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BI OILARREK AURRERA PARISEN
Roger Federerrek eta Rafael Nadalek arazo handirik
gabe irabazi zuten atzo ParisenRoland garros torneoan Michel Russell estatubatuarra izan zuen 6-4
6-2 eta 6-4. Eta Nadalek Juan Martin del Potro argentinarrari 7-5, 6-3 eta 6-2.

e d t o r i a l a

INTERNET
EGUNA

Kaixo lagunok!!!

* Gaur internet eguna
da, mundu guztian eta
internetaren
bidez ekintza
asko egingo
dira.

Gu Luis, Maite, Paula eta
Olatz gara. 89 garren A.B.E a
da. Hemen gauza asko
aurkituko dituzue, eta
espero dugu zuei
gustatzea.
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1.- PORTADA: INTERNET ETA TENNISA
2.- ELKAR HIZKETA: JULIA ETA MAIDERI
3.- SASKI NASKI: AHOKORAPILOA
4.- LUMAREN KILIMA: POESIA (EL GRAN AMANECER)
5.- GU ERE IDAZLE: PERTSONAI MISTERITSUA ETA NONBAIT
GALDUTA
6.- ENTRETENIGARRIAK: JOKO MATEMATIKOA

1. orria

a

gaur eta hemen
Gaur gorriak Artikutzara joan dira autobusean,
ez dakigu eguraldi ona edo txarra egingo
duen, baina seguraski txarra. 4:30etan etorriko
dira eskolara. Oso polita da Artikutza, eta han
asko ibili behar izango dute. Janaria eraman
dute han jango dutelako.
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JULIA ETA MAIDERRI ELKARRIZKETA
Zein da zure irakaslerik onena?
M: Ez dakit.
J: Denak.
Nora joango zinateke bidaiaz?
M: Karibera
J: Sydneyra ( Australia)
Zer izan nahi dezu haunditan?

M: Albaiterua.
J: Cientifikoa.
Nora joango zinateke bizitzera?
M: Karibera.
J: Karibera.
Zein da zure kirolik gustokoena?
M: Denak.
J: Saski baloia eta Bolley Ball.
Zein da zure janarik gustokoena?
M: Pizza.
J: Pizza.
Zein da zure gustokoen aktore edo aktoresa?
M: Hilary Duff.
J:Jhonny Deep eta Las Olsen
Zein da zure gustokoen kantaria?
M: Jesse McCartny
J: Avril Lavinge
Zein da zure gustokoen filma?
M: Denak asko gustatzen zaizkit.
J: Piratas del Caribe.

2. orria
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AHOKORAPILOA

Akerrak adarrak
okerrak ditu.
Akerrak okerrak akerrak
ditu.
Adarrrak
okerrak
akerrak
ditu.

Egilea: Iker
Artola
3. orria

LUMAREN KILIMA
El gran amanecer

Sobre el límite de los mares
donde mi vista alcanza
como mil luceros juntos
un sol hermoso se alza.
De bonitos colores
las nubes se ponen
a nuestra vista le gusta
esos colores arrreboles
que el cielo anega
de colores que en los cielos parece que se pega.
Como si de un hermoso cuadro se tratara
el delfín nunca para
de aquí para allá
salta por el alba,
el delfín también alucina
pues los colores son como las escamas de una lubina,
brillantes y frescos
como manos en pintura
alzadas en el hermoso cielo,
un amanecer precioso,
que nunca más se va a repetir
ni vas a recibir.

Egilea:Eduardo Rodrigez
4. orria

PERTSONAI MISTERIOTSua
GU ERE IDAZLE
* Pertsonai hau ez da oso bajua eta ez oso altua,
aurpegi alaia dauka, ile horia dauka kopeta piskat
borobila eta begi marroiak ditu. Indartsua da, futbola
gustatzen zaio,10 eta13 zenbakiak gustatzen zaizkio.
Janaria azkar jaten du. Bere zaletasuna pelotan
ibiltzea da
Bere aita laguntzea gustatzen zaio. Bi anai dutu.
Zein da?
Aitor Zapirain

N O N B A I T

G A L D U T A

* Venezuelatik Australiara nindoala hegazkinaren motorra sua hartu zuen, eta irla txikitxiki batera erori nintzen.Irlaren izena inoiz
ez nuen entzun oso arraroa zen. Han etxe batzuk egurrezkoak ziren eta beste batzuk harrizkoak ziren. Zuhaitzak zeuden, Gehienek hostoak zituzten horiak, gorriak, eta berdeak. Herria oso pobrea zen, ez zeuden 1.500€tik gora
ere ez. Animali asko zeuden: Jirafak, Leoiak,
Tigreak eta Hipopotamoak, eta beraien hizkuntza
oso arraroa zen, ez zen ezer
ulertzen.

Julen Aldanondo
5. orria
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LOREA KOLOREZTATU

Ines pinedo:
6. orria

