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Javi,David,Nora,Eder

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

Barça 1 Cheelsea 1
Atzo Barcelonak 1-1 berdindu zuen. Cheelsearen aurka jokatu zuten. Partidoa Londresen jokatu zen, Stamford Bridgen estadioan. Lehenengo gola Cheelseak
sartu zuen 9garren minutuan, gola Essien sartu zuen. Barzelona 1--0 galtzen ari zen, baina berdinketa behar zuen
finalera iristeko. Azken minutuan Dani Alvesek zentratu
zuen, Keita buruz jo zuen eta Etook hartu zuen, Messiri
heman zion eta Iniestari pasa zion, bota zuen eta eskuadratik gola sartu zuen. Azkenean Barcelonak lortu zuen finalera iristea Manchester Unaiteren kontra.

Esperimentuak
Miramar Jauregian
Gaur Alfonso.R, Asier.M, Chiara.M, eta

Quiriko.M Miramar Jauregira joan dira esperimentuak egitera. 11etan joan dira
lehenago Morlansekoak zeudelako. Han
jende asko zeuden esperimentuak egiten
eta ikusten. DBHkoak eta gure adinetako
jende asko zuden. Bost mahai zeuden eta
beste bat materialarekin. Oso espazio
gutxi zegoen.
Gero colacao, naranja zukua, kurasanak
eta napolitana txiki batzuk eman dizkigute.
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Kaixo gu David, Javi, Nora eta
Eder gara. 11 eta 12 urte
dauzkagu eta Donostian bizi
gara. Oso pozik gaude Barzelona Championseko finalera
iritsi delako. Gaur David Miramarrera joan da
esperimentu batd e
a
zuetako argazkiak
ateratzera.

1.- PORTADA: futbola eta esperimentuak
2.- ELKARRIZKETA:SERGIO GARCIARI
3.- SASKI NASKI:EL CARACOL Y EL PÁJARO
4.- LUMAREN KILIMA:DESKRIBAPEN MAGIKOA
5.- GU ERE IDAZLE:PERSONAJE MISTERIOSO
6.- ENTRETENIGARRIAK: GURUTZEGRAMA

1. orria

OLAETA PARKEA
Olaetako parkea (eskola ondoan dagoena) obretan dago. Olaetako parkean zutabe batzuk daude.
Hau hasiera da, zeren oraindik 2 hilabete falta dira.
Gu obretara joan gara eta galdera batzuk egin
dizkiegu obretako langile bati.
- Zer egiten ari zarete?
- Kiroldegi bat egiten ari gara.
- Zenbat denbora iraunduko du obrak?
- 2 hilabete iraunduko du obrak.
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Sergiori elkarrizketa
1-Peñafloridara joango zara hurrengo urtean?
Bai
2-Ze notak ezpero dezu trimestre honetan?
Onak
3-Zeintzuk dira zure lagunak?
Javi.S, Javi.T, Joel, Ander, Asier, Alvaro, Alfonso eta
Iker.
4-Zein da zure gustoko futboleko jokalaria?
Mark Gonzalez.
5-Zer da zure gehien gustatzen zaizun kirola?
Eskubaloia.
6-Hurrengo urtean ondo konponduko zara?
Bai.
7-Nahi dezu Amara Berri utzi Peñafloridara joateko?
Ez
8-Zein da zure gustoko kolorea?
Urdina

2. orria
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El caracol y el pájaro
Había una vez un
caracol que llevaba a un pájaro
con su familia
porque se había
perdido. Por el
camino se encontraron
con una hormiga y les guío andando. Al
cabo de un rato el caracol se cansó. El
pájaro se echó a volar y fue a buscar
ayuda. Encontró a unos insectos. Fueron
hasta el caracol y le llevaron a casa del
pájaro. El pájaro se quedó
con su familia
y vivieron felices.

Egilea:Agustina

3. orria

LUMAREN KILIMA
Deskribapen magikoa
Nik deskribatuko dudan pertsonaia ni baino bi
metro handiagoa da. Bere etxea oso txikia da,
igel itsusiak bizi dira berarekin
Sudurra oso lodia du, bere burua adibidez patata sako baten tamainakoa da, baina bere gorputzarekin konparatuz buru oso txikia du. Beso
oso luze luzeak lurra ukitzeko tamainakoak, baina ez dute lurra ukitzen bere ankei esker. Itsusia da, baina
barrutik oso zintzoa da. Burusoila da, bueno ia ia bi edo hiru
iletxo ditu. Betaurrekoak behar ditu, belarri luzeak ditu eta
begi txikiak.
Inoiz ez da dutxatu, horregatik badakizue nola uzainduko
duen eta bere azal kolorea berde marroia da. Berak ez du
bere ama ezagutzen zeren abandonatu
zuten, baina bere ama oso oso garbia
zen, ez dakit nola bihurtu zen hain itsusia eta zikina.
Oso inteligentea da, baina ni baino
gehiago ez, zeren ez da inoiz eskolara
joan. Oso gutxi jaten du baina asko jatea bezala da zeren Mc Donaldean edo
Burgerkingean jaten du, eta horko janariak grasa asko du.
Beno hau guztiarekin nik uste dut jakin dezuela trol bat zela,
baina ze trol?

Egilea: Markel Larman

4. orria

GU ERE IDAZLE
Personaje misterioso
Amigos y amigas voy a describiros un personaje
que conocéis, a ver si adivinas quién es.
Es un niño alto y delgado, su cara es redonda su
pelo es corto y de color castaño claro. Tiene los ojos
azules y bonitos. Sus manos, sus brazos,y sus piernas son largas y delgadas.
Es un niño alegre y risueño, pero algunas veces
tiene mal genio y se enfada. Trabaja mucho pero se
pone nervioso.
Le gusta hacer muchas cosas:
jugar en el ordenador, bailar...
¿Quién es?

Egilea: Andrés Jiménez

5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio
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Goitik behera
a- Aztertu, beste era batera esanda
b- Hormairudi lauki zuzena non idasten den.
Ezerretik eskubira
1- Eskolako adizkaria. Mina hartzen dugunean esaten duguna
2- Neguan erortzen diren malute txuriak.
3- Hizki baten izena. Alfabetoko 2. letra.
4- Musikako 6 nota. Zerbait ez dugunean ulertzen esaten duguna.
5-(kirol bat da). Gehien jokatu eta jarraitzen den kirola.
6-Bete hitzaren antonimoa. Eskolako ikasleen antolakuntza.
Egilea: Julen Suarez

6. orria

DESKRIBAPENA
Matematikako
diseinuak

Ainhoa

Nora

Nahia

María

7. orria

