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Ander, Bittor, Maria eta “Borratxo”

a m a r a b e r r i m o r. a b e @ g m a i l . c o m

Champions

Barça-vs-Chelsea
Orain dela egun batzuk Camp nouean Chelsea eta
Barçak jolastu zuten eta 0-0 berdindu egin zuten.
Therry Henryk burukada bat jaso zuen bigarren
zatian eta konortea galdu zuen.
Gero Chelseako zelaian 1-1 berdindu zuten eta horregatik Barça Championseko finalera iritsi da
eta Manchester Uniteden aurka jolastuko du.

ERREGE KOPA

e d i t o r i a l a

BARÇA-VS-ATHLETIK

Kaixo guztioi!
Gu Bittor, Ander, Maria eta
Martin (Borratxo) gera eta
espero dugu gure A.B.E.a
gustatzea. Bertan gauza asko
aurkituko dituzue: elkarrizketak, deskribapenak...

Aurreko asteazkenean Valentziako Mestalla futbol
zelaian Barçak Athletiken
aurka jolastu zuen Errege
Kopa finala. Valentzian
Athletikeko jarraitzaileek
karpa bat egin zuten.
Lehenengo gola Toquerok sartu zuen buruz partidu
hasieran baina Athletikek ez zuen gol gehiago
sartzeko aukerarik izan.
Barçak ordea lau gol sartu zituen. Lehenengoa
Toure Yayak sartu zuen, bigarrena Messik, hirugarrena Bojanek eta azkena Xavik faltaz.
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Bueno agurrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!
e

1.- PORTADA: Champions eta Kopa
2.- ELKARRIZKETA: Miren Lazkano eta Aitor Regaladori
3.- SASKI NASKI: Sabias que...
4.- LUMAREN KILIMA: Deskribapena
5.- GU ERE IDAZLE: Ipuin asmatua
6.- ENTRETENIGARRIAK: Word Snake

1. orria

a

gaur eta hemen
IKASLE BERRI BAT GUREKIN
Orain dela egun batzuk ikasle berri bat
etorri da eskola honetara.
Bigarren ziklokoa da eta 10 urte ditu.

Zuek guztiokin:

Jordi Sanchez

ONGI ETORRI

E MIREN ETA AITORREKIN HIZKETAN
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1-Nork nahi duzu irebaztea Championsa?
-Barçak.

1-Nork nahi duzu irebaztea Championsa?
-Manchesterrek.

2-Pozik zaude Errege Kopako emaitzarekin?
-Bai.

2-Pozik zaude Errege Kopako emaitzarekin?
-Bai. Oso.

3-Zein da gutxien gustatzen zaizun irakaslea eta zergatik?
-Denak. Letxe txarra dutelako.

3-Zein da gutxien gustatzen zaizun irakaslea eta zergatik?
-Denak. Letxe txarra dutelako.

4-Zein da gehien gustatzen zaizuna?
-Maite oso jatorra delako.

4-Zein da gehien gustatzen zaizuna?
-Ainhoa. Hitz egitea gustuko duelako.

5-Nora joango zinateke kurtso bukaerako irteeran eta
zenbat egun?
-Bi aste. Los Angelesera.

5-Nora joango zinateke kurtso bukaerako irteran eta
zenbat egun?
-Aste bat. Saloura.

6-Zein da zure ustez mutilik itsusiena?
-Denak.

6-Zein dazure ustez neskarik itsusiena?
-Denak.

7-Zein da zure futbolaririk gogokoena?Zergatik?
-Mikel Labaka. Nere lehengusua delako.

7-Zein da zure futbolaririk gogokoena? Zergatik?
-Cristiano Ronaldo. Futbolari ona delako.

8-Zein da zure lagunik gogokoena?
-Maria Sarasola.

8-Zein da zure lagunik gogokoena?
-Denak.

2. orria
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el tiburón
1-Los tiburones son muy buenos cazadores.
2-A los tiburones les gustan los ataques cortos y rápidos.
3-No les gustan las persecuciones largas.
4-Suelen utilizar tácticas de engaños.
5-El tiburón ataca a su presa por debajo.
6-El tiburón persigue a la presa nadando rápido para que
se canse y no le pueda herir.
7-El tiburón sierra utiliza su espada para defenderse.
8-El tiburón saca la mandíbula hacia adelante para atrapar
a su presa.
9-El tiburón blanco es el más peligroso de los tiburones.
10-El tiburón blanco puede superar los 6m de largo.
11-El tiburón tiene 2 habilidades: la rapidez y la fuerza.
12-La orca sólo puede compararse con él; en el mar no tiene
rival.
13-La boca del tiburón tiene forma de triángulo.
14-La película “Tiburón” le hizo muy famoso.
15-El tiburón salta para atrapar a su presa.

Egilea:Ander
Agusto
3. orria

XL U M A R E N

KILIMA

DESKRIBAPENA

A.B.E

Nik deskribatuko dudan pertsona bajua da, oso argala, anka motzak eta
esku txikiak ditu. Azalez nahiko txuria
da, ezpain handiak ditu eta rubioa da.
oso jatorra da eta pertsona ona da. oso
bihurria da eta ez da batere txintxoa.
txorakeriak egitea asko gustatzen
zaio. irakasle guztiek gorroto diote,
beraiekin ez delako ondo portatzen.
batzuetan, lana ondo egiten du baina
oso gutxitan. Haserretzen denean oso
serio jartzen da.
Gustoko du futbolean jolastea baita
korrika ere. Asko gustatzen zaio bromak egitea baina zuk egiten badizkiozu
ez zaio batere gustatzen. patinetean
ibiltzea asko gustatzen zaio baina skatean ibiltzea ez hain beste. berari ez
zaio gustatzen esku baloia, ezta lan egitea
ere.
egilea:
aitor regaladoooo!!!
4. orria
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IPOTXEN LAPURKETA
Bazen behin erraldoi bat beti ipotxak lapurtzen ari zela.
Ipotxak lehen asko ziren baino orain gutxiago dira. Batek ideia bat euki zuen:
-Goazen erraldoiaren etxera eta lagunak erreskatatzera.
-Ongi da,goazen.
Iritxi zirenean...
-Joan zaitez ipotxen herrixka erretzera eta ekarri ipotxak.
-Bai banoa.
-Entzun duzute hori?
-Bai.
-Zer egiten dugu?
-Goazen herrixkara azkar.
Iritsi zirenean tranpak jartzen hasi ziren.
-Goazen ezkutatzera.
Erraldoiak iritsi zirenean soka bat zapaldu zuen batek eta zankadila jartzeko
tranpa zen eta erori egin zen. Gero aizkora bat erraldoi bati burura erori zitzaion eta hil egin zen.
EGILEA
-¡¡Iupi!! goazen gaztelura.
Ander Etxezarraga
Eta kartzelera joan ziren lagunak erreskatatzera.

E g u r a l d i a
Data:2009 maiatzaren 18a astelehena .

goibela

Urtaroa:Udaberria.
Tenperatura
Momentu honetako tenperatura:17º
Zerua:Goibela
Lurra:Lehorra
Haizea
Haize mota:Haizezka
Norabidea:Ekialdetik
Euri mota:Ez du ari
Presioa:1040mb
Hurrengo orduetarako presioa:Eguraldi ona

Esaera zaharra:
EGUZKIA ETA EURIA ERROMAKO ZUBIA
5. orria

abe hitza izkutatu dugu.
aurkitu!!
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WORD SNAKE
Find these verbs in the past simple

get
do
make
swim
have
see
know
be
eat
sit

egilea:
Joan Espinal
6. orria

