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Andrearen urtebetetzea
Bihar Andrearen urtebetetzea izango da. 2002 an jaio
zen, beraz 7urte beteko ditu.
Bere anaiak Iagoba du izena eta 5.mailan dago .

ZORIONAK!!!!!!!!

SASTARRAIN
Bigarren ziklokoak Sastarrainera joan
dira. Atzo, martxoak 2, batzuk joan ziren eta gaur etorriko dira. Gaur ere beste batzuk joango dira eta bihar
etorriko dira. Espero dugu ondo pasatzea.

LEGAZPIRA GOAZ!!!!!
Bihar, martxoak 4, 3. zikloko gorriak
eta laranjak Legazpira joango dira eta
Mirandaolako olaeta, joan den mendeko
langileen etxeak eta haien seme alaben
eskola ikusiko dituzte. Martxoaren
12an arrosak, urdinak, berdeak eta horiak ere bertara joango dira.
a u r k i b i d e a
1.- PORTADA:albisteak.
2.- ELKARRIZKETA:Gaizka eta Leireri.
3.- SASKI NASKI:pertsonai misteriotsua.
4.- LUMAREN KILIMA:argazkitik testura.
5.- GU ERE IDAZLE:Miley Cirus eta Demi Lovato.
6.- ENTRETENIGARRIAK:gurutzegrama.

1.

e d i t o r i a l a
KAIXO GU JAVI, SONIA,
AMAIA ETA ANDONI GERA.
ESPERO DUGU GURE
A.B.Ea GUSTATZEA.
ONDO PASA!!!!
BADAKIZUE 2 .ZIKLOKOAK
SASTARRAINEN DAUDELA!
IRAKURRI ETA GEHIO JAKINGO DUZUE
HONETAZ.
AGURR!!!!!!

2. ziklokoak
Sastarrainen
Gaur ma!zoaren 3 , 2.ziklokoak

Sa"arrainera joan #ra gaur goizean.
Gau bat pasatuko dute hor .

E Leire eta Gaizkarekin hizketan
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1- Zeintzuk dira zure lagunminak?
Alba, Iciar eta Ane.
2-Ze kirol gustatzen zaizu?
Futbola.
3- Zein da zure gustoko kolorea?
Laranja.
4- Zein da zure gustoko irakaslea?
Juancar.
5-Zein da zure klaserik gustokoena?
Plastika.
6-Zein da zure gustoko mutila?
Joan Espinal.
7-Zein da zure gustoko janaria?
Pizza.
8- Gezurrak esan dituzu?
Bai.
Leire Valle

1-Zein da zure lagunik hoberena?
Oier.
2-Zein da zure pelikularik gustokoena?
Txiribiton.
3-Zein da zure janaririk gustokoena?
Pizza 4 quesos.
4- Nora joan nahi duzu oporretan?
New Yorkera joango nintzateke.
5-Ze kirol gustatzen zaizu?
Saskibaloia.
6-Klaserik gustokoena?
Gimnasia.
7-Ondo erortzen zaizkizu lehengusuak?
Bai.
8-Eta anaiak?
Arreba ez, baino txikia bai.
9-Zein da zuretzat irakaslerik majuena?
Kepa.
10-Ze izen gustatzen zaizu Gaizka ez
izatea?
Neskarena: Amaia eta mutilarena:Beñat.

Gaizka Soria

2. ABE
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PERTSONAIA
MISTERIOTSUA
Nik deskribatuko dudan
pertsonaiaren azala horia da.
Patinetean ibiltzen da, Bere aitarenizenak lehenengo hitza H
dauka. Telebistan ateratzen da.
Kapitulo batean kantantea da.
Eta beste batean patinetean
ibiltzen da. Bere aitak buruan
margo bat dauka. Eta pe-

lo

pintxo dauka.
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Nor da?

Egileak:
Mikel Labayen
Guillermo Lascurain
3. orria

LUMAREN KILIMA
ARGAZKITIK TESTURA
Bazen behin Joritz izeneko mutiko bat.15 urte
zituen .Tenisa asko atsegin zuen. Egun osoa tenisa
ikusten ibiltzen zen telebistatik. Bere gurasoekin
eta anaiarekin bizi zen. Oso lotsatia zen.
Egun batean, bere anaiari tenisean nola jolasten zen erakutsi zion, lehiaketa batean parte har zezan.
Joritzi lotsa asko ematen zion hainbeste jendek ikusteak . Horregatik bere anaia tenista bat bihurtu zen.
Berehala,anaiak, lehiaketara joango zela erabaki zuen. Joritz
diruaren bila joan zen anaiari erropa egokia erosteko. Ordutik egunero goizeko 7:00 altxatzen ziren, 7:30 entrenamedua hasteko eta
10:00 bukatzeko. Arratsaldez berriro ere
16:00etatik 18:00 arte. Entrenamenduak
gogorrak izaten ziren, baina Joritzek, bere
anaia urrezko kopa altxatzen ikusi nahi
zuen.
Eguna iritsi zen eta, Joritz eta bere
anaia tenis zelaira abiatu ziren. Partida
gogorra izan zen, baina Joritzen anaiak
irabaztea lortu zuen. Joritzek, nahi zuena
lortu zuen , bere anaia urrezko koparekin
ikustea.
8 urte pasa ondoren, bere anaia tenisean jarraitzen zuen. Joritzek seme bat
eduki zuen: Xabi. Agian Xabi izango da urrezko kopa altxatzen duen
hurrengoa!

EGILEA: Ibane Zabala.
4. orria
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GU ERE IDAZLE
Bere gurasoak banatuta daude.
Camp rock pelikulan ateratzen da .
Abeslaria da eta oso ondo abesten du.
Ilea kizkurra dauka baina plantsatzen du.
Tex bere etsaia da eta oso arroa da.
Gustatzen zaio erropa desberdina probatzea.

Egileak:Amaia Yarnoz
eta Maite Llorene.

GU ERE IDAZLE
Pertsona normal bat da baina peluka jartzen duenean
Pop izarra da. 16 urte dauzka.
Bere benetako ilea marroia da, baina peluka jartzean
ile horia dauka.
Bere anaia Jackson da, bere lagunik hoberena Lola
deitzen da eta bestea Oliver.
Hana Montana bihurtzen denean oso ondo abesten du.
Beti pozik dago.

Egileak:
Julia Villanueva eta Jissel Gueledel.

5.

ABE hitza aurkitu
portadakoak ez du balio.
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gurutzegrama
A
1
2
3
4
5
6
7
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Goitik Behera
A-fruitu lehorra da eta berarekin olioa egiten da.
Ezkerretik-eskuinera
1-Bere zukua gosaltzeko erabiltzen dugu.
2-Exertzeko balio du.
3-Aurpegiaren zatia, ahoa eta sudurra dauzkana.
4-Garai batean ezkon saria zena.
5-Lur multzo bat mendizaleak jotzen dutena.
6-Gauzak erosteko balio duena.
7-Baratzeko fruitu horia bere aleak entsaladan jartzen direla.
8-Itsasoan bizi den animalia ezagunena.
EGILEA: Mara de Assas

6. orria

