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Omendua
egileak:
Jon, Richard, Yari, Iñigo

agurra
Kaixo gu Yari, Jon,Iñigo
eta Richard
gara eta gure ABEa
aurkeztuko
dizugu. Korrikari buruz
arituko gara,
espero dugu
gustatzea.

Hizkuntza bat ez hiltzeko baldintza batzuk bete behar
dira.Horien artean:hizkuntza sistema idatzia ezartzea eta modu ofizalan erakustea.Euskaltzaindia
1919ean sortu zen eta beste lan askoren
artean euskararen erabilera hedatu zuen
hortaz gain euskaltzandia euskallkiekin arduratu zen eta ikerketa asko egin zituen eta
horretarako. Horregatik aurten AEK,k korrika antolatzean omendu nahi du
euskaltzaindia, eukararen alde egindako
lan guztiengatik

Nork antolatzen du korrika?
Korrika AEK-k antolatzen du, erakunde honek Euskal herria bereuskalduntzea nahi du. Horretarako eusaraz eskolak,ikerkintza, irakaslea prestatzeko ikastaroak,euskara erabiltzeko mintza lagun programak, kultur ekitaldien antolakuntza eta
euskararen aldeko kontzientziatze kanpainak antolatzen ditu.Gaur egun AEK helduen
euskalduntze prozesuan aritzen den elkarterik garrantzitsuena da,Euskal herri osoan
lan egiten du. 1965. urtean lehenengo alfabetatze taldea sortu zen, baina gero konturatu ziren jende askok euskera ez zekiela
eta berehala sortu ziren euskaltegiak.

a u r k i b i d e a
1.- portada:Omendua eta nork antolatzen du
2.- Elkarrizketa:Ander eta Kerman
3.- lumaren kilima:Argazkitik testura
4.- denborapasak:Deskription
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Paulen urtebetetzea
Atzo Apirilaren12an
Paulen urtebetetzea izan
zen eta 13 urte bete zituen zorionak ABE a egiten duten partetik ondo
pasa eguna

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

Ander

Zinema gustatzen al
zaizu?
Bai

Zein da zure janaririk gustokoena?
Ez dakit

Zure lagunik hoberenak zeintzuk diNorbaitetaz maiteminduta zaude?
ra?
ez
Jon,Richard,Ander,Aitor,kepa
Planeta batera joango bazina zein
neska eramango zenuke?
Nere ama

Zein da zure lagunik hoberena?
asko ditut

Planeta batera joango bazina zein
neska eramango zenuke?
Zein da zure ordenagailuko jolas ho- Sekretua da

berena?
Habbo

Zein da zure irakaslerik gustokoena?
Maite

Zein klase gustatzen zaizu gehiena?
Ze ekipokoa zara?
soinketa
Zein da zure irakaslerik gogokoena? Errealekoa
Inor ez.
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Jangelako janaria gustatzen zaizu?
Gutxi gora behera

Zein jokalari gustatzen zaizu?
Drogba

Lumaren kilima
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LUMATXOREN LAGUNA
-Ni Milekin deitzen naiz eta bi lagun ditut Pakolito eta Piliton
( Ni nagoen lekua mendi bat da. ) Pirineotan dagoena eta
oso altua eta polita da. Arrosetara usaintzen du eta ere
Klabelinena, mendian daude beraien luma erraldoiarekin
eta soka batekin lumari lotuta.
-Bat - batean haizea arrotu zen eta luma batetik erori zen,
eskerrak konturatu zirela, soka hartu zuten eta tiratu zuten.
Indar asko behar zuten horregatik beraien indar guztiarekin
tiratu zuten.Gutxi falta zenean haizea berriro arrotu zen eta
berriro beraien indar guztiarekin tiratzera.
- Gutxi falta zen luma gohian egoteko. Atzeruntz korri egin
zuten eta luma igo egin zen. Haizea berriro arrotu zen eta
luma eta bi gizonk egan joan ziren beraien etxera.

egilea: Mikel Sanz

3.

abe

ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio
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1- It’s an animal. It’s sking. It’s got brown hair and it’s tall. It’s friend is
running aftre it.
2-They’re two boys. They’re in the big orang egg. They’re falling
down on the house.

3- It’s a girl. She’s got bond hair. She’s got a red bikini and She’s sitting, and sunbathing.
4- It’s a boy. He’s wearing an orange jumber, and purple trousers,
blue boots and red gloves. He’s falleng down. He’s skis are greens
and red ski bildings. In one hand he has got a one fork.

5- It’s a snow - man. One girl is making it. The girl is wearing brown
jumper, a black hat, blue trowswrs, white gloves and in one leg she
has got a plaster.
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Egilea: Ezezaguna

