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2011ko Maitzaren 20a

Turisten errekorra 2010ean Donostian
Aurreko urtean Donostiara etorri ziren turisten errekorra 471.088
egileak:
Jokin, Iñigo, Maddi Bo, Iñigo .

pertsonekoa izan zen kontuan hartuta krisian
gaudela.Gainera turismo bulegotik 255.517

agurra

turista pasa ziren eta geroz eta atzerritan

Iepa lagunok!
Gu Jokin,
Maddi Bo, Iñigo SF, eta Iñigo S
gara.Hainbat
gauza ditu
ABE honek,
espero dugu
gure ABEa
gustatzea,
asko saiatu
garelako!!!!!!!!!!!!

gehiago daude eta Donostiak irabazi duen

gehiago etortzen dira kongresuetara. Bilera
sariarekin jende gehiago espero da.

Ertzain bat larri zaurituta
Ertzain bat larri zauritu dute Murgian, lapurreta saio
batean.Atzo goizeko hamarrak aldera izan zen lapurreta
saioa. Bankuko bezero bat lehiatilan zenean,burua estalita zeukan pertsona batek heldu egin zuen , ustez pistola
bat zeukala eta bankuko langileei dirua emateko eskatu
zien. Une horretan lanez kanpo zegoen ertzain bat sartu
zen bankur, ustezko lapurra eta ertzaina borrokan hasi
ziren. Lapurrak sabel aldean labankada bat sartu zion ertzainari. Ustezkpo lapurrak
ihes egin du eta ertzaintza haren bila dabil.

a u r k i b i d e a
1.- portada: Turisten errekorra 2010an Donostian eta ertzain bat larri zaurituta.
2.- inkesta: Nora joango zinateke oporretara? Norekin?
3.- kontu kontari: Asmakizuna, abestia eta zorabio atsegina.
4.- gu ere idazle: Deskribapena.
5.- lumaren kilima: Gurutzegrama.
6.- denborapasak: Odd one out
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URTEBETETZEA
AMAIURREN URTEBETETZEA DA
Gaur, 2011-ko Maiatzaren 20an
Amaiurrek 12 urte bete ditu.
Eskolara ekarri duen bizkotxoa oso
goxoa zegoen!
ZORIONAK AMAIUR!!!!

i n k e s t a
Nora joango zinateke oporretan? Norekin?

Alex:
Austriara
Koadrilarekin

Jokin:
Las Vegasera
Koadrilarekin

2.

Xabier:
Hawaiera
Koadrilarekin

Inhar:
Finlandiara
Koadrilarekin

Andrés:
Londresera
Koadrilarekin.

Ander:
Noruegara
Familiarekin

Oscar:
Rio de Janeirora
Koadrilarekin

Richard:
Rio de Janeirora
Koadrilarekin

Iñigo:
Berlinera

Blanca:
Miamira
Koadrilarekin

Familia eta
Koadrilarekin

Inkestaren emaitza:
Gehienak Rio de Janeirora joan nahiko luketela esan dute.
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Zorabio atsegina, Asmakizuna, Abestia
ZORABIO ATSEGINA

Gora eta behera,
atzera, aurrera,
borroketan asko
dibertitzen gara.
Zaldiko maldiko,
buelta eta brinko,
ez zaitez geratu,
ez naiz eroriko

Egilea: Ines Marín.

Zaldiko- Maldiko

ASMAKIZUNA

Ilaran ditu hortzak
disdiratsu eta zorrotzak,
harrapatzen dituen gauzak
uzten ditu motzak.

ABESTIA
Zerbait egitekotan
zuzen eta artez
zorri bat garbitu dut
ur pistola batez
orain galdurik nago
beldurrez beteta
muniziorik gabe
Egilea: Lukas Mila.
gelditu naiz eta

Egilea:Maddi Aginaga.

zorria

3.

G
U

ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

Gurutzegrama
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HORIZONTALAK
1- Futbolean hoberenak duen zenbakia.
2- Pilotari baten izena.
3- Saskibaloian erabiltzen dena.
4- Santo Tomasak hilabete horretan dira.
5- Diru asko duena.
6- Kalean leku horretan jolasten da gehienetan.
BERTIKALAK
A- Aitonaren kontrakoa.

Egilea:Xanti Etxabeste

Lumaren kilima
DESKRIBAPENA

Nik deskribatuko dudan pertsonak ile marroiska dauka,
zuhaitz baten enborra bezala eta dexente luzea eramaten du.
Baxua da ni bezalako baxua, ni baino piskat baxuagoa da.
Betaurreko gorriak dauzka, mantangorriaren hegalaren kolorekoa. Normalean azkazalak oso motzak dauzka, jan egiten
dituelako. Bakeroak eta kuadrodun kamisetak asko gustatzen
zaizkio.
Gehien gustatzen zaizkion zapatilak” adidaseko”Batzuk dira:
Beltzak eta alde bakoitzean 3 marra zuri dauzkatenak. Futbola, saskibaloia eta hockeya gustatzen zaio, baina gehien gustatzen zaion kirola hockeya da. Skatea ere gustatzen zaio,
nire ustez ikasgelan skateari buruz gehien dakiena da. Berak
skatealari askoren izenak dakizki: Rodny Mulen, Tony
Hawk... etb.
Hockeyeko Trintxerpeko taldean jokatzen du Aratzekin, baina
gero Ander.L., Ander.D. eta nirekin jolastuko
du ere. Futbolean ona eta aurrelariz jokatzen du. Saskibaloian ere
ona da baina ez du aurrelariz jokatzen basez
jokatzen du.

Egilea: Jon Hernando
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

ODD ONE OUT
Tigger

Lion

Chiken

Zebra

Apple

Banana

Pineapple

Fish

Wrestling

Boxing

Karate

Swimming

Tennis

Rugby

Football

Banana

Egilea: Kepa Altolaguirre.

