
 

PORTADA: Barçak irabazi eta Merapi sumendia Barçak irabazi eta Merapi sumendia Barçak irabazi eta Merapi sumendia Barçak irabazi eta Merapi sumendia    

 ELKARRIZKETA: Ainoa eta Martini 

SASKI NASKIL: LA EXCURSIÓN A ZERAIN 

LUMAREN KILIMA: hiltzailea 

Epa lagunok!Epa lagunok!Epa lagunok!Epa lagunok!    

Prest al zau-Prest al zau-Prest al zau-Prest al zau-

dete inoizko dete inoizko dete inoizko dete inoizko 

a.b.e.rik inte-a.b.e.rik inte-a.b.e.rik inte-a.b.e.rik inte-

resgarri eta resgarri eta resgarri eta resgarri eta 

ederrena ederrena ederrena ederrena 

ikusteko? Ba ikusteko? Ba ikusteko? Ba ikusteko? Ba 

hemen du-hemen du-hemen du-hemen du-

zue.zue.zue.zue.    

ENTRETENIGARRIAK: hitzen kiniela 

GU ERE IDAZLE:hizki zopa eta sail artistikoa Laura, Gorka, Xabi K eta  Xabi z 

76. zb 

  Atzo Bartzelonak Arsenali ira-

bazi zion 2-1eko markagailuare-

kin, Arsenalen  gola Campbelek 

sartu zuen eta Bartzelonakoak  

Eto’ok eta Belettik sartu zituzten  

azkeneko hamar minutuetan. 

Merapi izeneko sumendiak laba eta errautz-laino 

bota ditu eta honen ondorioz ehunka biztanlek alde 

egin dute ingurutik. Magalak arrautzez beterik utzi 

ditu. 

Gobernuak bi kamioi bidali ditu jendea eramateko 

eta eskatu du laster irteteko eta etxeak uzteko. 

Sumendian bizi ziren intsektuak erre egin dituzte 

eta jainkoei eskaintzeko eta eskatu egin diete 

erupzioa gelditzeko. 

Merai izenak Indionieseraz “susko mendia” esan 

nahi du. 

 1548tik orain arte 68 erupzio egin ditu, larriena 

1930an izan zen 1.300 hilda eraginez. 

 

               ERREDAKTOREA: Eduardo 



Gaur Areto Nagusian jangelako 

asanblada egon da, Jualesek eta 

ordezkari batzuk aurkeztu dute 

jangelan dauden arazoak. 

 

Peñara joango zara ? 
Ainhoa : Bai              Martin : Bai 
 
Ze gauzetan apuntatu zara ? 
Ainhoa : frantsesa eta alternativa              

Martin: frantsesa eta alternativa 
 
Gogoak daukazu joateko ?  
Ainhoa : Bai      Martin : Alde batetik bai, beste batetik 
ez  
 
Pena ematen dizu hemendik joatea ?  
Ainhoa : Bai        Martin  : Ez asko  
  
Zein da zure gelako mutil edo neska 
majoena ? 
Ainhoa : Eder eta Alberto   Martin : 
Orokorrean denak 

 



 

 

 

 

 

 

      
 El viernes 5 de Mayo de 2006 fuí a 

Zerain y yo me lo pasé muy bien. En la 

plaza vi burros, al lado había un pozo y 

había caracoles. Abajo había una cárcel 

antigua y entramos a ver la cárcel. Comi-

mos en la plaza. Después de comer jugué 

mucho y vimos muchos animales a b e 
     

Egilea:Celia R 



      

     

 

      

     Bazen behin planeta txiki batean gizon txiki bat 

beraretzat bakarrik izatea nahi zuena. Pertsona hori 

zerbitzaria zen bere tabernan. 

     Egun batean,berak mundua bereganatzeko plana 

martxan jarri zuen bere tabernako bezero guztiak 

hiltzen hasi zen. Batzutan janaria edo edaria pozoint-

zen zuen edo, baita ere, labana batekin hiltzen zituen. 

Gobernuak esan zuen tabernetan bakarrik, plastikozko 

kubiertoak jarri beha zirela. Honela ezin zuen labanaz 

hil. Orduan ez zekien jendea nola hil. Halako batean 

kalean, serbileta baten publizitatea ikusi eta gauza 

bat bururatu zitzaion. Ideia hori zen; berak bakoitza 

bere serbiletarekin itotzea zen, baina oraindik ez zi-

tuen serbiletak. Hurrengo egunerako hogei serbileta 

eskatu zituen. 

      -Ondo! Dagoeneko baditut hogei serbileta-esan 

zuen maltzurki – mundua neretzat izango da. 

     Eta horrela izan zen, baina bat bakarrik falta 

zitzaion, ume txiki bat zen eta umea hil behar zue-

nean, bihotzekoak eman eta medikurik ez zegoelako hil 

egin zen. Orduan umea munduko errege 

bihurtu zen, baina berak ez zekien nola 

lortu janaria, eta hil egin zen. Bizitza 

amaitu egin zen unibertso guztian. 

         

         EGILEA: XABIER KEREJETA    



 

       

 

 

 

 Murtzia 
Madril 
Aragoa 
Galizia 
Andaluzia 
Katalunia 
Cantabria 
 
 
 
 

7  komunitateak 

M U L A K J I N A K 

U A A R A G O A M A 

R X D Z A H J Z I N 

T I L R U N A K H T 

Z G A L I Z I A H A 

I N M L J L K I H B 

A N D A L U Z I A R 

J I I L I N M N N I 

A I E L K J I L N A 

K A T A L U N I A A 

 Ayer fui a la biblioteca de Oquendo y aprovechando que estaba allí fui a 

ver la exposición que había. 

 Se llama  “Me quiero” y se exponían 70 carteles hechos por los mejores 

diseñadores, entre ellos Alberto Corazón, América Sánchez o Jorge Lorenzo y es-

tudios gráficos de  España con ocasión de las jornadas de diseño grafico MOTIVA.  

 La exposición era sobre el maltrato a las mujeres y era muy original, todos 

los artistas eran diferentes y cada cartel era distinto. 

 Había uno que me llamó la atención en el que una mujer pintada tenia un 

cartel en el que ponía: aguas 5%, sangre 8%, huesos 25%, músculos 18% y debajo 

ponía: no cortar, ni pegar, ni maltratar, ni matar. A mí me pareció muy original . 

 Si pasáis por allí no dejéis de  verla porque es muy interesante y  muy origi-

nal .  

                                                                                                Sara Vicente   



hitzen kiniela 

    Iker 

 

 

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

Kaixo lagunak. Hitzak pilatu egin zaizkit eta banandu egin 

nahi ditut. Lagunduko al didazue hitzak bereizten? Ba Or-

duña, ea ba! Sinonimoei 1 jarrito diegu, antonimoei 2 eta 

harremanik ez dutenei X jarriko  diegu. Has gaitezen. 

 1 X 2 

Luzea - Motza    

Sabela - Tripa    

Berdea - Danborra    

Argia - Iluna    

Eskuina - Ezkerra    

Garbia - Zikina    

Etxea - komuna    

Soinua - Melodia    

Txokolatea - Danbolina    

Abioia - Hegazkina    

Larunbata - Zapatua    

Bizirik - Hilda    

Zuhaitza - Zuhaiska    

Madaria - Udare    

Dultzaina - Txirula    


