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CELIA, PATRICI, JULEN, JOANA
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URTEBETETZEA
Gaur Lauraren urtebetetzea da.
11 urte beteko ditu beraz 1998an jaio zen Donostiako ospitalean. Bere etxean ospatuko du
larunbatean clase horiko 5. maiLako neskekin.
Galtz berde batzuk eta mobil bat oparitu diote.
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Matia Fundaziora
dantzatzera
Ostiralean Matia fundaziora joango gara.
Gela bakoitzetik talde bat joango da, laranjatik neskak joango dira, gorrietik
neskak, berdeetik mutilak, arroxetik mutilak, urdinetik mutilak eta horietik neskak.
Ez da lehenengo aldia joaten garela.
Normalean gustatzen zaizkie dantzak.
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Kaixo, gu Celia, Patricia, Julen eta
Ioana gara.
10 eta 12 urte ditugu .
Gure kolorerik gustokoena laranja, urdina, berdea eta horia dira
eta gure ustez saskibaloiko jokalaririk Hoberena Pau Gasol da .
Espero dugu abe hau irakurtzen
ondo pasatzea.
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1.- PORTADA:Celia eta Patricia
2.- INKESTA: Chiarari,Cintiari, Laurari, Wendyri, Aneri.....
3.- SASKI NASKI:Pertsonai misteriotsua
4.- LUMAREN KILIMA:Eskutitza LEIRIAri
5.- GU ERE IDAZLE:Dona, Dona
6.- ENTRETENIGARRIAK:Gurutzegrama

1. orria
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GORKAREN URTEBETETZEA

OSTIRALEAN GORKAREN URTEBETETZEA IZANGO DA, BERAZ 1998AN
JAIO ZEN. HAMAIKA URTE BETEKO
DITU ETA OSPATUKO DU BERE LAGUNEKIN VENTABERRIN, ONA EGITEN
BADU.
ZORIONAK GORKA ETA ONDO PASA.

New Yorkera Joan zara?
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EZ, BAINA JOAN
NAHI DUT

EZ, BAINA JOAN
NAHI DUT

BAI, ETA OSO
POLITA ZEN

BAI, ETA BERRIRO JOAN NAHI
DUT

EZ BAINA USTE
DUT JOANGO
NAIZELA

EZ, BAINA NIRE
GURASOAK BAI

EZ, BAINA JOAN
NAHI DUT

BAI, ETA OSO
POLITA ZEN

ikestaren emaitza:
Gehienak ez dira joan, baina joan nahi dute
2. orria
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pertsonaia
misteriotsua
Nik deskribatuko dudan pertsonaiak telebistan ateratzen dira Disney Channelko 3. canalean ateratzen dira, hain zuzen ere .
Bizkiak dira, bat oso alperra da. Oso barregarriak dira eta beti nahastetan sartzen dira.
Hile horia dute , begi marroiak dituzte, altuak
dira. Bat bestea baino potoloagoa da, itxura
liraina dute oso erakargarriak baitira.
Hotel batean bizi dira. Beraien amak hotelean
abesten du. Hoteleko teknikaria Arguin deitzen da. Hotelean jende asko dago, baina
ezagunak Mosbi, London eta Maddi dira.
Bihotz oneko mutilak dira eta horregatik lagunak badituzte.
Bere lagun baten
izena Bob da.

NORTZUK DIRA?

Egileak:
Martin eta Iñigo

3.

LUMAREN KILIMA
CARTA PARA LEIRIA (Portugal)
Querida ciudad:
Cuando yo estaba ahí, me hacía feliz tener muchos amigos, Yo era muy feliz ahí. ¿Y ahora como
estás? No te olvides de que soy una admiradora tuya. Tienes tantas cosas bonitas...
Sólo una pregunta, ¿Te has olvidado de mí? Yo no,
nunca te olvidare.
Eres una de las ciudades más bonitas, y cuando
estaba ahí, en el “cole” estaba muy feliz, porque
conocía a los padres de mis amigos o amigas y
también tenia una casa muy bonita.
Pero no te olvides de dos cosas: primera, que estoy siempre contigo y segunda, que tienes una vista
preciosa que nunca olvidaré.
Bueno, en fin, te doy un beso bien grande para ti y
para mis amigas y amigos...
Adiós, te echaré de menos.
TU ADMIRADORA:
CINTIA.
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AHOKORAPILOA
º

Dona , dona amona
ate ondoan amona
G burutik behera fregona
u
e kanpora , kabenpora
r
e komoneko aitona.
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Egilea:Beñat
Elkoroberezibar
5. orria

abe hitza
aurkitu

gurutzegrama
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GOITIK BEHERA:
A- Gure ondoan egoten diren izaki bizidunak. Hauen artean bi Sailkapen nagusi
dago: basatiak eta etxekoak.
EZKERRETIK ESKUBIRA:
1-Itsasontziak uzten diren lekua.
2- Gauaren antonimoa.
3- Animali bat da ile asko daukana, zuhaitzetan bizi dena eta antzina- antzinan
guk haien antzekoa ginen.
4- Guk zaintzen gaituen bat da. Asko maite gaitu, gu beraiengandik jaio gara.
Emakume bat da, orain dela urte asko gu bezala txikiak ziren.
5- Animali bat da, lau anka eta bigoteak dituena. Arrainez, xaguez eta abar elikatzen da.
6 -Ona hitzaren antonimoa da.
7- Hamalaugarren izkia. Mingainaren sinonimoa (pluralean)
8- Pertsona bat mutila dena guri asko maite gaituena, eta janaria
prestatzen diguna. Ane gaztelaniaz.
9- Bai hitzaren antonimoa. Pan euskeraz.
10- Bostgarren nota musikala. Asteko bosgarren eguna.

Nerea A.
6. orria

