
 

PORTADA: Andrearen urtebetetzea , 8 gazte hilda 

Elkarrizketa:Evontxo  
SASKI NASKI: LOGROÑOKO BIDAIA 
LUMAREN KILIMA: deskribapen majikoa 

Koixo gu Ai-

tor, Mikel, Eli 

eta Naia gara. 

Espero dugu 

gure A.B.Ea  

gustatzea.   

Andrearen urtebetetzea 
Atzo Andrearen urtebetetzea izan sen.  

7 urte bete zituen, beraz 1999 jaio zen.   

72.zbB 

THAILANDIAN 8 GAZTE HIL DIRA  

 DANTZALEKU BATEAN SU 

HARTUTA 

Thailandian dantzaleku bat itxita 

zegoenean sutea piztu zen eta 8 hilda eta 

50 zaurituak suertatu ziren, gehienak 

langileak ziren. Horietako askok 20 eta 30 

urte artean dituzte. 

EGILEAK: Maria eta Patri 

 
Amaia eta  Gorka  irakasleak Morlansen 

  Amaia, gurekin  egon  zen  matematikako  irakaslea  Morlansen  dago orain .  Or-

dezkapena egiten  ari  da  hemen  bezala.  Amaia  lenguaia  eta  euskera  ematen  

ari  da  5garren  eta  6garren  mailan.  Gorka  gurekin  egon  zen  natura  eta  gizar-

teko  irakaslea  ere  Morlansen  dago.  Bera ere ordezkapena  egiten  ari  da,  baina  

postu  desberdinetan.    

 ERREDAKTOREAK: GORKA A & PAULA U 



 Igande honetan, maiatzak 14 esko-

lako neska batzuk gimnasia erritmi-

kako torneoa daukate. Bidebietako 

polikiroldegian izango da. 

1. Zein da zure gelako guapoena? 

• Gorka Albisu. 

2. Zergatik? 

• Jatorra delako. 

3. Zein da zure kirolik gustokoena? 

• Ballet eta Gimnasia erritmikoa. 

4. Zein da zure arroparik politena? 

- Lois markako bakeroak. 

5. Zein da zure irakaslerik gustokoena? 

• Juales eta Amando (prentsako eta telebistakoa). 

6. Zergatik? 

• Amando, pazientzia asko duelako eta Juales, ulertzen gai-

tulako. 

7. Zeintzuk dira zure lagunik hoberenak? 

• Eli, Amaia I., Naia C. , Ainhoa M., Amaia G. eta Maria A. 

8. Esan hiru mutil joango zinatekela beraiekin zinemara. 

1. Ander Barriozola 

2. Pablo Olaizabal 

3. Iñigo Barchecorena 

 
Egileak: Eli, Naia, Aitor eta Mikel 



En Logroño 

hay vinos 

muy ricos. 

En Logroño 

están 

haciendo 

muchos 

parkines y muchas casas. 

Por Logroño  pasa el rio Ebro que es muy 

importante . 

Los días que fuimos a Logroño no llovió. 

Logroño es la capital de La Rioja. 

Cuando fui a Logroño me lo pasé muy bien. 

Mis tíos tienen una huerta . 

En la huerta quité muchas plantas malas.  

En Logroño tenemos una casa.  

Cuando  vamos  a La Rioja vemos muchas 

viñas. 

                Idazlea: RICARDOIdazlea: RICARDOIdazlea: RICARDOIdazlea: RICARDO 

Viaje a Logroño   



  Duela egun batzuk pasata, ni Maria A., liburu bat 

irakurtzen nengoen eta liburua “Bostak izkutuko pa-

sabidean” deitzen zen, eta … momento hartan ez da-

kit zer gertatu zen, baina bapatean liburuaren barruan 

agertu nintzen. Pertsonaia arraroa nintzen: ilea nuen 

belarri eroriak, lau hanketan ibiltzen nintzen, buztana 

ere nuen eta arraroena hitzegin ordez,  Guau, Guau! 

Esaten nuela. Ohartu nintzen Jorge-en  txakurra nint-

zen (Tim). Oso arraro egiten zitzaidan, pertsona bat 

izatea eta bapatean txakurra, ze arraro! 

  Bueno, egun batzuk pasata ohitu nintzen. Istorioa 

hasten ari zen, ze emozionantea bihurtzen hasi zen, 

“izkutuko pasabidean” geunden eta Julianek diru-

zorro bat aurkitu zuen, baina ezin izan zuen ireki kan-

daduarekin lotuta zegoelako. “Izkutuko pasabi-

dean” (atera ginen) gaiztoen pasabidean giltzatu zie-

ten. Gauzak jaso eta nere 

“jabearen” etxera joan ginen. 

Etxean, poliziari deitu eta gaiztoak 

atxilotu eta istorio guztia bukatu, 

eta berriro nere ohean aurkitu nint-

zen, hori bai, lo seko nengoen. 

  

                    AMAIERA 
 

IDAZLEA: Maria Aduriz  

 

A.b.e 


