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EGILEAK

1.- portada

- IÑAKI AZKUNA

2.- inkesta

-ZEIN DA ZURE PELIKULARIK 
GUSTOKOENA?

3.-elkarrizketa

-IOSU ETA JESSICA

4.- kontu kontari

-ALBISTEA ETA TXISTEA.

5.- gu ere idazle

-HITZEN KINIELA

6.- lumaren kilima

-ZIGARRO ZALE AMORRATUA

7.- saski naski

-DAVID BECKHAM

8.- entretenigarriak

-JAVIER ANTON.
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aurkibidea

Kaixo lagunak gu Sasti, Nomuun,Manex eta Iñigo gara hau gure ABEa da eta 
espero dugu zuek gustokoa izatea.

Iñaki Azkuna hil 
da gaixotasun 
luze baten 
ondorioz.Iñaki 
Azkuna urte 
askotan Bilboko 
alkate oso 
maitatua izan 
da. Atzo ospatu 
zen hileta. 
Herritarrei 
pantaila handi 

bat jarri zioten 
agur emateko 
meza jarrai 
zezaten.

Egilea: Saioa Batllori



Atzo, martxoak 24, astelehena Morlanseko sukaldean 
lan egiten duten monitoreen bisita izan genuen. 
Eskola oso bisitatu zuten. Emilio eta Elenak azaltzen 
zizkieten gure eskolako departamentuetako 
funtzionamendua. Hedabideetan egon ziren eta oso 
pozik gelditu ziren.

g a u r  e t a  h e m e n
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Inkestaren emaitza:Denetatik dago

GAURKO INKESTA
Zein da zure pelikularik gustokoena?

SUKALDEKO MONITOREEN BISITA

Eneko:
Bourne

Paul:
Terminator

Martxel:
3 bodas de más

Jaime:
Ocho 
apedillos 
vascos

Iker:
Origen

Oier:
Matrix

Martin:
Titanic

Johnny:
Capitan 
America

Ander:
Avatar

Aitor:
Frozent



1.- Zeintzuk dira zure lagunik hoberenak? 
Sasti,Mario, Markel, Jon, Pedro,luken...
2.-Zein da D ereduko neskarik guapena? 
Lore

3.-Zein da zure janaririk gustokoena?
Eskalopea
4.-Zein da zure saskibaloiko jokalaririk 
gustokoena?Michael Jordan 

5.-Ze 3 gauza eramango zenituzke irla 
desertu batera?etxe bat,lagunak eta 
janaria.

6.-Nora joango zara oporretan?Errioxara.
7.-Zein da zure programarik eta kanalik 
gustokoena?FDF, “La que se avecina”
8.-Nor da zure neska gogokoena?
Laura Jimenez

ELKARRIZKETAK
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ELKARRIZKETAK

JESSICARIIOSURI
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Tenperatura: 6º
Zerua: lainotua

Lurra: lehorra

Haizea: ifarraldetik

Euria: ez

Presioa: 1014mb

Gaurko prebisioa:  aldakorra                                                                            

1.- Zeintzuk dira zure lagunik hoberenak?
Nomuun, June,Ane  D, Ane G,Nahia
2.-Zein da D ereduko mutilik guapoena?
Ez dut ezagutzen inor

3.-Zein da zure janaririk gustokoena?
Pizza
4.-Zein da zure saskibaloiko jokalaririk 
gustokoena?Brayant

5.-Ze 3 gauza eramango zenituzke irla 
desertu batera?Janaria, edaria eta manta

6.-Nora joango zara oporretan?Parisera

7.-Zein da zure programarik eta kanalik 
gustokoena?Divinitis: super tartas de 
boda

8.-Nor da zure mutil gogokoena?Sasti



 Jose Mandragonek dauka
katua por gala
geurean bere ezdago ta monona
hain bere eta argala.
Ai, si, si
Ai, no, no
Markeroliono Marketxuleta
Marketxo txuria no

-Zertan dira
ezberdinak arkakusoa 
eta elefantea ?
-elefanteak izan
ditzake arkakusoak,
baina, arkakusoak 
elefanterik ez.

	
 	


KONTU KONTARI
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Egilea: Adrian Milla

1 . Z I K L O K O  L A N A

ABESTIA ETA TXISTEA



GU ERE IDAZLE
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Egilea:Urko Abad

3 .  z i k l o k o  l a n a k

Hitzen kiniela
1 x 2

a.   Beltza-Txuria

b.   Autoa-Kotxea

c.   Bukatu-Amaitu

d.   Eskola-Kotxea

e.   Ondo-Gaizki

f.   Telebista-Karpeta

g.   Izozkia-Helatua

h.   Ona-Txarra

i.    Mendia-Liburua

j. Eguzkia-Ilargia

k. Papera-Izena

l. Argala-Mehea

m. Itsusia- Polita

n.Txoria-Hegaztia

ñ.Gorria-Ura

Joku honetan 1 antonimoak , X 
sinonimoak 2 ez dutenak zer ikusirik. 
Lerro bakoitzan zer den jarri behar duzu. 
antonimoak edo sinonimoak. Asmatuko 
duzu?



 Bazen behin emakume dotore bat 30 urtekoa. Eta gizon bat 31 urtekoa. 
Emakumea Kenal Street auzoan bizi zen 21.-5.Ezkerran. Gizona, beriz, auzo 
berdinean baina 22.-3.Eskubian. Emakumeak ikastola batean egiten zuen lan, 
euskerazko irakaslea. Eskolan Maria deitzen zioten, bere benetako izena. 
Gizona abokatua zen Pepe zuen izena. Biei gustatzen zitzaien eguzkia egiten 
zuenean balkoiera ateratzea. Batez ere gauetan. Balkoira ateratzerakoan 
ekartzen ziren eta hitz egiten hasten ziren.
Biei gustatzen zitzaien erretzea. Beti hartzen zuten marka bat:El oro. izugarri 
zuten gustoko tabakoa, baina bakarrik:El oro markakoa. Oso toki gutxitan 
saltzen zuten marka hori eta oso zaila zen aurkitzea. 
Egun batean emakumeari tabakoa bukatu zitzaion. Bere etxeko ganbarara joan 
zen tabako gehiago bila, baina ez zegoen ezta bakar bat ere. Bukatu zitzaion! 
Ezin zuen sinistu, tabakorik gabe ez zen ezer ez, inoiz ez. Joan zen dendetara 
bilatzea, baina ez zuen ezer aurkitu. joan etorrian ibili zen baina ez zuen tutik 
ere aurkitu. oso desesperatuta zegoen.
Bat-batean ideia bat bururatu zitzaion:-Nere bizilagunari eskatu diot. - balkoira 
atera eta Peperi deitzen hasi zen . Pepe balkoira atera bezain laster Mariak 
tabakoa piztea eskatu zion. Eta gizonak erantzun zion:-baina nola piztuko 
dizut zu edifizio baten bizi bazara eta ni beste batean?. Bat-batean Mariari 
beste ideia bat bururatu zitzaion.Etxera sartu eta makil luze bat hartu zuen, eta 
berriro balkoira atera zen eta  Peperi esan zion: - Pepe jarri zigarro bat makilari 
itsatsita metxeroarekin piztu egidazu mesedez. -Bai-bai lasai oraintxe nator. 
Pepe etxera sartu eta zigarro bat eta metxero bat hartuta 
balkoira bueltatu zen. tabakoa makilan pegatu eta piztu 
zion. orduan emakumeak lasai ederra hartu zuen eta 
eskerrak eman zizkion.      

LUMAREN KILIMA
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Egilea: Teresa Ansorena

3 .  z i k l o k o  l a n a

Zigarro zale amorratua



His name is David Beckham. He is 38 years old. He was 
born in London on 2nd of May, 1975.
He is from England. He is English. He was a football 
player. He likes football and fashion.
David Beckham was a football star. He was England best 
football player. He was famous for his goals and for his hair 
styles.
David was the captain of England team.He played number 
7.
David Beckham was a playing of Manchester United,Real 
Madrid, Milan, PSG and The Galaxy.
David Beckham started playin football at 17.
David is married to Victoria Adams and they have 2 sons 
and 1 daughter.

     SASKI NASKI 
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Egilea:Pedro Sangalli

3 .  z i k l o k o  l a n a

David beckham



Javier Anton is 33 years old. He was born in sartuzti. He was bron 
on 25th may, 1980. He is basque. He is good actor.
He was not a good studient. He decided to be an actor when he 
was 12. His family helped him becoming an actor.
He  started acting in 1998. He studied d’Interpretation and 
Dramatic Art in Bilbao.
He started working in ``zoombados´´. Later, he started 
in``campus´´and in 2002 he performer ``la noche de escorpión´´. 
In 2004- 2005 he went to Madrid and studient audio-vidual 
comunication. After that, he worked in``Vaya Semanita´´.

ENTRETENIGARRIAK
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EGILEA:Martin Etxebeste

3 .  z i k l o k o  l a n a

ABE 
hitza aurkitu.

Portadakoak ez du 
balio

Nola 
esaten da ingelesez

gerrikoa

JAVIER ANTON


