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,Asier, Jon, Ane eta Edu.
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TAU Ceramicak irabazi
Tau Ceramica taldeak Euroligan Final Fourera
iritsi da, Partizaneri 85-68 irabazi ondoren.
Partidan sartu zuen gehiena Tauko Tiago
Splitter izan zen, 18 punturekin. Tauk Final
Fourra CSKA MOSKÚren aurka jokatuko du.

e d i t o r i a
WII joku berria Kaixo
lagunok, gu
Wii-koek joku berri bat atera
dute. Horrela erabiltzen da, alfombra bezala jartzen duzu lurrean, flexioak egiteko baina
ere beste gauzetarako.
Euskal Herrian 6.000 pertsonak
badaukate, eta
horrek esan nahi
du arrakasta handia izan duela.
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Asier, Ane, Edu eta Jon
gara. Espero dugu guk
egindako A.B.Ea gustatzea, eta zuek nahi
duzuen momentuan
irakurtzea, agur bero
bat eta ondo pasa gure A.B.Earekin.
AGUR!!!
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1.- PORTADA:TAU CERAMICA eta Wii.
2.- INKESTA: Josu I, Markel O, Ander A, Aitor O, Amaia A, Dilara A
Ana Z, Maialen N.
3.- SASKI NASKI: ¿Sabias que? Loros.
4.- LUMAREN KILIMA: Argazkitik testura.
5.- GU ERE IDAZLE: Adivinanzas.
6.- ENTRETENIGARRIAK: Sports.
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gaur eta hemen
Gaur Pabloren eta Paulen urtebetetzea
izan da.
Egun ona
pasa, eta zorionak bioi!!!

Zein kirol duzu gustuko?
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Josu Iglesias

Markel Ostolaza

Ander Almandoz

Aitor Otxoa

Futbola

Saskibaloia

Hockey

Saskibaloia

Amaia Aspe

Dilara Ayan

Ana Zubimendi

Maialen Nafarrate

Gimasia ritmika

Saskibaloia

Saskibaloia

Atletismo

Inkestaren emaitzak
Jende gehienari saskibaloia guztatzen zaio.
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loros
1.- Por todo el mundo hay 300 especies de loros.
2.- Casi todos viven en bosques tropicales.
3.- Suelen vivir en las ramas altas de los árboles.
4.- Cuando están furiosos sacan las plumas que tienen escondidas.
5.- Cuando agita sus alas de los extremos son las alas las que le elevan.
6.- Algunos loros sólamente imitan chillidos pero algunos consiguen
aprender a cantar lo que les enseñen.
7.- El kó kággu es un loro de Nueva Zelanda no puede volar pero por
la noche da pequeños saltos.
8.-Un tipo de loro es muy conocido quacamamay de alas verdes.
9.- Es un loro de América del Sur.
10.- Los quacamayos son muy populares porque pueden imitar voces
humanas.
11.- Pueden vivir más de 30 años.
12.- Algunos loros tienen el pico tan largo y tan fuerte que escalan
los árboles con el pico.
13.- Los loros cogen su comida con el pico.
14.-Los picos de los loros pueden cascar una
nuez fácilmente.
15.- Con los picos largos pueden atrapar insectos.
16- Los peces escurridizos pueden ser arañados
por los picos de los loros.
17.- Los loros duermen en los árboles sin caerse.

Egilea:
Nora Lizaso
3. orria

LUMAREN
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ARGAZKITIK TESTURA
Egun batean Martin deitutako gizon bat, arrantza egitea gustatzen zitzaion, baina ez zeukan herrian ez lakurik ezta itsasorik ere. Ez zeukan inun
arrantza egiteko lekurik eta lakuak eta itsasoak bilatzen hasi zen.
Egun batean etxetik atera zen bere kainaberarekin, ea laku bat edo
ibai bat aurkitzen zuen ikustera. Baso bat ikusi zuen. Basora sartu. Ez zuen
inor ikusten, nahiz eta inor ez ikusi aurrera jarraitu zuen. Kilometro batzuk
ibili ondoren pertsona bat ikusi zuen urrutitik.
Eta galdetu zion:
-Kaixo, ba al dakizu ibai edo laku bat dagoen hemendik?
-Bai- erantzun zion. Nondik joaten da? Galdetu zion.
-Hemendik zuzen jarraitu eta bide gurutze bat ikusten duzunean eskuinetara hartu eta hortik jarraitu.
-Eskerrik asko.
-Ez horregatik.
Orduan aurrera jarraitu zuen, gizonak esan zion bezala egin zuen. Ez
zuen ezer ere ikusten, baina aurrera jarraitu zuenean zulo handi bat ikusi
zuen. Barrura begiratu eta harrien artean laku bat zegoen. Ez zekien nola
jeitsi. Harrien artean harrapatuta zegoen eta metro askotara. Pentsatzen
hasi zen zerbaitekin beheraino jeisteko bide bat ote zegoen edo. Ez zen
ezer ikusten, ezta ezer ere aurkitzen. Bide batetik jeitsi zen, jakiteko ea bide horrek lakura eramaten zuen. Bidea bukatu egin zen, aurrera jarraitu
zuen badaezbada ere. Bat batean ur asko ikusi zuen eta korrika joan zen
arrantza egiteko gogo handia zeukalako. Kainabera uretan sartu, baina ez
zuen ezer ere harrapatu. Arrainek amuko janaria jaten zuten, eta gero joaten ziren. Ordu bat geroago zerbait harrapatu zuela nabaritu eta kainabera
uretatik atera zuen eta arrain bat harrapatu
zuen. Etxera joan zen arraina prestatzera gero afaltzeko. Hortik aurrera beti lakura joaten
zen arrantza egitera.

Egilea:Maddi Ruiz
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Mis hermanos en el cielo
sólo saben relumbrar,
sin embargo yo prefiero
vivir en el mar.
Ando cabeza abajo,
los cabellos chorreando
y no dejo de moverme
si el suelo no está brillando.

Tengo agujas
y no sé coser
tengo números
y no sé leer.

Egilea :
Clara Ostolaza

Santa con nombre de flor
y a pesar de este retrato
me confunden con zapato.

E g u r a l d i a

odeitsua

TEMPERATURA
Momentu honetako temperatura: 12 gradu.
Atzoko tenperaturarik beroena: 20 gradu.
Gau honetako temperaturarik hotzena: 11 gradu.
ZERUA: lainotuta baina ostarte batzuk daude.
HAIZEA:
Haize mota: Barea.
haizearen norabidea: Ipar ekialdetik
EURIA:
Euri mota: Ez du ari
Jasotako euri kantitatea: 2 l/m2ko
PRESIOA:
Momentu honetako presioa: 960 mb.
Hurrengo orduetako prebisioa: Ekaitza egongo
dela uste dugu.

Esaera zaharra: Apirila euritsu urte ogitsu.
5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio
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SPORTS
Write the names of the sports.

Egilea:
Martxel Montero
6. orria

