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Erreala 2.mailara
Atzo Erreala 3-3 geratu zen Valentziaren aurka. 2. mailara jeitsiko da Nastik eta Celtarekin batera. 19. postuan zeuden eta Celta bere aurrean zegoen. Celtak 21 irabazi zuen Getaferen aurka eta Atletikek 2-0 irabazi zuen Levanteren aurka. Hauen bidez Errela 2.
mailara doa.

e d i t o r i a l a

Morlanseko
festa

Kaixo gu Gorka, Santiago, Joseba eta Ane gara,
Larunbatean, Morlanseko festa
eta gaurko A.B.Ea egingo
izan zen.
Goizeko hamarretan hasi zen,eta dugu. A.B.E. honetan gauza asko egongo dira: Eskoordubietan bukatu zen.
lako albisteak, elkarrizkeBertan, antzerkiak, bizkotxo eta
tortila lehiaketa, intxableak... egon tak... Espero dugu gaurko
ziren, eta txapak eta aurpegia
93. A.B.Ea gustatzea.
margotzeko tailerra ere. Jende
asko joan zen.
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1.- PORTADA:ERRALA 2.MAILARA ETA MORLANSEKO FESTA
2.- ELKARRIZKETAK:IÑIGO FRANCES ETA LAULAD
3.- LUMAREN KILIMA:THE ANIMAL KINGDOM
4.- GU ERE IDAZLE:NONBAIT GALDUTA ETA HIEROGLIFIKOA

1. orria

gaur eta hemen
Gaur, Ekainak 18, Amaiak 9 urte
bete ditu. Beraz 1998an jaio zen.
Amaiari, gauza asko oparitu dizkiote.
Adibidez:bainujantzi bat, MP3 bat,
eguneroko bat, tarjetero bat, jolas
bat... Arratsaldean, gauza gehiago
oparituko dizkiote. Gaur familiarekin
ospatuko du. ZORIONAK!!!!!

IÑIGO ETA LAUDADEKIN
Pena ematen dizu eskolatik joatea?
-Pixka bat
Nora joango zara oporretan?
-Parisera, Barcelonara eta Bretañara
Zein da zuretzak neskarik majuena?
-Larraitz
Eta guapena?
-Aaaaaaaa.Top secret.
Zein film gustatzen zaizu gehien?
-Piratas del Caribe
Zein da zure lagun onena?
-Denak
Gustatzen zaizu lengokoak?
-Bai.
Zergaitik?
-Futbol asko ikasten delako
Zein da zure musika talderik gustokoena?
-Hertzainak, La 5ª estación, Maná eta
efecto
mariposa.
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Pena ematen dizu eskolatik joatea?
-Ez
Nora joango zara oporretan?
-Malaga, Gerona eta Zaragozara.
Zein da zuretzat neskarik majuena?
-Denak
Eta guapena?
-Asko daude
Zein film gustatzen zaizu gehien?
-Los agentes de Charlie
Zein da zure lagun onena?
-Asko dauzkat
Gustatzen zaizu lengokoak?
Bai asko.
Zergaitik?
-Futbola asko gustatzen zaitelako
Zein da zure musika talderik gustokoena?
-Eskape.

2. orria

Nonbait galduta
Behin Parisera joan behar nintzen hegazkinez. Oso azkar jeitsi
ginen hegazkinetik.
Tren asko hartu genituen eta leku haundi batera iritsi nintzen.
Jende asko zegoen.
Sarreran iturri handi-handi bat zegoen hiru borobilekin. Non nengoen galdetu nuen baina jendeak beste hizkuntza batez hitzegiten zidan.
Aurrera jarraitu nuen eta gaztelu bat ikusi nuen. Han atrakzio
asko zeuden. Geroxeago itsasontzi bat ikusi nuen. Pertsonai
asko ikusi nituen, oso ezagunak, pelikula klasikoetako pertsonaiak ziren.
NON NAGO ???????
Egilea:Ibane
Disneyland Resort Paris

H I E R O G L I F I K O A
Non nago?
(Igeldon)
Ze talde gustatzen zaizu?
(Erreala)
Ze dantza gustatzen zaizu?
(batuka)
Egilea: Amaiur
3. orria

