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Barça irabazi zuen Olimpik kontra
Barçak irabazi zuen Olimpik de Lyonen kontra
5-2. Barsako golak Eto ò, Messi, Henry eta
Keita sartu zituzten. Etoòk gol bat sartu
zuen, Henryk bi gol,Keitak gol bat eta Messik
gol bat.

Emakumeen
eguna

e d i t o r i a l a
Kaixo gu Ane, Paula,
Karla eta Iker gara.
Gaurko ABEan albisteak,
olerkiak, hieroglifikoak,
Ezkaraieko deskribapena eta abar eskeiniko
dizkizuegu. Espero degu
gustatzea.
Agurrrrr!!!!!!!

Donostin eta Bilbon
manifeztazioak izan ziren zen igandean emakume langileen eguna
zelako. Ohitura denez
urtero bezala Lilaton
lasterketa ospatu zen.
Lilaton txapelketa Donostia osoan zehar ibili zen eta 1.300
emakumek parte hartu zuten emakumeen eskubideen alde.
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1.- PORTADA:Emakumeen eguna eta Barçak irabazi
2.- INKESTA: zein da gehien gustatzen zaizun kirola?
3.- SASKI NASKI:Olerkiak eta txisteak
4.- LUMAREN KILIMA:Ezkarai
5.- GU ERE IDAZLE:Igarkizuna
6.- ENTRETENIGARRIAK:Hieroglifikoak

1. orria

a

urtebetetzea
Ostiralean Ainhoa Agirreren urtebetetzea izango da, 11 urte beteko ditu:
beraz 1.998an jaio zen.
Gaur Aitor Goikoetxearen urtebetetzeak dira, 12 urte bete ditu: beraz
1997an jaio zen amarako hospitalean.

zein da zure markarik gustokoena?
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Roxy,
neskentzat delako.

Roxy

Roxy,gauzak politak direlako.

Roxy.

Roxy

Roxy

Quick Silver,gusQuick Silver,
gustatzen zaida- tatzen zaidalako.
lako.

Inkestaren emaitzak
Neskei Roxy eta mutilei Quick Silver.
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txistea
-NOIZ SARTZEN DIRA
TXAKURRAK IGOGAILURA?
-ATEA ZABALIK DAGOENEAN.

Paula Giménez

BIHOTZ - BIHOTZEZ
POZIK DAGO BIHOTZA
EGUN ONA DAUKA,
BIZKOR-BIZKOR ARI DA
TAUPA ETA TAUPA.

Maialen Aldanondo

3. orria

IÏ

LUMAREN KILIMA
EZKARAY

Deskribatuko dudan leku hau oso txikia da. Herri bat da eta Errioxan dago, txikia
izan arren jende asko joaten da.
Herri hau mendien tartean dago eta eski pista bat du, pista Valdezcaray deitzen da.
20 pista ditu, berdeak errezenak, urdinak zailagoak, gorriak zailak, beltzak oso zailak eta horiak pistaz kanpo. Neguaz aparte, udan ere jende asko joaten da, hango
klima ona delako eta hor inguruan kapinak eta piszina asko daudelako.

Egilea:ANDER QUEREJETA.

DESCRIPTIONS
It’s an animal.
It’s orange. It’s got a long tail and it’s fat.
Has got two black eyes. It’s ears are pointed.
It’s nose is small and pink.
It’s on the green sofa.
One mouse is hanginj fron it’s tail.
The animals is biting another mouse.
Egilea:IKER CASTAÑEDA.
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JOLAS KANTAK
Don don beledron
Beledrongo elizan
hiru atso dantzan
hirurek ez dute
ardit bana poltzan
Atzo, atzo, atzo
atzo hil ziren hamar atso:
baina ardoa merkatzen ez bada
hilko dirade beste asko:
atzo, atzo, atzo
atzo hil ziren hamar atso.

igarkizuna
CGora igotzeko
Polita landarea
ederra lorea
Rbehera jeisteko
izango dugu etxean
jira eta bira
Ubat seguru asko.
eguzkiaren bira
C
ILehen etxea du parra
Ggero ahoan ederra
gehiegi hartu
Rbaina
eta seguru mozkorra
A
M
Egilea:Marta
A
5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio
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hieroglifikoa

Egilea:Nora Royo
6. orria

