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Gorka, Andoni, Alfonso eta Maddi

abcomenius@euskalnet.net

Bihar inauteriak eskolan
Hirugarren zikloko ikasleok hau egingo dugu inauterietan.
14:30etan geletan bilduko gara eta 14:45 tan areto nagusira jeitsiko
gara. Areto nagusian parodiak, pasarelak eta diskoteka egingo ditugu.
Gero 15:30etan jolastokira joango gara jolastera eta 15 minutu beranduago jolastokian 15:45etan irakasleek parodia egingo dute umeek
ikusteko.
Gero zikloen desfileak eta parodiatxoak.
16:20an txokolatada denonentzat.
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SIMULAKRO ESKOLAN
Gaur 2009ko Otsailaren 19a, osteguna,
goizeko hamarrak eta laurdetan simulakro bat egin dugu Amara Berriko Ferrerias eskolan. Irakasleek guri esplikatu
digu zer egin behar zen. 3 aldiz txirrina
entzundakoan. Lehenengoz hilera batean
jarri gara. Gero ezer hartu gabe paretaren ondoan eskailetatik jeitsi gara nahiko isilik eta ondoren patioan itxaron
dugu irakasleek esan arte Antolatzaileak
esan digu nahiko ondo egin dugula eta
guk ere hori uste dugu.
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Kaixo!! Gu Gorka, Andoni,
Alfonso eta Maddi gara.
Gaurko ABEan Elkarrizketak,
Olerkia, Dezkribapena, Gu ere
idazle eta Denbora pasak daude.
Espero dugu asko guztatzea.
AGUR!!!!!!!
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1.- PORTADA: Bihar inauteriak eskolan eta Simulakro eskolan
2.-ELKARRIZKETA: Elena eta Aitorrekin hizketan
3.- SASKI NASKI: Olerkia eta Txistea
4.- LUMAREN KILIMA: Borragoma
5.- GU ERE IDAZLE:Operaciones sin hacer eta ¿Qué hora es?
6.- ENTRETENIGARRIAK: Metros

1. orria

gaur eta hemen
Danielen urtebetetzea
Bihar Danielen urtebetetzea izango da. 1997an jaio zelako 12 urteko mutil bat izango da. 3garren
zikloan dago eta bere familiarekin ospatuko du.
Zorionak Dani!!!!!!!!!!

E Elena eta Aitorrekin hizketan
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1-ZER DA GEHIEN GUSTATZEN ZAIZUNA
LANEAN?
Lanean gustatzen zait haurrekin eta irakasleekin harremanak edukitzea.
2-ZERGATIK AUKERATU ZENUEN PLASTIKA?
Nik ez nuen aukeratu eman zidaten
aukera eta nik baietz esan nuen, ikasi
nuelako.
3-ZER EGITEN DUZU UME TXIKIEKIN?
Egiten det ipuinak kontatu, komunera
joaten lagundu...
4-ZER MARRAZTEN DUZU GEHIENETAN?
Gehienetan pertsonak marrazten ditut.
5-ZEIN DA ZURE KOLORERIK GUSTOKOENA LANETARAKO?
Kolore guztiak gustatzen zaizkit lanetarako.
6-ZUK EGINGO ZENUKE INAUTERIEN KARTELEN BAT?
Bai, egingo
nuke,baina
denbora
askorekin.

1-Zein pilotari da gehien gustatzen
zaizuna?
Barriola eta Berasaluze VI
2-Zein da zure kirolik gutukoena?
Pelota
3-Zein lagunekin joango zinateke futbol partida ikustera
Andoni, Ander eta Julenekin.
4-Zer nahiago duzu prentsa ala telebista?
Prentsa
5-Zein kolore da gehien gustatzen
zaizuna?
More iluna edo urdin iluna
6-Zein deseo eskatuko zenuke?(posible izatea)
Leirerekin ezkontzea.

2. orria
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olerkia
Lehoia kaiolan
lehoia leihoan
ama lehoia

Egilea:

Ainhoa

TXISTEA
Joxe ahoa zabalik duzu.
Bai badakit, nik zabaldu dut eta.

egilea:Paula Gimenez
3. orria

LUMAREN KILIMA
deskribapena
Gauza hau lauki zuzeneko
itxura du. Txuria da baina erdian
marra gorri bat du. Milan-nata du
izena.
Mota askotakoak daude arkatza
borratzeko, boligrafoak borratzeko etab. Gehienak gomazkoak
dira. Liburu dendetan saltzen dira gehien bat.
Oso ondo ezabatzen
duzu, ezabatu behar nuena
eta gauza gehiago ere ezabatu dizkidazu. Momentu
txarrak euki ditut zurekin,
baina oso onak ere bai. Atzetik txuria zara eta aurretik
ez, aurrean zure marka eta
bar agertzen dira.

EGILEA:ANDER KEREJETA

4. orria

GU ERE IDAZLE
Operaciones sin hacer
16...-...9...=...70

1...75...+3...27=4...60

1501-1271=....

7...2+5...37=...99

¿QUÉ HORA ES?
C
R
U
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I
G
R

SON LAS NUEVE Y CUARTO
LAS CINCO Y CINCO
LAS SEIS MENOS CUARTO
LAS DIEZ MENOS DIEZ

EGILEA:Jorge Cruz

5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio
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metros
-Colorea las regiones:
*Mayores de 1 metro: Verde
*Menores de 1 metro: Amarillo
*Mayor de 1 metro pero menor que 10 metros: Azul
*Mayor que 10 metros: Rojo

abe
EGILEA : Paula Valiente

6. orria

PERTSONAIA MISTERIOTSUA
Nik deskribatuko dudan pertsonaia
abeslari bat da eta serie batean ateratzen da. Serie horretan abesten du.
Orain dela gutxi egin zuen filma bat
eta pelikula horretan serieko anaia eta
aita bera ateratzen dira.
Bera eta bere familia ondartza baten ondoan bizi dira. Batzutan peluka
bat jartzen du eta beste batzuetan bere ile propioa azaltzen da. Erabiltzen duen pelukaren
kolorea ile horia metsa ilunagoekin
da. Ameriketan bizi da eta ingleses
hitzegiten du. Seriean lagun bat du
Lili deitzen dena eta bere anaia
Jackson deitzen da.
Batzuetan seriean nobioa du
baina besteetan ez, bere anaia parregarria da.
Ea pista guzti hauekin asmatzen duzuen nor den.

EGILEA: Alisha Pejenaute

Aguuurrr!!!

8. orria

