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 M a t e o ,  N e r e a ,  U n a i  e t a  a s i e r
EGILEAK

1.- portada

-  Inauteriak

2.- inkesta

-Zein da zure mozorrorik 
gustokoena? zergatik?

3.-elkarrizketa

-  Maialen  eta David 

4.- kontu kontari

- Abestiak

5.- gu ere idazle

-  Ipuin asmatua

6.- lumaren kilima

-  Jangela zerbitzua

7.- saski naski

- Binobio fantástico

8.- entretenigarriak

- Jolas matematikoa

EUSKAL HERRIAN MARTXAN INAUTERIAK
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aurkibidea

Kaixo lagunak gu, Nerea, Mateo, Unai eta  Asier gara. 
Lan asko egin dugu zuei ABE  hau gustatzeko. 
Aiooooo pelaiooooooooooooooooooooooo

Euskal herrian 
inauteriak martxan 
daude. Tolosan atzo 
hasi ziren. Tolosako 
inauteriak oso 
ospetsuak dira eta 
horregatikan jende 
asko joaten da. 
Aurreko astean 
martxan jarri 
zituzten Nafarroako 
inauteriak Leizan. 
Donostian gaur 
hasiko dira 
inauteriak. Euskal 
Herrian ezezik, 

Brasilen, Tenerifen 
eta munduko leku 
askotan ospatuko 
dira.



Asteartean, otsailak 5, 3.garren zikloko berdeak joan dira arditurrira 
9:15etan igo dira autobusera eta 12:00berriz eskolan. Azteazkenean , 
otsailak 6, horiak eta urdinak joan dira. Eta besteak 3garren trimestrean 
joango dira. Arditurriko meategia erromatarrek erabiltzen zuten zilarra 
ateratzeko eta gero hemengoek burdina ere 
ateratzeko.  Arditurri Oiartzunen  dago eta oso 
polita eta interesgarria 0men da. Bizikletaz iritsi 
daiteke bidegorri batetik. Bidegorria lehen 
arditurri eta Pasaiko portua lotzen zuen 
trenaren trenbidea zen. 

g a u r  e t a  h e m e n
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Inkestaren emaitza:
gehienei LMFAOz joatea gustatzen zaie  

GAURKO INKESTA
Zein  da  zure  mozorrorik  gustokoena? Zergatik?

Mimo  oso 
polita delako.

Bob Marley 
originala 
delako.
º

Mimo 
originala 
delako.

Ninja espada 
bat daukalako.

Gamster 
lagunekin 
mozorratzeko 
ondo dago.

LMFAO oso 
polita delako. 

LMFAO oso 
polita delako.

LMFAO oso 
polita delako.

LMFAO oso 
polita delako.

Gamster oso 
polita delako.

     3.Garren zikloko batzuk arditurrin bisitan. 



Zertaz mozorrotu zara?

Mimoz

Zein da zure mutilik jatorrena?

Beñat eta Jostin

Zergatik?

Nirekin jatorrak direlako eta parregarriak 
direlako.

Zein da zure janaririk justokoena?

Bakailu tortila

Zein da zure musikako talderik gustokoena?

One direction

Eta zein guapoena?

Niall Horan

Zer nahiago duzu, zutaz pelikula bat egitea 
edo liburua?

Pelikula

ELKARRIZKETAK

- 3 -

ELKARRIZKETAK

Zertaz mozorrotu zara?

LMFAO

Zein da zure mutilik jatorrena?

Aritz, Unai G, Gorka eta Eneko

Zergatik?

Onak direlako nirekin

Zein da zure musikako talderik gustokoena?

LMFAO

Eta zein guapoena?

Denak

Zer nahiago duzu, zutaz pelikula bat egitea 
edo liburua?

Pelikula

Zein da zure janaririk gustokoena?

Lasaina

Unairi                                                       Maialeni     
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Tenperatura:  5·
Zerua:  Eguzkitsua

Lurra: Bustita

Haizea: Haizexka

Euria: Ez du ari

Presioa: 1020 mb

Gaurko prebisioa: Kazkabarra egingo du.                                                                                

E G I L E A K
Nerea eta Mateo



ABESTIAK
Patxi pirata 

potoloak
ezpata polita 

eskuan

Kokorori koko
                            kikiriri kiki

                        oilategian oilarrak
                            kikiri kiki

KONTU KONTARI
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Egileak: Zuriñe Ferrero eta Jone Figueras

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



 Bazen behin neska bat Lara deitzen zena. Bere 
aitak eta amak txikia zenean abandonatu zuten 
basoan. 

 Otsoek hartu zuten eta bere 
bizilekura eraman zuten. 
Bertan handitu zen otsoekin.

 Egun batean ehiztariak etorri 
ziren eta otsoak  tirokatu 
zuten. Ia ia otso guztiak hil 
zituzten baina Larak otsoak 
oso ondo defendatu zituen.

GU ERE IDAZLE
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Egilea: Anne  Aramendia

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

Lara eta otsoak



 

                                                                                                              2013-02-07

Jangela zerbitzua

Sukaldariei galdeketa

Zer moduz portatzen gara?

1., 2., 3. eta 4. mailakoak ongi, baina 5. eta 6. 
mailakoak oso gaizki.

Zerbait hobetu daiteke.

Laugarren maila arte oso ondo, baina besteak 
asko, adibidez errespetua eta egiten duzuen 
zarata.

Asko eta ongi jaten al dugu?

Lehenengo txandakoak bai, razio oso ona jaten 
dute, baina 5garren eta 6garren mailakoak potajeak eta barazkiak oso gaizki jaten dituzte.

Janaria ongi aprobetxatzen al degu? Gehiago aprobetxatu al dezakegu, nola?

Oso gaizki aprobetxatzen dugu, baina bigarren platera hobeto.

Sorpresarik aurkitu al duzue mahai azpian?

Bai txikleak egunero eta muki sekoak ere.

Zarata handia egiten al dugu?

Bai, zarata handia egoten da.

Nola jasotzen ditugu platerak, sardeskak eta edalontziak?

Ezin okerrago 5garren eta 6garren mailakoak. Nahiz eta batzuk saiatzen dira ongi jasotzen.

Txukunak garela uste duzue?

 2garren txandakoak ez.

LUMAREN KILIMA
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Egileak: Jangelako arduradunak

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



Katalin eta amaren tripatxoa

Katalin poz-pozik dago amatxok ume bat izango duelako. 
Umea amaren tripatxoan dago.

Orain asko hazi behar du.

Neska bada ahizpatxoa izango da eta mutila bada anaia izango da.

Oraindik asko itxaron behar dute.
Katalinen amatxo nekatuta dago, 
horregatik aitatxorekin jolasten 
du.
Katalin aspertuta zegoen ez 
zekitelako noiz jaioko zen.

Katalin haserre zegoen bere amak 
ez ziolako besoetan hartzen.

Katalinen aitatxoak maleta egin 
dio amonaren etxera joateko.

Bizkor-bizkor eraman du 
amonaren etxera baina ez du nahi 
umea jaioko delako.

Katalin amonaren etxean dago 
marrazki bat egiten amarentzat.

Katalin amarengana doa umetxoa jaio delako eta mutila da.

Katalinek esan dio bere nebatxoari, bere nebatxoa dela.

SASKI NASKI
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Egilea: Nuria Loconte

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



Los números del 45 al 49 de color: Amaríllo

Los números del 4 al 9 de color: Azul

Los números del resultado 2 color: Rojo
Los números del resultado 70 de color: Rosa

ENTRETENIGARRIAK
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EGILEA: Natalia Barroso

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

ABE 
hitza aurkitu.
Portadakoak 
ez du balio

Nola esaten da 
Keinu hizkuntzan:

google



BINOMIO FANTÁSTICO
TIBURÓN - BARCO 

EL BARCO QUE QUERÍA ATRAPAR PECES.
Había una vez un barco que quería atrapar peces. Un día picó uno 
de ellos y en vez de un pez era un tiburón. No podía sacarle y se 
llevó la caña el tiburón. Después lo intentaron otra vez, pero no 
pico. Hasta que decidieron dejar al tiburón  
y empezaron a pescar peces, Un día picó 
algo y era el tiburón otra vez! Esta vez lo 
intentaron y lo consiguieron! El tiburón se 
murió porque no tenía agua. Pero vieron 
que no era el de antes y entonces les dio 
pena. Decidieron que no pescaría más tiburones ni peces. Se 

buscaron cada uno un trabajo. Pero la 
marea se enfadó y uno de  ellos se 
cayó al agua y el tiburón lo comió. 
Empezaron a pescar porque  vieron 
como le comía. Por eso siguieron 
pescando hasta  que le cogiera al 
verdadero tiburón y lo consiguieron. 
Le comieron pero 

vieron que ahí estaba su amigo metido, pero con 
heridas del tiburón y le salvaron al amigo.          

SASKI NASKI
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Egilea:Mikel Gonzalez

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


