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Maider, Irene, Gorka, Manex

abcomenius@euskalnet.net

Burdinolen taupaden bidean
Igande honetan, Apirilak 22an, Burdinolen taupaden bidea egingo da. Hori Legazpian dago eta
iskripzioak gaur bukatzen dira. Autobusa 9:45etan
pasatzen da Easo kaletik. Gurasoek antolatuko
txango bat da.
Korrespontsala: Unai M.

Barça-Getafe

E d i t o r i a l a

Epa! Gu Irene,
Atzo Camp Nou-en Barça eta Ge- Maider, Manex
tafe jolastu
eta Gorka gara.
zuten
Gaurko A.B.E a
,Barçak 5egingo dugu, dene2 irabazi
tatik jarriko degu:
Elkarrizketak,
zuen.
Saski Naski, Gu ere
idazle... Irakurri,
irakurri!!
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1.- PORTADA: Burdinolen taupaden bidean
2.- ELKARRIZKETA: Carla eta Lander-ekin hizketan
3.- SASKI NASKI: Adar bateko zaldia
4.- LUMAREN KILIMA: Poesia
5.- GU ERE IDAZLE: Hitzen kiniela
6.- ENTRETENIGARRIAK: Puzzle

1. orria

a

Gure argazkilariak Kursaalean
Atzo gela bakoitzeko 5. mailako
neska bat eta mutil bat joan ziren
Kursaal-era argizkiei buruzko
kurtsilo bat egitera. Eskuineko potearekin argazkiak egiten irakatsi
diete. Bai, bai harrigarria dirudi
baina pote hori argazki kamara bat
da. Eta askoz gutxiago kutsatzen du,
gauza bakarra argazki bat egiteko
minutu bat itxoin behar duzula.
Harrigarria da, baietz?!!
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Carla eta Lander-rekin hizketan

Nora joan zara oporretan?
Algorta eta Santoñara.
Zein da zure gustokoen filma?
Titanik.
Zein da zure gustokoen aktore edo aktoresa?
Jenifer lopez.
Ze musika gustatzen zaizu?
Reggaeton.
Zein da zure gustokoen kanta?
Amor de madre ( Aventura) eta Machucando
(Daddy Yankee).
Aipatu bi lagun onenak:
Maider eta Irene.
Zure gustokoen kirolak:
Dantzatzea eta futbola.

Aipatu bi lagun onenak:
Julen B. eta Manex L.
Zure klaserik gustokoena?
Soinketa.
Zure filmarik gustokoena?
Harry Potter y el caliz de fuego.
Zure kirolarik gustokoena?
Futbola.
Gustatzen al zaizu neskaren bat?
Ez.
Zer iruditzen zaizu jangelaren janaria?
Ona.
Zer nahiago duzu Morlans ala Ferrerias?
Ferrerias.
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Adar bateko
zaldia
Bazen Adar izeneko zaldi bat, adar bakarra zeukalako.
Egun batean, basora joan zen, eta oso posik ibili zen. Aspertu
zenean bere bizi-lekura itzuli zen.
Oso ondo egin zuen lo.
Hurrengo egunean zelaira joan zen loreak jatera. Poz-pozik
ibili zen loreak jan, jan eta jan. Han korrika ibili zen gelditu
gabe. Lore pila bat jan zituen.
Adar berriro joan zen korrika egitera. Aspertu zenean etxera
itzuli zen.
Egun batean bere buruko adarra luzatu zen eta konturatu zen
horrek adierasten zuela indar handia zeukala.
Orduan, poz-pozik ikuilura joan zen berria ematera. Baina
ikusi zuen bere gurasoek adar luzeagoak zituztela. Orduan
lehize-zulo batera joan ziren, han batzegoen luzatzeko zergatia. Eta han paper batean zegoen idatzia:
“Zaldiei adarra luzatzen zaie indar gehiago dute” Orduan konturatu ziren hori zela zergatia. Ba!! Azkenean! Hainbeste ibil
eta gero!
Esan zuten Adar-ren gurasoek. Eskerrak agertu den!
-Hori hori! esan zuen Adar-ek
-Goazen etxera, ez?
-Hori da eta! Esan zuen bere aitak eta
etxerako bidea pozik hartu zuten.
Azkenean pozik itzuli ziren etxera, zergatia jakinik. Eta familiakoei kontatu
zien.

Egilea:
Itsaso Arregui
3. orria

LUMAREN KILIMA
POESIA
El niño sueña
que vuela
como un ave
de verdad.
Son sus brazos
unas alas
que se mueven
sin cesar.
Sueña que vuela
y sonríe.
Vuela que vuela
sin más.
¡Qué bien que lo pasa
el niño
sobre el campo y la ciudad!
El niño sueña
que vuela
y ¡ qué alto en su vuelo va!
El niño se siente
un ave
y no quiere despertar.
Y soñé
soñé que un día
yo de risa me moría
y en un barco
me perdía
por los mares
4. orria

de alegría
que creó mi fantasía
cuando solo
me sentía.

Egilea: Unai
Alzuri

GU ERE IDAZLE
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Kaixo, zer moduz? Ni beti bezala. Agurtzanek lista bat
eman dit eta asko da niretzat. Laguntza pixka bat ez
legoke gaizki mesedez, lagunduko al didazue?
Ba, orduan goazen. Nik hitzak binaka esango ditut
eta sinonimoak badira 1 jarriko diegu, antonimoak
badira 2 jarriko diegu eta ez badute harremanik x jarriko diegu.
ZORTE ON!!!!!!!!!!
1
a. Droga-Txokolatea
b. Drola-Txantxa
c.Purrustada-Arbela
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d.Txarto-Ondo
e.Txapel-Ahulkia
f.Txorimalo-Moxolo
g.Larrutan egin-Larrutan jo
h.Lapurreta-Lapurketa
i.Hauteskunde-Hautaketa
j.Ura-Goma
k.Zerria-Ibaia
l.Azkarra-Motela
m.Bizkor-Mantxo
n.Txikia-Handia
ñ.Marraztu-Ezabatu

5. orria
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A.B.E.
hitza aurkitu, portadakoak
ez du balio.
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PUZZLE
Write the missing verbs in the sentences below.
Use these verbs: turn off, push, start, chosse, seel,
teach, hate, learn.
Can you........... me to play the Arp? I´ll play you.
Can you...........a good CD to my party?
I need................ to drive a car! Can you teach
me?
I have got some very good strawberries
to..............!
Can you ..............the light please? I´m trying to
sleep!
One, two, three,..............running!
I............. you!
Be careful! He going to...............you.
Egileak:
Ainhoa eta Idoia

6. orria

