
 

PORTADA: 113 hildako 

Elkarrizketa: Rafarekin Hizketan 
SASKI NASKI: TXISTEA 

LUMAREN KILIMA: hegan egiten ez duen txoria 

 

 Kaixo, gu 
Raul, Julen 
Martin eta 
Maria gara, 
nahiz eta hiru 
ordu eduki 
A.B.Ea atera-
ko da. 
 Aupa go-
rriak!!!! 

 113 pertsona hil dira 

Armeniako Airbus hegazkin 

batean. Hegazkina aireatu 

eta gutxira radaretik 

desagertu zen.  

Hegazkina Itsaso 

Beltzaren ertzean 

erori zen.  Uste dute 

eguraldi txarrarengatik  

gertatu zela ezbehar hori 

 
Edurne eta Maria      

ENTRETENIGARRIAK:  odd one out 

GU ERE IDAZLE: HIZKI ZOPA 

 

aurdu 

70. zb 



OSTEGUN ETA OSTIRALEAN, GORREI BURUZ HITZAL-
DIAK ESKENIKO DITUZTE DIAPOSITIBEKIN, ETA BIDEO 
MOTZ BATEKIN. BUKAERAN TAILER BAT IZANGO DUGU 
KEINUAK IKASTEKO. HITZALDIA PENTSATUA DAGO, 
GUK, GORRAK EZ GARENOK, IKUSTEKO ZER SENTITZEN 
DUTEN BERAIEK ETA NOLAKOAK DIREN BERAIEN ZAIL-
TASUNAK.              
                         ERREDAKTOREAK: GORKA ETA IÑAKI.    

 

  1-Abendua ala abuztua? 

  Abuztua 

  2-Zein da zure kirolarik gustokoea-

na?  

  Saskibaloia  

 3-Zenbat urte daramatzazu eskolan? 
     14 edo 15.urte 

   4-Ze beste asignatura emango zenuke? Zergatik? 

   Gaztelania. Lehendik eman dudalako.  

   5-Nora bidaiatuko zenuke? 

   Australiara. 

   6-Zein da zure ustez kirolaririk onena? 

   Michael Jordan 

   7-Ze futbol taldekoa zara? 

   Errealekoa´ 

   8-Ze hiru talde jeitsiko dira? 

   Malaga, Cadiz eta Razing. 
 

 

 

 



 

      - Gabon zer nahi duzu 
bazkaltzeko? 
      -Tortilla bat mesedez 
      - Normala edo frantsesa ? 
      - Nik ez dut tortillarekin hitz 
egin  behar  

Jon Ander  



 

       

      Nire izena Urbi da, txori bat naiz, eta atzo ez geroz 

ez dut sekula gehiago hegan egingo.  

       Arrazoia jakin nahi? Ba begira: 

       Ni txori famatua nitzen, nire zuhaitzeko txoririk 

politena. Egunero nituen etxe ondoan, txori eme pila ni-

re zain. 

        Famatua eta politaz gain hegan egiten trebeena 

nintzen. 

        Egun batean etxetik ateratzerakoan Yurgi nuen 

zain, txoririk arroputzena! Berarengana urbildu eta esan 

zidan “ Lasterketa egingo dugu,  pinutik haritzera. Galt-

zaileak herritik kampo joan beharko du. Ados? 

       Eta nik erantzun nuen. Ondo! 

        Hurrengo goizean 9:00tan biok han geuden. 

        Lasterketa hasteko zegoen eta epaileak hasiera 

eman zuen. 

         Txori gehienak nire alde zeuden.Orduan bapatean 

Yurgi hitz egiten hasi zitzaidan. Une horretan dis-

traitu eta zuhaitz baten kontra 

jo nintzen. Hau zartakoa! 

           Geroxeago herritik al-

de egin nuen eta hortik hau-

rrera hegazkina erabiltzen 

dut. 

Egilea: Ane Larrañaga. 

 

         Hegan egiten ez duen txoria 



 

 

 

Arauak: 

Aurkitu 

bost garraio-

bide 

Goitik behe-

ra, behetik 

gora, eskui-

netik ezke-

rrera eta ez-

kerretik es-

kuinera. 

Gaia:garraiobideak             EGILEA: ENEKO 

 

 

 

Momentu honetako tenperatura:17º 

 

ZERUA:ostartetsua 

 

LURRA:lehorra 

 

HAIZEA:barea 

Haize mota: BAREA  

Haizearen norabidea:IPARRALDETIK 

 

EURIA: 

Euri mota: EZ DU ARI 

Jasotako euri kantitatea:              1021  l/m
2
ko                    

m    l a s a v v m h k 

o l u o a k a s o s 

t m t k o a k a l u 

o u l s z u m k a u 

a u t o b u s a l o 

u s r t o a k l s l 

t h e g a z k i n a 

b k n l s o s l l k 

u s a t o k o o m a 

h e g a z k i n a u 

Eguzkiak nora zapiak hara. 



ODD ONE OUT 

Carlos cid 

A.B.E HITZA  AURKITU   

PORTADAKOAK EZ DU BALIO  !!! 

 

 

        

 

 

1.ONE of these animals hasn´t got claws 

     Crab-leopard-bear-goat-elephant 

 

2.ONE of these animals hasn´t got fun 

   Fox-dolphin-squirrel-tiger 

 

3.ONE of these animals hasn´t got horns 

   Sheep-liz-fox-deer-rhinoceros 

 

4.ONE of these animals hasn´t got hool 

    Panda-horse-donkey-goat- 

 

5. one these animals hasn`t paws 

    Panther-camel-swan– wolf 
    


