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2011ko urriaren 6a

Mutrikun bisonte bat aurkitu dute

egileak:
Aitana, Aitor, Zuriñe eta

Xanti

agurra
Kaixo lagunak,
Gu Aitana,Aitor,Zuriñe eta
Xanti gara, eta
ABE hau hoberena izango da,
gauza entretenigarri asko
edukiko dituzue eta oso
ondo pasako
duzue, agur
eta ondo pasa
ABE honekin.
AGUR!!!

Mutriku herrian bisonte eskeletoa aurkitu dute. Orain 19.000 urte
tranpa batean erori zen eta bere eskeletoa
zatitan puskatu zen.Atzo aurkezpena egin
zuten Donostian paleontologista zientzia
elkarteak. Honek aurkeztu duenez aurkikuntzarik handiena izan da. Kraneo hau oso zainduta dago. Hau da bakarra animali horren
garozurra hoberen kontserbatutako bat da, ez
bakarrik Espanian eta Portugalen, baizik eta mendebaldeko Europan ere. gure arbasoen Altamirako haitzuloan kantabria hormotan
pintatu izan da.800 eta 900k. arteko pisua dauka. 100.000 urte igaro
ditu.

Mandarina batekin hil
Irailaren 30an Cordoban gizon bat
hil zen mandarina zati bat kontrako eztarrira joan zitzailolako.
bera Jose Romero zen 55 urteko
gizona. Kalean botata aurkitu zuten mandarina zatiekin. Segituan
hospitalera eraman zuten eta
han hil zela konfirmatu zuten.
a u r k i b i d e a
1.- portada: Bisonte bat mutrikun eta mandarinarekin hil.
2.- inkesta: Ze lanbide euki nahi duzu handia zarenean?
3.-elkarrizketa: Aitor.G eta Leire.A.
4.-kontu kontari: Ahokorapiloa eta Abestia.
5.- gu ere idazle: Crucigrama eta Deskribapena.
6.- lumaren kilima: Sentsazio zirrragarriak.
7.- saski naski: deskribapena.

8.-denborapasak: Crucigrama
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Jangelako txandak
Bihar urriak 7 3. ziklokoak lehenengo txandan
jango dugu. Ba al dakizu
zergatik?

i n k e s t a

Zer lanbide eduki nahi duzu handitan?

Libe corcobado:
Dantzaria

Maider Del Salto: Martin Etxebeste: Martxel
Dantzeria
Asmatzailea
Corcobado:
Futbolaria

Alex Aguirre:
Arkitektoa

Odei
Dadringhaus:
Futbolaria

Alai Kruse:
Arropa
diseinatzailea

Mikel Jauregui:
Futbolaria

2.

Vincent Oyaga:
Sukaldaria

Cecilia
Arrizabalaga:
Aurtzaindegiko
andereinoa

Inkestaren emaitza:Futbolaria irabazi du!!!!!!

E L K A R R I Z K E T A

8.-Zer izen nahiko zenuke?

AITORRI

LEIRERI

1.-

!.- Zein da
zure lagunik haberena?
-Asko ditut
2.- Zein da zure kirolik gustokoena?
-Saskibaloia
3.-Zein da zure kolorerik gustokoena?
-Laranja
4.- Zer izan nahi duzu handitan?
-ez dakit
5.-Nora joan nahi duzu hurrengo urtean oporretan?
-NYera
6.-Zein da zure janaririk gustokoena?
-Makarroiak
7.- Zein da zure jatetxerik gustokoena?
- Ez daukat
8.-Nor izen nahiko zenuke?
-Nora

Zeintzuk
dira zure
lagunik haberenak?
-Aitor eta Alai
2.- Zein da zure kirolik gustokoena?
-Saskibaloia
3.-Zein da zure kolorerik gustokoena?
-gorria
4.- Zer izan nahi duzu handitan?
-ez dakit
5.-Nora joan nahi duzu hurrengo urtean oporretan?
-NY era
6.-Zein da zure janaririk gustokoena?
-Lasaina
7.- Zein da zure jatetxerik gustokoena?
-Foster holliwood
8.-Nor izen nahiko zenuke?
- Sergio

e g u r a l d i a
eguzkia

Tenperatura:12º
Euria:ez
Haizea:barea
Presioa:1.030mb
Gaurko prebisioa:aldakorra
ESAERA ZAHARRA:goiz gorri, laister euri.
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ABESTIA ETA AHOKORAPILOA
Zerbait egitekotan
zuzen eta artez
zorri bat garbitu dut
ur pistola batez.
Orain galdurik nago
belarrez beteta
muniziorik gabe
gelditu naiz eta.
Lili lore,lili lore,
lililore, liraina,
Leirerentzat eramana.
Loreak udaro
loretzen dira
Leireren soroetan,
Leire alaiak
udaro biltzen ditu
loraturiko loreak.

4.

egileak:Ivan Alvarez eta Estitxu Olaizola
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Gu ere idazle

DESKRIBAPENA
Urdin-urdina gizaki askorekin hasieran, kaio gutxi gainean.
Olatu handi
eta txikiak lasai-lasaiak baita zakar-zakarrak ere. Handia oso
handia. Beti azpian hondarra edo harkaitzak egoten dira, hasieran hondarra dago. Orain dela urte asko munduan hori bakarrik zegoen. Olatuen hotsak entzuten dira beti. Arrainez
josia dago. Bere sakonean medusak, algak, mamiferoak...
bezala. Jendea sartzen da. Kostaldeko herriek edo hiriek
dute bakarrik. Bere olatuek harrien kontra egiten dute.

egilea: Leire Azkune

Crucigrama
Vertical:
A- Animal que tiene
miedo al gato.
Horizontales:
1-Un animal parecido al lobo.
2-Líquido que tenemos en el
cuerpo.
3-Una persona que mide 2,0m
es muy...
4-Contrario de gastar.
5-Fruta que se parece al melón
y por dentro es rojo.
6-Cuando estás en peligro
necesitas... . Contrario de si.
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egilea:Sara Ansorena

Lumaren kilima
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Sentsazio zirraragarriak
Gaur oso urduri nago, oso urduri. Hemendik bost egunetara Paris hirira joango
naiz astebete pasatzera nire guraso eta arrebarekin.
Eguna irtsi denean, kotxea hartu dugu eta Biarritzeko aireportura heldu gara.
Ilara luzea dagoenez, gutxienez ordu eta erdi pasa ditugu ilaran, baina gure txanda iritsi denean pasaporteak atezainari eman dizkiogu eta hegazkinera sartu gara.
Alde batetik pozik nago eta bestetik urduri aireratzera goazelako. Aireratu ondoren
asko lasaitu naiz.
Parisera iritsi garenean, hainbat gauza ikusi ditugu: Eifeld
dorrea, Notredame katedraleko konkorduna, Disneyland Paris
(oso ondo pasa dut hor) etab.
Arratsaldeko zazpirak iritsi direnean, hotelera joan gara,
zortziretan, afaldu egin dugu eta bederatzitan joan naiz ohera. (Oso ondo pasa dut eguna eta pozik oheratu naiz.)
Hurrengo goizean, Pariseko kaleak ikustera joan gara eta okindegi batean sartu dira nire guraoak eta arreba, eta nik, bat-batean zerbait usaindu dut, usaina goxoa gainera. Usaina jarraitu dut eta konturatu gabe , kale estu batean sartu naiz.
Oso urduri jarri naiz, nire gurasoak aurkituko ezingo nituelakoan.
Kalean ez dago inor, eta, bat-batean, mozkor bat atera da ate batetik. Ni oso beldurtuta nago. Niregana iritsi denean poltsikotik labana bat atera du eta ni hiltzera zetorrenean begiak ireki ditut,
izerditan negoen ohean.
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egilea: Iñigo Sanchez.
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deskribapen magikoa
Lotan nago sofaren erdialdean.
Nik gaur fc Barcelonan jokatuko dut,
gainera erdialdean laguntzeko Fabregas, Iniesta eta Xavi ditut.
Madrilen aurka jokatuko dugu Txampionseko finala eta hamarretan hasiko da. Nik uste dut irabaziko dugula 2-0 gainera Messi munduko jokalaririk hoberenetakoa da.
Wembley Londresen jolastuko dugu.
20m gelditzen dira eta 30 dorsalekin aterako naiz. Dagoeneko entzuten ari naiz Messik poztean eman du bigarren aldiz eta 0-0 goaz lehenengo partea bukatzera doa.
Guardiolak esan digu azkar mugitzeko baloia alde batetik bestera eta
animo!!!!!!!
Bigarren zatia hasi da eta baloiaren jabe gara. Xabi neri pasa dit baloia eta nik Messiri pasa diot baloia, Messik joan eta Pedrori pasa dio
baloia eta gola sartu dugu 90minutuan partidoa bukatu eta txampionseko KOPA eman digute.
EEEEEEE!!!!!!!!!! zer non dago gure KOPA? eta
Bartzelona? Igor !!!! Bakarrik amets bat zen.
Lotan zeunden.
egilea: Igor Antia
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

Crucigrama
A
1

2

3

4

Vertical:
A.Animal de monte con cuerno. Líquido empujado por la vagina.
Horizontal:
1. Aparato que se usa en la cocina, parecido a
la olla.
2. Forma de expresar a alguien con los brazos
que la quieres. Tercera palabra del abecedario.
3. Forma de llamar a una mujer vaga.
4. Palabra de tres sílabas.

Egilea: Olaia Pèrez

