75. zb

Epa lagunok!!!
Gu Mikel, Patri, Naiara eta
Maria gara eta
saiatuko gara
aurtengo
A.B.E.rik onena egiten. Ah!
eta ez ahaztu
A.B.E. hitza
aurkitzea.

G aur bukatu da eskolako futbol ligako lehenengo jardunaldia.
E m aitzak :
A rroxak 33 - 2 B erdeak
H oriak 00 - 2 G orriak
U rdinak 00 - 1 Laranjak

Gaur, Carmenen urtebetetzea da eta atzo Lulurena
izan zenez gaur biak ospatu
dituzte.
ZORIONAK!!!

1- PORTADA: FUTBOL LIGA ETA URTEBETETZEAK.
2- INKESTA: MUSIKA MANTSOAREKIN ZEIN…?
3- SASKI NASKI: CANCIÓN.
4- LUMAREN KILIMA: SURFLARIA.
5- GU ERE IDAZLE: NIRE PAILAZOA.
6- ENTRETENIGARRIAK: MARRAZTU.

Atzo, maiatzaren 16a, Luluren
urtebetetzea izan zen. 51 urte
bete zituen,
beraz 1955ean
jaio zen, Zorionak Lulu, irakasle
eta ikasleen partetik!!!!

MUSIKA MANTSOAREKIN ZEIN NESKA
EDO MUTILEKIN DANTZATUKO ZENUKE?

Andrea Vea:
Nere mutil lagunarekin.

Amaia Juanes:
Martinekin
eta Mikel
P.ekin

Nahia Pacheco:
Nere mutil lagunarekin.

Guren Intxaurrondo:
Amaia J, Sara
Z eta Anerekin.

Iratxe Marrodan:
Mutil lagunarekin

Martin Zozaia:
Amaia J.

Carmen Martinez:
Lagun batekin.

Saioa Garcia:
Mikel eta
Martinekin

Mi pelota ya no bota,
me parece que está rota.
Diré a mi madre
que me compre otra.

Egilea: Julen

SURFLARIA
Bazen behin, Hawaien bizi zen gizon bat. Asko gustatzen
zitzaionez surf egitea, egunero itsasoa garbitzen zuen Surf
egitenzuen bitartean, zikinkeriak ez molestatzeko.
Hori egiten zuenez, itsoak berak, surf egiten zuenean olatu
handiak egiten zituen eta lagundu egiten zion olatuak ondo
hartzen.
Egun batean, surflariak olimpidetan lehenengo postuan
gelditu zen surf egiten eta irabazitako diruarekin fabrika bat egin
zuen itsasoaren ondean.
Fabrikak zaborra birziklatzen
zuen, baina zabor asko zegoenean
itsasora botatzen zuen.
Itsasoa geroz eta berdeago
zegoen eta inor ez zen konturatzen
dena fabrikak egiten zuela.
Itsasoa oso haserre zegoen
surflariekin, berak surf egiten
zuenean olatuetatik botatzen zuen.
Azkenean konturatu zen gorrotatzen
zuela itsasoak.
Hurrengo gauean hondartzara joan zen itsasoari galdetzeko
ea zergatik gorrotatzen zuen.
Itsasoak esan zion bere fabrikagatik zela, zaborra botatzen
zuelako itsasora.
Hurrengo egunean fabrikak itsasoa garbitzen zuen eta
handik aurrera itsasoa surflarien laguna egin zen.
A.B.E.

EGILEA: Iñigo Lar-

Momentu honetako tenperatura:21º
Atxoko tenperaturarik beroena:25º
Gau honetako tenperaturik hotzena19º
ZERUA:lainoekin
LURRA:.lehorra
HAIZEA
Haize mota: barea
Haizearen norabidea:egoaldetik
EURIA
Euri mota: ez du ari
Jasotako euri kantitatea:0 l/m2ko

Arratz gorri, goiz haize

A.B.E HITZA AURKITU
PORTADAKOAK EZ DU BALIO !!!

Margotu

