansen IA 
egiten dugun gelan. 
Hogeita bost monitore dira eta ikastaroa ematen duen pertsona Josune deitzen da. 

Ikastaroa goizez eta arratsaldez izango da eta beste eskoletako monitoreak ere 
etorri dira.

Gaia “Elikadura eta segurtasuna”da.

Korresponsalak: Ariadna eta Silvia.

g a u r  e t a  h e m e n
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Inkestaren emaitza: Denetatik dago baina makarroiak irabazten dute.

GAURKO INKESTA
Zein da zure janaririk gustokoena?

JANGELAKO MONITOREEN IKASTAROA MORLANSEN

Karla
Ez daukat

Laura
Ez daukat

Lore
Oilasko 
hegoak

Nara
Makarroiak

Nuria
Lanpernak

Pablo
Makarroiak

Sergio
Makarroiak

Julen
Tagliatele

Beñat
Pizza eta 
arroza

Xabier
Hanburgesa



1.- Non dituzu entrenamenduak? 
Velodromoan.
2.- Zein duzu gustoko? Ez dut 
esango.
3.- Zer ematen dizu beldurra? 
Mamua.
4.- Zenbat nobio eduki dituzu? 2.
5.- Nor eman dizu muxu bat?  
Ama.
6.- Eskola gustatzen zaizu? Bai.
7.- Noiz da zure urtebetetzea? 
Azaroaren 7an.
8.- Zein da zure klaserik 
gustokoena? Matematika.

ELKARRIZKETAK
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ELKARRIZKETAK

1.- Non dituzu entrenamenduak?  
Morlansen.
2.- Zein  duzu gustoko? Secretu bat 
da.               
3.- Zer ematen dizu beldurra? Ez 
dakit.
4.- Zenbat nobio eduki dituzu? 1.
5.- Nor eman dizu muxu bat? Luken.
6.- Eskola gustatzen zaizu? Bai, asko.
7.- Noiz da zure urtebetetzea?
Urriaren 2an.
8.- Zein da zure klaserik 
gustokoena? Soinketa asko 
gustatzen zait.

IreneriEzzahraeri

E
G
U
R
A
L
D
I
A

Tenperatura: 10º
Zerua:  Lainotsua

Lurra: bustia

Haizea: Hotza

Euria: Tarteka

Presioa: 1014mb

Gaurko prebisioa:   Euritsua                                                                              



1- Zer da ?

-animalia ugaztuna da.

2- Nolako belarriak ditu ?

-txikiak eta mugikorrak ditu.

3- Nolako hilea du ?

- motza eta lodia du.

4- Zer du lepoan ?

- galparra du.

5-Nolako isatsa du?

-luzea eta iletsua du.

6-Zenbat hortz ditu?

-40 hortz ditu.

7-Zer jaten du?

-oloa, belarra eta lastoa jaten ditu.

8-Nola deitzen zaio?

-belar jalea deitzen zaio.

9-Nola deitzen zaio arrari?

-zaldia deitzen zaio.

10-Nola deitzen zaio emeari?

-emeari behorra deitzen zaio.

11-Nola deitzen zaio kumeari?

-kumeari moxala zaldikoa deitzen zaio.

12-Zenbat urte bizitzen dira?

-30 urte bizitzen dira.

KONTU KONTARI
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Egilea:Joseba Gimeno

1 . Z I K L O K O  L A N A

ZALDIA



Leku haundi bat da. Nire lagun batzuk 
etortzen dira eta nirekin jolasten dute. 
Jostailuak eramaten ditut eta lagunekin 
jolasten naiz. Nire urtebetetzean denean 
Andrearekin eta Enararekin hara joaten 
gara jolastera. Txoriak entzuten dira. 
Udan oso ondo usaintzen du baina 
orain ez du uzaintzen ezer. Zoriontsu 
sentitzen naiz.

GU ERE IDAZLE
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Egilea: Ilargi Etxegia

2 .  z i k l o k o  l a n a k

NONBAIT GALDUTA



Baziren behin oso ondo eramaten ziren bi auzo. Baina egun 
batean gauza bat adostu nahian zeudela, ez ziren ados jartzen eta 
egunak eta egunak pasa eta ez ziren ados jarri. Azkenean guda   
bat egitea   erabaki zuten, baina baldintza batzuk jarri zituzten: 1 
elur-bolak jotzen bazintuen kanpoan geldituko zinateke ,2- Hogei 
elur bola zeuden pertsona bakoitzeko eta 3-pertsona  gehien 
eliminatuak dituen taldeak galtzen du. Hurrengo egunean 
bostetan hasi ziren guda egiten eta lau egun iraungo zuen guda 
horrek. Jakiteko nork irabazi zuen epaile  bat jarri zuten. 
Hasi zirenean guda hori, arazoak gertatu ziren, adibidez bata 
bestea iraundu zuten, burlaka eta adostu zuten lauretan hasteko. 
Gudak iraundu zuen lau ordu eta bi egun. Eta beranduago 
epaileak esan zuen eskuineko kaleak irabazi zuela eta orduan Pello 
izena jarri zioten, baina beste kaleak ere Pello jarri nahi zioten eta 
orduan jarri zioten Juan Pepito kalea, baina ez ziren ados jartzen 
eta orduan pentsatu zuten Pello 2 jartzea, baina beste kalekoak 
aserretu ziren eta esan zioten beste kalekoei aldatzeko eta jarri 
zuten lehen zuten izena. Eta horrela gelditu zen betirako.

LUMAREN  KILIMA
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Egilea: June Calo 

3 .  z i k l o k o  l a n a

Argazkitik testura



La palabra significa aventurero. Los piratas eran valientes y amaban la 
libertad. Los barcos pequeños se llamaban dores, pero el del 
documental se lama lobo. Levar anclas e izar velas significa levantar 
anclas y subir la vela. El pirata que tanía más exitó fue Bartolomé 
Roberts. Atracó 400 barcos en dos años y medio. En el mar 
mediterraneo hubo piratas durante 2000 años. Los piratas más 
famosos fueron los hermanos vatarines. Los piratas atracaban en el 
mar Báltico y en el mar del Norte. Atacaban a los gascones. Los 
piratas que tienen autorizaciones para atacar son los corsarios. Francia 
e Inglaterra tenían autorizaciones para atacar a los otros barcos. El 
pirata más importante fue el inglés Sir Francis Drake. Los buques de 
guerra transportaban oro, tabaco y delicados tejidos. En 1492 
descubrieron América. Los piratas se escondieron en las islas del 
caribe. Los piratas que se encondían y vivían en el Caribe se llamaban 
Bucaneros. De estos últimos piratas el más famoso y sanginario era 
Henri Morgan. el símbolo más corriente era la calavera. Para repartir 
entre los piratas el botín de sus  atracos tenían una orden: el capítan, 
el primer oficial y el carpintero se llevaban la mayor parte. Y lo demás 
se lo llevaban los heridos.

    SASKI NASKI
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Egilea: EZEZAGUNA

3 .  z i k l o k o  l a n a

Los piratas                   



Her real name is Selena Maria Gomez . 

She’s 21 years old. Her date of birth is 22 July in 1992 . She was born in NewYork but  
she grew  up in Grand  Prarie Texas, USA. Her star sing is CANCER. She’s an 
actress.

Selena started acting at primary school. When she was a child, her first roler, was on 
Barney y Friends. She played Gianna. She met Demi Lobato there and she became 
her best friend.

Her big opportunity as a teenage actress  came with the Disney Channel series in 
Wizard of Waberly Place. 
In Wizard of Waberly Place  she plays Alex, her family the Russo’s , and it’s wizard 
family . In this series she is a teenage.

Selena did the voice-over for some of the characters in Horton  hears a who! and 
played leading role in Another Cinderella story . In Disney Channel she also starred 
in Princess Protection Program  with Demi Lobato.

Selena loves basketball. She also loves music . In Wizard of Waberly Place she  sang  
the theme  song  and also  three of the  song in”Another 
Cinderella Story “. She also likes playing with her four dogs : 
Chip, Whilly, Fina and Wallace.

ENTRETENIGARRIAK
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EGILEA:Nuria ortega 

3 .  z i k l o k o  l a n a

ABE 
hitza aurkitu.

Portadakoak ez du 
balio

Nola 
esaten da frantzeses

janaria

Selena Gomez        abe


