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Amaia, Irene,Nerea eta Andrea
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DOVERREK DISKO BERRIA ATERA DUTE.
Doverrek, musika talde madrildarrak, disko berria
atera du “Follow the city lights” izenburukoa.
Estudio batean grabatu duen 6. album honekin batera talde madrildarrak itxaropen eta ilusioz baterako
aroa abiatu du, beren rock estiloa berritu eta erritmo
elektroniko eta dantzagarriagoak eskainiz.
Egilea: Ainara eta Carlos

AMETSETAKO
LOTERIA KANADAN
Mary Wollensek, emakume Kanadar batek
16 milioi dolar irabazi zuen. Baina bitxikeria
da, zozketaren bi egun aurretik, amets bat
eduki zuela: Loteriaren txekea ematen ziotela amestu zuen. Eta hurrengo egunean,
loteria tokatu zitzaion. Wollensek ezan zuen
diru horrekin Las Vegasera
joango zela kasino batera
jolastera diru gehiago irabazteko. Diru horrekin etxe
handi bat erosiko duela.
Erredaktoreak: Iñigo I. & Julia
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E D I T O R I A L A
Kaixo lagunak !!!
Gu Amaia, Nerea, Irene
eta Andrea gara. A.B.E.
hau irakurtzen baduzue ez
zarete aspertuko. Jokuak,
albisteak, inkesta, deskribapena eta abar... Espero
dugu A.B.E. hau gustatzea. Gogor egingo bait dugu lana.
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1.- PORTADA: Ametsetako loteria eta Doverren disko berria
2.- INKESTA: Norekin joango zinateke zinemara?
3.- SASKI NASKI: Poema
4.- LUMAREN KILIMA: Deskribapen magikoa.
5.- GU ERE IDAZLE: Hieroglifikoa.
6.- ENTRETENIGARRIAK: lotu argazkiak

1. orria

gaur eta hemen
Igandean Hugoren urtebetetzea izan
zen 7 urte
bete zituen, beraz 1999an
jaio zen.

ZORIONAK !!!
Norekin joango zinateke zinemara?
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Edna:
Tipulorekin

Irene:
Igorrekin

Carla:
Choporekin

Joane:
Enekorekin

Beñat:
Nerearekin

Omar:
Irenerekin

Jonatan:
Irenerekin

Laulad:
Amaiarekin

Inkestaren emaitzak
Orokorrean lagun desberdinak ditu jendeak
2. orria

s
a
s
k
i
n
a
s
k
i

Poema
La cometa sube
hasta las nubes.
vuela la cometa,
y no es avión
ni es avioneta.

Egilea:
Lisbeth0

3. orria

LUMAREN

KILIMA

Describapen Magikoa
zaio eta more kolore bizikoa da. Nire lagun
eguzkik, ipurdia ere badu
eta oso polita gainera!
Berak ez du beroa ematen, hotza baizik, eta hotz
asko gainera.
Kaixo lagunak!!! Orain,
nire lagun eguzkitxoa
deskribatuko dizuet.

Egilea: Ane Gerriko.

Nire lagun eguzkia, oso
lotsatia da, baina oso polita.
Bera oso txikia da eta
karratua. Bere begiek 1
zm. neurtzen dute eta ura
bezalako urdinak dira. Bere ahoa, hirukia da eta belarra bezalako berdea da.
Ilea, hanketaraino iristen

4. orria

GU ERE IDAZLE
Hieroglifikoa
1. hieroglifikoan
asmatu behar da ze
probintzia den eta
2. erabiltzen duguna
idazteko.
Egilea: Oihana H.

E g u r a l d i a
Asteartea, 10
Zerua oskarbi edo hodei
gutxirekin egongo da, tarteka
erdi mailako hodeiekin eta
goi-hodeiekin. Arratsaldean
bero-hodeiak sortuko dira
eta zaparrada arin-ertainak
eta trumoitsuak bota ditzake.
Hegomendebaldeko haize
ahul-bizia ibiliko da, bolada
gogorrekin eta oso gogorren
batekin kostaldean eta mendi
inguruetan.
Tenperatura maximoak egonkor mantenduko dira.
5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio
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Argazkiak lotu behar dituzue.

ABE

EGILEAK: Irene,Nerea, Amaia
6. orria

