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Ibane,Aitor,Lainoa, Nerea.
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Bruesak irabazi zuen
lehenengo Play-Offeko partida
Asteartean Bruesak Rosaliari irabazi zion 72-67. Play-Offeko
lehenengo partida izan zen eta bigarren rondara pasatzeko bi
partida gehiago irabazi beharko dizkiote Rosaliari. Pablo Laso,
Bruesako entrenatzaileak esaten du Bruesak ACBra igo daitekela eraso eta defentsa ona egiten badute. Bruesako jokalariak, pentsatzen dute Rosalia oso ona dela eta ondo jaurtitzen
duela, baina irabazi dezaketela.
Bruesako jokalarien artean hobeto jolastu zuena Bernard Hopkins izan
zen.Hopkinsek 15 puntu lortu zituen. Isaac Lopezek Bruesako beste jokalari batek,
baita ere oso ondo jokatu zuen, honek, 20 puntu sartu zituen, 4 rebote hartu zituen
6 asistentzi banatu zituen eta oso ondo defendatu zuen. Andrew Pankok berriz,
Bruesako jokalaririk hoberenak, bakarrik 7 puntu sartu zituen eta 9 rebote harrapatu zituen. 16 jaurtiketa egin zituen eta bakarrik 3 sartu zituen.
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Musikako irakasle berria
Atzo musikako
irakasle berri bat
etorri zen eskolara. Anus
ka deitzen da eta
espero dugu gurekin oso ondo egotea eta berarekin asko
ikastea.

a

u

r

k

i

b

i

Kaixo, gu Nerea, Aitor eta Lainoa
gera.
Gure ABEan denetatik dago: Albisteak,elkarrizketak,idazlanak etb.
Espero dugu gure ABEa zuen gustokoa izatea.
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1.- PORTADA: Albisteak
2.- INKESTA: Andoni eta Anderri elkarrizketa.
3.- SASKI NASKI:Zaldia
4.- LUMAREN KILIMA:Carta
5.- GU ERE IDAZLE:Pinocho
6.- ENTRETENIGARRIAK:Definitions
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Victoria Eugeniara
Bihar Maiatzak 28an D eredukoak
Victoria Eugeniara joango dira bertso
pare bat kantatzera.
Talde batek binaka kantatuko du, baina beste taldean ikasle bakoitzak
kopla bat kantatu beharko du.
Animatu zaitezte sarrera dohainik da
eta!
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Ander eta Andoni
1-Zein da zure kirolarik gustokoena?
Pilota
2-Zein da zure lagunik onena?
Guztiak
3-Lagunekin egotea gustoko duzu?
Bai, asko
4-Zer nahi dezu izan handitan?
Pilotaria
5-Zein da neskarik majuena?
Miren, nire arreba
6-Eta politena?
Sekretua da
7-Zein da zure klaserik gustokoena?
Soinketa eta Matematika
8- Zein da gehien gustatzen zaizun
izena, nesketatik eta mutiletatik?
Julen eta Maria

1-Zein da zure kirolarik gustokoena?
Pilota
2-Zein da zure lagunik onena?
Denak dira
3-Lagunekin egotea gustoko duzu?
Bai
4-Zer nahi dezu izan handitan?
Pilotaria
5-Zein da neskarik majuena?
Ez dakit
6-Eta politena?
Ez dut esan nahi
7-Zein da zure klaserik gustokoena?
Soinketa
8- Zein da gehien gustatzen zaizun
izena, nesketatik eta mutiletatik?
Joseba eta Maria
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Zaldia
Zaldia animalia ugaztuna
da. Belarri txikiak eta mugikorrak ditu. Ilea motza eta lodia
du eta lepoan berriz galpar luzea izaten du. Bere isatsa luzea eta iletsua. Berrogei hortz
ditu. Oloa, belarra eta lastoa
jaten ditu. Horregatik belarjalea
deitzen zaio. Arrari zaldia deitzen zaio, emeari behorra eta
kumeari moxala edo zaldikoa.
30 urte inguru bizitzen dira.
1-Zer da zaldia?
Zaldia ugaztuna da.
2-Nolako belarriak ditu?
Belarri txikiak eta mugikorrak
ditu.
3-Nolako ilea dauka?
Ilea motza eta lodia du.
4-Nolako isatsa du?
Bere isatsa luzea eta iletsua da.
5-Zenbat hortz ditu?
Berrogei hortz ditu.
6-Zer jaten du zaldiak?
Oloa,belarra eta lastoa jaten du.
7-Nola deitzen zaie arrari?
Zaldia deitzen zaie.
8-Nola deitzen zaio emeari?
Behorra deitzen zaio.

Egilea:Maialen
Aldanondo
3. orria
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LUMAREN KILIMA
Gorka Lorenzo

CARTA
Querida bici:
Gracias por dejarme sentar encima de ti y por no enfadarte cuando me choco o cuando te ensucio.
Eres muy molona y gracias a ti la gente me pregunta:
-¿Es tuya la bici tan chula?
Y yo les contesto que sí, y me siento orgulloso de ti.
Cuando me siento encima, noto y veo tus preciosos
amortiguadores y la suavidad del manillar al girar.
Espero estar mucho tiempo a tu lado viviendo juntos
un mogollón de aventuras.
Se me olvidaba decirte que
mañana nos vamos de excursión. TE ESPERO!
Un beso, adiós.
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GU ERE IDAZLE

Pinocho

Un día había un niño
que se llamaba
Pinocho y un día dijo
una mentira y le
creció la nariz.

egilea:
Mikel Amiama
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2 abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio

DEFINITIONS
ENTRETENIGARRIAK
Complete the sentences with these professions:
Actor-Driven-Jorwrhalist-Dentist-Recepcionist-waiter-El
ana-Photograzher-Sales assistant-teacher
1.-A ______ is the one who takes pictures.
2.-A ______ is the one who looks after our teeth.
3.-A ______ is the one who teacher subjects at
school.
4.-A ______ is the one who drivers vehictes.
5.-A ______ is the one who sales goods in shops.
6.-A ______ is the one who cleans houses, offices,
hotels and more.
7.-A ______ is one who gives keys to guests in a hotel.
8.-An _______ is the one who plays characters.
9.- A ______ is the one who informs people.
10.-A ______ is the one who serves food and drinks in
a bar or in a restaurant.

Izena: Xabi Gonzalez
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