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Chiara, Laura R., Alvaro eta Naiara
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Rosa irakaslea erori zen
Atzo asteazkenean, maiatzak 17, Rosa, gure hizkuntzako
irakaslea, Lolorekin etxera zihoala Madril hiribideko ezpaloi bat jeitsi zuenean erori zen. Eskerrak ez zuela mina
hartu buruan, bere edskuekin babestu zuelako.
Lurrean zegoenean aparkatuta zegoen kamioi batek atzera egin zuen eta Rosarengana abiatu zen, baina zorionez
jendeak kamioiari abisatu zioten.

Laranjak eta gorriak
antzoki Zaharrera
Gaur arratsaldean laranjak eta gorriak
klaseko ikasleak
antzoki zaharrera
joango dira bertsoak
kantatzera. 5garren
mailoakoak koplak kantatuko dituzte eta 6 garren mailakoek kanta bat
kantatuko dute.
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1.- PORTADA: Albisteak
2.- INKESTA: Udaran, nora joango zara?
3.- SASKI NASKI: Poesiak eta Asmakizunak
4.- LUMAREN KILIMA: Argazkitik testura
5.- GU ERE IDAZLE: Pertsonai misteriotzua
6.- ENTRETENIGARRIAK: Sigue las series

1. orria

e d i t o r i a l a
Kaixo!!
Gu Chiara, Naiara,
Laura R., eta Alvaro gara.
Guek 11 eta 12 urte ditugu.
A.B.E. Honetan Poesiak,
asmakizunak, argazkitik
testura, pertsonai misteriotzuak eta abar... eskeniko
dizugue.
Espero dugu gure A.B.E.a
asko gustatzea.
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Greba Jangelan
Gaur jangela itxita dago mo
nitoreek greba egiten dutela
-ko.
Orduan, Etxean jan beharko
dugu.
Ikusi ze triste dagoen jangela
gu gabe!

Udaran, nora joango zara?
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Venecia eta Roma- Salou-era joango
ra joango naiz.
naiz.

Ez dakit.

Benidorm-era
joango naiz.

Ez dakit.

Milagrora joango
naiz.

Araia eta Cambrilsera joango naiz.

Salou-era joango
naiz.

Inkestaren emaitzak
Gehienak Salou-era joango dira udaran.

2. orria
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POESIA
Les gusta tomar el sol
se esconden en las rendijas.
Llevan un vestido verde
la mamá y las tres hijas.

Egilea:
Gonzalo Ortiz

ASMAKIZUNA
Hezurra Kanpoan,
Haragia barruan,
eta aurrera egiteko
atzeraka joan.

Egilea:
Olatz Matute
3. orria

LUMAREN KILIMA

abe

Bihotzak
Ba zeuden institutoko bigarren mailan mutil bat eta neska
bat. Neska Irati deitzen zen eta mutila Erik. Iratiri Erik gustatzen zitzaion eta Eriki Irati, baina beraiek ez zekiten hori.
Egun batean esan zion Iratik Eriki zerbait esan nahi ziola.
Eta galdetu zion berarekin atera nahi zuen. Erik asko unkitu
zen eta baietz esan zion.
Lehenengo zitan restaurante moderno-moderno eta garesti batera joan ziren. Oso romantikoa zen. Ez zegoen jende
asko, oso garestia zelako. Oso edukatuak izan ziren atari
osoan. Asko gustatu zitzaien ataria. 250€ gehi 50€ ardoa eta
ogiagatik ordaindu zuten; guztira 300€. Baina Maria horretaz
konturatu zenean oso inbidiosoa jarri zen. Amorruarengatik
nota bat idatzi zion Iratiri esanez:
Oso ondo pasa nuen lehenengoan. Berriro zurekin gelditu
nahi dut. Zer moduz bihar nire gelako lehioan? 11etan?
Bueno 11ak arte
Firma: Erik
Iratik sinistu egin zuen eta 11etan bere gelako lehio aurrera joan zen. Baina sorpresa
handia hartu zuen, Maria Eriken gelan Erikekin
hitz egiten ikustean. Oso ondo jantzita zegoen
Irati: soineko tirantedun motza, oso ondo
orraztua, bitxi ederrekin jantzita, eta takoi altudun zapatekin.
Korrika, negarrez, joan zen bere etxera. Iristean ohera bota zen eta berak zituen Eriken argazki guztiak puskatu eta zakarrontzira bota zituen. Institutoko hurrengo egunean Iratik
Erikekin moztu zuen. Erikek ez zekien zergatik, baina oso riste
jarri zen. Maria oso pozik zegoen. Mariak galdetu zion Eriki berarekin atera nahi zuen. Erikek ezetz esan zuen, Maite zuen
neska bakarra Irati zela. Maria oso triste
jarri zen.
Jarraituko du.
Egilea: Leire Urritza
4. orria

Pertsonai
miteriotsua
Nik deskribatuko dudan pertsonaia pelotaria da eta oso ona gainera. Anaia
bat du bera baina zaharragoa eta bera
baino txarragoa da pilotan jokatzen. Berak txapel asko irabazi ditu. Bera eta
Barriola berdinduta daude kirol honetan.
Niri guztatzen zait eta jendeari ere, ongi
jolasten duelako eta gainera euskalduna da. Gehienetan gorriz jazten da partiduetan. Bere anaiarekin ere oso harreman onak ditu. Aurten sagardotegi
bat ireki du berak. Sagardoa eta txuleta
asko gustatzen bazaio.

Zein da?

Egilea: Julen Suarez

5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio
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Sigue las series
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Egilea:Marcos Quel
6. orria

