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Xabi, Maddi, Emily eta Xabi

a m a r a b e r r i m o r. a b e @ g m a i l . c o m

ALEMANIAN ERASOA
12 urteko ikasle ohi batek 13 pertsona hil ditu
Winendonen hiriko Albertwille eskolan, eta ondoren poliziarekin izandako tiroketan erasotzailea
eta bi lagun hil dira. Gainera hainbat zauritu
daude, tartean bi polizia.
e d i t o r i a l a

LIVERPOOLEK
PALIZA

Liberpoolek 4-0 irabazi zuen Real Madrilen aurka
eta
final laurdenetan
dago . Real Madrileko jokalaririk hoberena, Casillas
izan zen eta geldiketa asko egin zituen. Golak Fernando Torresek, Gerard eta Draesmak
sartu zituzten, eta Fernando Torresek 2
gol sartu zituen.
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Kaixo lagunok:
Gu Xabi, Maddi, Emily eta
Xabi gara. Espero dugu gure
A.B.Ea gustatzea. Entretenigarria eta dibertigarria iruditzea
espero dugu.
AGUR ETA ONDO PASA!!!!!!!!
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1.- PORTADA:Alemanian erasoa eta Liverpoolek paliza
2.- INKESTA: Zein da zure filmarik gustokoena eta zergatik?
3.- SASKI NASKI:Jokuz kanpoko hitzak
4.- LUMAREN KILIMA:Sentsazio zirraragarriak
5.- GU ERE IDAZLE:Carta de amor
6.- ENTRETENIGARRIAK:On holiday we go to Paris

1. orria

gaur eta hemen
ZUBIA
Asteburu luze honetan
zubia izan degunez ez
dira partidurik egon.
Zein da zure filmarik gustokoena, eta zergatik?
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Camp Rock, dant- El señor de los ani- Piratas del Caribe, La brujula dorada,
zatzea eta abestea llos, gustatzen zai- piratak gustatzen gustatzen zaidalagustatzen zaidala- dalako.
zaizkidalako.
ko.
ko.

Piratas del Caribe, El señor de los
piratak gustatzen anillos, 9 oskar
zaizkidalako.
irabasi dituelako.

Scary Movie, tripa Ez dakit.
asko ateratzen diralako.

Inkestaren emaitzak
Gehien gustatzen diren filmeak Piratas de Caribe eta El señor de los anillos dira.
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JOKUZ KANPOKO HITZAK
Joku honetan bi hitz jokuz kanpo
daude.
zebra

ahatea

txakurra
astoa

katua
sugea

limoia
zaldia

sagua

ahuntza
usoa

ardia
oiloa

txerria

oilarra
ura

Asmatu duzu ze hitz dauden jokuz
kanpo?
Zergatik?

Egilea:
Ibone Alonso
3. orria

XL U M A R E N

KILIMA

SENTSAZIO ZIRRARAGARRIAK

A.B.E

Bart gauean amets bat izan nuen eta hauxe izan zen:
Miren, Ana eta ni, nire etxean geuden gelan sartuta. Ordenagailuarekin jolasean geuden hirurak ohean etzanda. Interneten
genbiTZAn “minijuegos.com” web orrian eta Messengerrean lagunekin hitz egiten. Tontakeriak egiten ARI gINen eta bat-batean DBHeko lagun batzuek larriturik hitz egin ziguten; Mirenen korreoa
eskatu zidaten urgentea zela esanez.
Ni berarekin neNgoela esan nien eta orduan kontatu ziguten
dena: Beñat, Mirenen anaia, desagertu zela eta ez ez zekitela non
zegoen eta ez zuela mugikorra hartzen. Orduan denak tentsioan
geuden. Beñaten gurasoeI deitu genien ea non zegoen bazekiten,
baina beraiek ere ez zekiten ezer. Beñaten etxera deitu genuen, baina ez zuen inorK hartu. Bitartean Martxel, Sara Picabea eta
Maddi, Beñaten lagunak, jendeari deika zeuden ea norbaitek zekien
non zegoen, baina inork ez zekien ezer.
Guk pentsatu genuen “Easo Plazan” egon zitekela eta orduan
ziztu bizian haruntz abiatu ginen. Bidean geuNdela, Mirenen aita
autoz bere bila etorri zen eta berarekin norbait zegoen. gelditu
zenean Beñat zela ikusi genuen eta gertatutako guztia kontatzen
hasi zen:
- “Ni nire lagunekin arratsaldeko 17:00etan gelditu nintzen
Ferreriasen , gero 17:30etan gelditu ginen baina ez nintzen konturatu. Orduan 17:00 joan nintzen eta 15 min.itxoin nituen baina ez
zen inor agertzen. Etxera itzuli nintzenean ez nituela etxeko
giltzik. Mariaren etxera joan behar nuen nire arrebari giltzak
eskatzera, baina bidean piraguako lagunekin aurkitu nintzen eta
haiekin pasa nuen arratsaldea”. - Guk esan genion bere lagunak
kezkatuak zeudela eta deitzeko.
Hala ere azkar-azkar etxera itzuli nintzen, Beñaten lagunei
agertu zela abisatzeko.
Eta ordurantxe esnatu egin nintzen.

EGILEA:
MARIA SARASOLA
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GU ERE IDAZLE
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Cuando estoy contigo todo lo malo desaparece. Es como estuviera en las nubes. Cuando tú no estás, siento que me falta algo. Es
fantástico estar a tu lado. Si el mundo se fuera a destruir, los últimos momentos de mi vida me gustaría estar contigo. Quiero reír
contigo y estar contigo durante toda mi vida. Mi mayor sueño es
que sientas lo mismo por mí. Espero volverte a ver aunque sea en
las mismísimas llamas del infierno. Eres mi rosa negra porque sin
ti todo lo veo gris. Con tus pétalos me curas las heridas que me
haces con tus espinas y eres tan bella que no
puedo dejar de mirarte. Por todo esto, hoy
día de San Valentín te escribo esta carta que
nunca sabrás que es para ti .
Mikel Goenaga

E g u r a l d i a

oskarbi

Data:2009ko martxoaren 23a, astelehena
Urtaroa:Udaberria
Ordua:Hirurak
TENPERATURA:
·Momentu honetako tenperatura:17gradu
ZERUA:Oskarbi, zerua garbi dago lainorik gabe
LURRA:Lehorra
HAIZEA:
·Haize mota:Barea ez da somatu ere egin
·Haizearen norabidea: Mendebaldetik
EURIA:
Euri mota: ez du egiten
PRESIOA:
·Momentu honetako presioa:1005mb
·Hurrengo orduetarako prebisioa:Aldakorra ibiliko da

Esaera zaharra: Usoak joan, sareak edan
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abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio

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

on hollyday we go to paris

THE ARSENAL FAMILY IS PREPARING
A TRIP FROM PARIS
ON HOLYDAY.

THE FAMILY IS ARRIVING TO THE AIRPORT

DAD, IS GOING TO
GIVE HIS DOG TO
THE NEIGHBOURS.

THE ARSENAL FAMILY IS
IN THE CAR. THEY ARE
GOING TO PARIS,TO THE
TOWN OF LOVE

THE FAMILY IS IN
THE FRANCE AIRPORT AND THEY ARE
GOING TO THE CAR
TO GO TO PARIS.

6. orria

THE FAMILY IS HAVING FUN IN PARIS.

THE END

ASIER DELGADO

