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ERREALAREN GARAIPENA
Larunbatean arratsaldeko17:00etan Anoetan hasitako partidoa
Errealak irabazi zuen 1-0 Sevilla Athletikoren aurka.
Aranburuk sartu zuen gola. Bigarren denboran sartu zuen gola.
Partidoa 18:30ean bukatu zen. Oso partido ona izan zen. Espero
dugu Errealak horrela jarraitzea.
AUPA ERREALA!!!!!!!!!!

e d i t o r i a l a
GIZON BAT HIL DA
ESKOLAKO SARRERAN KAIXO LAGUNOK GU LEIRE, KARLA, PATRICIA ETA
JOEL GARA. GAURKO
Gaur asteartean,
martxoak 10, goizeko
ABEAN PERTSONAI MISTE8:00retan gizon bati
RIOTSUA, LUMAREN KILIMA,
bihotzeko bat eman
SASKI NASKI, ELKARRIZKEdio gure eskolako saTA... ESKEINIKO DIZKIZUErreran. Bi anbulantzi etorri dira eta saiatu dira
GU.
suspertzen baina ez dute lortu eta gizona hil
ESPERO DUGU ONDO PAda.
Gizona lurrean zegoenean gu beste atetik sartu SATZEA.
egin behar izan gara. Epailea etorri da eta esan AGUUUUUUUUUUUUUR!!!!
du gorpua eramateko
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1.- PORTADA: hildakoa eta Erreala
2.- ELKARRIZKETA: AMAIA ETA JUANKARLOS
3.- SASKI NASKI: OLERKIA
4.- LUMAREN KILIMA:BIZAR BELTZ
5.- GU ERE IDAZLE: ASMAKIZUNAK
6.- ENTRETENIGARRIAK: PERTSONAI MISTERIOTSUA

1. orria

gaur eta hemen
URTEBETETZEAK
Bihar Karla Ruizen urtebetetzea da 11 urte beteko ditu eta
atzo bere eitarena izan zen 45
urte bete zituen.
ZORIONAK !!!!!!!!!!!!

E Elkarrizketa Juankarri eta Amaiari
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1-Nora eramango zenioke zure gustoko mutilari?
-Zinemara
2-Zer oparituko zenioke
gustoko mutilari?
-Bidai bat italiara elkarrekin
3-Zein da zuretzat lagunik
pijena?
-Oihana
4-Zenbat ume izan nahi dituzu?
-Hiru
5-Aukera ematen badizute pasako zinateke
gorrien taldera?
-Ez
6-Zer izan nahi dezu haunditan?
- Arkitekta
7-Zer gauza lotsagarri gertatu zaizu bizitzan?
-Aktimela tapa gabe agitatu
8-Zure ustez guapa zera?
-Ez
9-Zer hiru gauza eramango zenituzke uharte
desertu batera?
-Janaria, manta eta betaurrekoak
10-Zuk uste duzu istitutoan beste mutil bat
gustatuko zaizula?
-Ez

1-Zenbat urtekin hasi zinen lengua irakasten?
-27 urtekin
2-Zenbat urte dauzkazu?
-45 urte
3-Noiz jaio zinen?
-1963/9/4
4-Seme alabak daukazu?
-Bai, bi.
5-Eskola honetan egon baino lehen non egon
zinen?
- 8 Urte instituto batean
6-Noiz eskondu zinen?
-1995/6/10
7-Eta zenbat urtekin?
-32 urtekin
8-Zenbat urte dute zure alabek?
-9 eta 12
9-Nola deitzen dira zure alabak?
-Ane eta Amaia
10-Gezurrak esan dituzu elkarrizketa honetan?
-Ez

2. orria
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olerkiak
1.

Balon bat
eta balon bi
balon putsura
erori.
Erori bazen
erori
ez da gehiago
ageri

2.
-Tirrin, tirrin! postaria!
-Zer dakazu berria?
- Postala eta gutuna
nire maite kuttuna.
-Postalak zer dio?
-Zure izebak adio
-Gutunak zer esan?
-Neskak zintzoa izan!

Egilea:
Rocio de Prez
3. orria

LUMAREN KILIMA

Argazkitik Testura
Bizar Beltz
XVI. mendean pirata bat Bizar Beltzabe izena zuena bere tripulazioa itsasora atera zen.
Egunak pasa ziren eta bostgarren egunean
gerra bat eduki zuten Ingelesen aurka. Ingelesak
gehiago ziren, baina piratak maltzurragoak.
Bukaeran irabazi zuten. Ingelesen altxor eta janari
gustia hartu eta bidaiatzen segitu zuten.
Bizar Beltzen itsazontzia zulo handi bat egin
zitzaion, eta ura
sartzen ari zitzaion. Suertez, isla bat aurkitu eta bertan gelditu ziren. Isla hori
tranpaz beteta zegoen. Pirata bat, pixka bat isla ikustera
sartu zen eta soka bat ikutu zuen eta geziz hil egin zuen. Bizar Beltzek kontuz
ibiltzeko ezan zioten.
Bizar Beltzen tripulazioak bi taldetan banatu zen: hamabost batean eta
hamabost bestean.
Talde bakoitzak, alde batetik isla ikustera joan zen. Aurreneko hamabostak, gehienak beldurtiak ziren eta geziz honetako bat hil egin zuten.
Bizar Beltzen tropak oso auzartak ziren. Bizar Beltz oso azkarra zen eta
bazekien non zeuden tranpa guztiak. Bat batean esan zuen:
- kontuz!, hor tranpa bat dago, hosto bat ikutu eta gezi bat atera zen abiada
batean. Bizar Beltz eta bere tropa kobazulo batera iritzi
xiren eta uste zuten maparen arabera altzorra han zegoela. Kobazuloan Bizar
Beltzek uste zuen tranpak zeudela baina ez zen horrela, ez zegoen
tranparik. Bizar Beltz mantso mantso barruraka zartzen hasi zen.
Beldurrez zeuden eta barruraino sartzean altxor handi bat aurkitu zuten dena
bete beteta.
Orduan altxor guztia hartu eta itsazontzira eraman zuten bere
herrira eramateko.

Egilea:
Ander Izagirre
4. orria

IGARKIZUNAK
Lurrean eta ilargian naiz. Lilietan ere, bi
aldiz. Ez banauzu oraindik asmatu hobe beste
ofizio bat hartu.

(L letra)
Beraren jabe zara isilean gorde ez gero.
Emanez gero argitara orduan beraren preso.
(sekretua)

Ikatza bezain beltza eta elurra bezain zuri. Oinik ez dauka baina oso da ibiltari. Mihirik
eduki ez arren berba egiten badaki.

(eskutitza)
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EGILEA: UNAI NUÑEZ
5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio

e
n
t
r
e
t
e
n
i
g
a
r
r
i
a
k

PERTSONAI
MISTERIOTSUA
NIK DESKRIBATUKO DUDAN PERTSONAIA
FUTBOLARIA DA. MUNDUKO 2. ONENA DA, BARTZELONAN JOKATZEN DU ETA EZKERRA DA. BERA ARGENTINAKOA DA MARADONA BEZALA. BERE EKIPOKO ENTRENATZAILEA PEP GUARDIOLA DA.
BERAK MARADONAREN JOKALDI BERDINA EGIN ZUEN.
BERA AURRELARIA DA HENRY ETA ETO´O BEZALA BAINA
BERAK EZKERREAN JOLASTEN DU, HENRY ESKUBIAN
ETA ETO´O ERDIAN JOLASTEN DUTE. BERAK 21
URTE DITU, GAINERA ARGENTINAKO SELEKZIOAN JOLASTEN DU. BARTZELONAN 10
ZENBAKIA DU KAMISETAN.
ZEIN DA???

egilea:Julen Suarez
6. orria

