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Paula, Alba, Nerea eta Amaia.

abcomenius@euskalnet.net

Maria Cristinako kontzertua
Martxoak 30ean, Maria Cristina antzokian kontzertu bat egongo da.
Arratsaldeko 7:00etan izango da, Oihana Hermosok trikitixa taldean joko du eta berarekin panderoa joko dute
Berremailea: Oihana Hermoso.

KORRIKA

* Korrika orain dela 15 urte hasi zen euskara bultzatzeko asmoz. Aurten Martxoaren
22an hasi zen eta Apirilaren 1ean bukatuko
da. Euskal Herriko herrietan barrena milaka kilometro egingo dituzte Euskaltzaleek.
Larunbatean , arratsaldeko 5:00etan etorri
zen Donostira. Hiru ordu inguru ibili ziren
korrikalariak Donostiako auzoetan barrena
euskara aldarrikatuz, eta “Heldu Korrikari”
aurtengo leloa.

e d i t o r i a l a
* Kaixo lagunok!!!!
A.B.E hau Paula, Alba,
Amaia, eta Nerea egin degu. Hemen denetik dago,
urtebetetzea, elkarrizketa... Espero degu zuei gustatzea.
Aio!!!

Berriemailea:
Xabier Martínez
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1.- PORTADA: Maria Cristinako kontzertua - korrika
2.- ELKARRIZKETA: Irati.R eta Unai.B.
3.- SASKI NASKI: Diseinu Matematikoak.
4.- LUMAREN KILIMA: Poesia
5.- GU ERE IDAZLE: Personaia Misterotsua.
6.- ENTRETENIGARRIAK: Series.

1. orria

Bearen urtebetetzea
Gaur Bearen urtebetetzea da.
58 urte bete ditu, beraz
1949an jaio zen.
Espero dugu oso ondo pasatzea egun berezi honetan.

ZORIONAK !!!!!!!!
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Irati eta Unaiekin hizketan
Zein da zure lagunik onena ?
U: Ez daukat.
I: Maria V.
Zein klase duzu gustokoen ?
U: Soinketa
I: Soinketa
Zein irakaslerik duzu gustokoena ?
U: Beatriz
I: Juales
Eskolara etortzea gustatzen zaizu ?
U: Batzutan
I: Bueno
Zergatik ?
U: batzutan bai, ondo pasatzen dudalako lagunekin eta beste batzutan ez, nekatuta nagoelako.
I: Lana egin behar delako.
Zein da zure aktore edo actoresarik gustokoena ?
U: Jhonny Deep
I: Paz Padilla
Zer nahiago duzu, hondartza edo piszina?
U: Hondartza
I: Piszina
Nonbaitera joango zara Aste Santuan? Nora?
U: Bai, Lanzarotera
I: Ez dakit

2. orria
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PERSONAJE MISTERIOSO
1- Es una chica que tiene el pelo bastante
largo. Es de 4º. Tiene los ojos marrones, y el
pelo tambien. Casi nunca lleva pendientes.
Tiene la cara alegre y le gusta estar con sus
amigos y amigas. El deporte que más le gusta es el hockey. No jugamos mucho juntas,
pero somos amigas.

DESCRIPCIÓN
2- Yo soy muy rápido en lo de escribir. Yo soy
muy rápido y a mí me gusta que me escriban en el cuaderno. Cuando me rompo me
tiran a la basura.
¿QUIÉN SOY?

EL PORTAMINAS
3-Soy el hermano del lápiz. Me suelen guardar en el estuche. Cuando se me rompe la
mina, me abren las tripas para meterme
una mina nueva. Para que salga la mina para escribir, hay que apretarme un botón.

1-2 Laura Recio

3 Ivan Arriba

3. orria

LUMAREN KILIMA
Cuartetos para un deseo
Si pudiese volar sería un ave
hermosa como todas las del cielo,
me elevaría alegre con un vuelo
y me deslizaría muy suave.
Después perseguiría a los gusanos,
me comería algún insecto entero...
Estoy pensando ahora que prefiero
vivir como hacen los humanos.

Titulo: Poemas para sobrinos
Autor: Inmack Lada Moreno
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OSCAR

4. orria

GU ERE IDAZLE
Ilargian Lotuta
*Bazen behin sorginak bakarrik zeuden herri bat.
Han bazeuden Leire.R, Amaiur.M eta Ane.A izeneko neska batzuk. Baita Julen.A,
Koldo.C eta Aitor.Z izeneko mutil batzuk ere.Leire eta Amaiurrek batzuten nobioa
baina Ane.A ez. Leire gainera pija bat zen.
Behin, haiek altxor baten bila joan ziren mendian gora. Bilaketekin azkenean gaua
iritsi zitzaien. Horregatik, denda kanpinetan egin zuten lo. Goizeko 4:45etan danoklo zeudenean, Leire esnatu egin zen eta makilajea jartzen hasi zen. Besteak esnatu zirenean galdetu zioten denak batera:
-Zertan ari zara ordu hauetan??
-Ba, makilajea jartzen noski!!, nere nobioarekin gelditu naiz afaltzera joateko.
-Ados!!. Orduan nor da zure nobioa??
-Aitor Zapirain!!
-Orduan guk bakarrik bilatuko dugu.
-Goazen ba erraz gahinean!!.
Ez zuten altxorrik aurkitu, beraz etxera bueltatu ziren. Han salda bero bat edan
zuten eta lotara joan ziren: Anek eta Amaiurrek literetan egiten zuten lo. Julenek
sofan eta Koldok litera ondoko ohe batean. Goizean goiz Leire etorri zen desastre
bat eginda eta galdetu zion koldok:
-Non dago Aitor??
Eta erantzun zion Leirek:
-Lehen beste sorgin zahar bat etorri eta eraman egin du.
-Nora??
Galdetu zioten besteak. Orduan guztiak ixildu ziren eta soinu arraro bat entzun
zen. Ez zegoen dudarik sorgina zela!!. Ilargia zegoen oraindik zeruan. Eta bertan
sorgina zegoen. Berarekin zuen Aitor ilargian lotuta eta preso. Anek, Koldok, Julenk eta Amaiurrek bere bila joan nahi zuten, baina nora joan ilargiaraino??.
Erratzak ez ziren haraino iristen. Orduan Koldori goseak hartu zitzaion. Horren
bidez eta Amaiur esker, ideia bat bururatu zitzaion Aneri:
Haraino hegan joan eta han janarizko dorre bat eginda ilargia heltzea. Hori bai,
sorgina lo zegoenean. Beraz gauen plana bururatzen hasi ziren. Koldok eta Julenek
janari gustia bildu, Amaiurrek eta Leirek dorrea egingo eta Ane ilargira igo.
Aitor sorginaren hatzaparretatik errezkatatu zutenean denok batera sorgina akabatu zuten. Azkenean guztiak elkarrekin hizozki bat jan zuten Parisen.

EGILEA: Ane Azcona

5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio
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series

Egilea : Idoia Daquad

6. orria

MATEMATIKAKO
DISEINUAK
Egileak: Laura Ll. eta Ibai

7. orria

MATEMATIKAKO DISEINUAK
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EGILEAK :Ibai Alberdi,Daviz O,
Jon G eta Denis
8. orria

