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Eunate, Irene, Iñigo, Jon

abcomenius@euskalnet.net

LOS SIMPSON ZINEMAN
Laister Springfieldeko lagunak zineman
ikusiko ditugu. Telebistako familia ezagun
eta xelebreena zineman ikusi ahal izango
dugu uztailaren 27tik aurrera.
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ROLLING
STONES
Larunbat honetan
Rolling Stones taldeak kontzertu bat
emango du Donostiako Anoeta futbol
zelaian. Jadanik sarrera guztiak agorturik daude eta gutxi gora bera 31.000
pertsona izango dira Anoetan kontzertua ikusten.
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Kaixo gu Iñigo, Jon
Irene eta Eunate
gara eta hau izango da kurtso honetako azken ABEa.
Espero dugu asko
gustatzea!!!
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1.- PORTADA: ALBISTEAK
2.- INKESTA: NORA JOANGO ZARA OPORRETAN?
3.-ENTRETENIGARRIAK: RIMAS
4.-LUMAREN KILIMA:NONBAIT GALDUTA

1. orria

a

gaur eta hemen
Gaur azkeneko Abea egiten ari
gara kurtso bukaera delako.
Laister oporrak izango ditugu
eta hurrengo kurtsoan 6garren
mailakoak ez dira egongo.
Espero degu gustatzea azkenengo Abea, eta ondo pasatzea oporretan!

Nora joango zara oporretan
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Jon Larrañaga:

Iñigo Frances:

Mikel Inchausti:

Ibai Genua:

Marvellara

Paris eta Gran
Bretañara

Ez dakit

Tenerife eta Pirineoetara

Lydia Irazabalbeitia:
Zuatza, Tarragona
eta Zizurkira

Irene Coulon:
Idoia Daqvad:
Venezuela, Bruselas eta Amsterda- Dinamarkara
mera

Iratxe Marrodan:
Madrid eta Aretxabaletara

Inkestaren emaitzak
Bat ezik denak kanpora aterako dira
2. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio
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rimas
Jon el goloso con cara de
Paula es más traviesa que una marquesa encima de una
Luis en París se toma un
Diego nunca soñó en ser

Egileak:
Jon, Paula, Luis y Diego.
3. orria

LUMAREN KILIMA

NONBAIT GALDUTA
Kaixo lagunak:
Hegazkinenean Europa zeharkatzen ari nintzela
bonba bat hegazkinean zegoela esan zuten eta hegazkinetik salto egitea posible ez zenez, beste
erremediorik gabe salto egin behar izan nuen parakaidas batekin.
Laino artean hiri handi batera iritsi nintzen. Piramide itxurako dorre altuarraro bat zegoen eta
burnizkoa zen. Kale luze batetik nindoan eta errepide aurrean harrizko tunel moduko gauza bat zegoen
luzeera handiarekin eta zabalera txikiarekin. Trena
hartu nuen eta kristalezko piramidea zeukan museo
batera joan nintzen. 5 minutu geroago hieroglifikoz
beteta dagoen ezpata punta moduko gauza bat ikusi nuen.
Berriz ere trena hartu nuen eta eraikin handihandi baterantz joan nintzen. Eraikinaren atzean
margolari pila bat ikusi nituen eta piska bat animatu
nintzen. Erretratu bat egin zidaten. Erretratuarekin
aeroportura joan nintzen eta nire lagun bat ikusi
nuen
-Eh! laguntxo etorri, elkarrekin joango gara!esan nion. Uste dut nahiko datu eman
dizkizuedala.

NON NAGO?

EGILEA:Mikel Elkoroberizala
4. orria

