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EUSKAL PILOTAREN ARTEA
Artearen bidez euskal pilota jokoaren historia eskulturen
egileak:
Haritz, Oihan, Aitor eta kamil.
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Amara Berriko Egunkaria

Kaixo zer moduz zaudete?
Gaizki baldin
ba zaudete
gure ABE zoragarri honek
poztuko zaituzte egileak:
Haritz, Oihan,
Aitor eta Kamil
gara. Agur eta
ondo izan.

bidez azken ostiraletik aurrera ikusiko da Donostian, kubo kutxa aretoan JAI ALAI festa egongo da. Jokoarekin
lotura daukaten eskulturak, 50

artista eta 150 bat margolan eskultura, eta argazki, nahiz entzuteko

edo ikusteko egongo dira bertan.

PAUL OLAGARROA
Alemaniako Paul izeneko olagarroa hil
da. Olagarro honek futboleko mundiala Espainak irabaziko zuela esaten
zuen. Adibidez bi ostra jartzen
zizkioten bat Alemaniako ikurrinarekin eta beste bat Espanako ikurrinarekin eta olagarroak beti Espainak
irabaziko zuela esaten zuen. Olagarro hau ez da inoiz nahastu. Oso famatua hil da.

a u r k i b i d e a
1.- Portada:Euskal pilotaren artea eta Olagarro igarlea.
2.- Inkesta:Zein da gehien gorroto duzuen pelikla?Zegatik?
3.- Saski naski:Trabalenguas, adivinanca, canción y poesia
4.Lumaren kilima:Deskribapen magikoa.
5.- Gu ere idazle:Txisteak eta pertsonai misteiotsoa.
6.-Entretenigarriak:Odd one out
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Txangoa
Gaur txuriak, urdinak eta gorriak Zarautzera joan dira gaua pasatzera. Bertan Getaria eta Zumaia ere ezagutuko dituzte
eta arrantzale trebeak badira korkoi batzuk ere harrapatuko dituzte. Zorte on!.

i n k e s t a
Zein da gehien gorroto duzuen pelikula?
Zergatik?

Mikel	
 Sanz:
Barbie	
 eta	
 
Ponyo.
Oso	
 irrealista	
 delako.

Aratz:
Ponyo.
Bukaeran coño
esaten duelako.

Lukas:
Barbie, Ponyo eta
Bratz.
Neskentzat delako.

Ane:
Ponyo.
Ume txikientzat
delako.

Martin:
Ponyo
Ez dagoelako
akziorik.

Mikel Malagon:
Barbie eta Ponyo
Oso irrealista delaka.

Gabriel:
Ponyo eta Barbie
Tsapada bat eta
txikientzat da.

Cecilia:
Josu:
Nesken pelikulak Barbie
Kaka bat delako. Cursi delako.

2.

Nora:
Ponyo.
Kaka bat delako.

Inkestaren emaitza:
PONYO da gehien gorroto duten pelikula.
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TRABALENGUAS, CANCIÓN, ADIVINANZA, POESÍA.
TRABALENGUAS

Por ese monte arriba
va una cabra
ética colética coleticuda
con el rabo copetudo
si la cabra no fuera
ética colética coleticuda
con el rabo copetudo
no criara a sus hijos
éticos coléticos coleticudos
con el rabo copetudo.

Andres Ferrufino

CANCIÓN

Todos los patitos
se fueron a nadar
y el mas pequeñito
se quiso quedar
su madre enfadada
le quiso pegar
el pobre patito
se echo a llorar.

Ander Saus

ADIVINANZA
Soy pequeñito
puedo nadar
vivo en los ríos
y en el alta mar.

Ainhoa Sada

POESIA

El fantasma Pepillono tenia sábana, no tenía
castillo. Vivía en una casa vieja, tan vieja, que
no tenia una teja.
Iker Sada

3.

Lumaren kilima
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DESKRIBAPEN MAGIKOA
Ni hasieran, pakete batean nago beste lagun askorekin
eta denak oso finak gara, txuriak eta laukizuzenak.
Bapatean gizon batek hartzen nau eta mahai batean uzten nau. Gero
gizonak arkatz bat hartzen du eta arkatzaren burua nere aurka
jartzen du .Ondoren,nere gainean idazten hasten da gizona.
Idazten bukatzen duenean,beste paper batekin jazten nau,eta ondoren, paper txiki itsaskorbat itsasten dit ixkin batean.
Gizonak ni jantzi ondoren kaxa batean sartu nau ni, bezalako beste
askorekin eta bertan pasa dut gaua.
Hurrengo egunean, jazkera horiko gizon batek hartu nau eta bere
motorraren atzekaldeko kaxa batean sartu nau eta ondoren bidaia
luze bat eduki dut.
Nere lekura iritsi naizenean, gizon horrek hartu nau eta ate batetik
sartu da, leku horretan kaxa asko daude eta horietako batean sartu
nau.Eta jazkera horiko gizona joan egin da.Ondoren , beste gizon batek giltzaz kaxa hori ireki du,ni hartu nau eta bere etxera eraman
nau.
Nere arropa kendu dit,mahai baten gainean utzi nau eta
irakurtzen nau, eta bukatzen duenean asko gustatu zaio nik gainean
neukan mezua,eta horregatik gizonak,berari gustatzen zaizkion mezu
guztien karpetan sartu nau.

Egilea:Iñigo Sanchez
5.

ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio
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Pertsonaia misteriotsua eta txisteak
Nik aukeratutako pertsonaia altua da.Ile marroia
eta luzea eta gehienetan koleta bat eramaten du
.Begiak berdeak ditu.Belarriak ez zaizkio ikusten ilearekin. Azala txurixka du.Esku handixkak ditu .Morez
jantzita egoten da .
Irribarre oso polita du.Nere laguna da. Eskolan berria
da.
Asmatu al duzu zein den?

Ama nola jaio nintzen ni?
-Zikoinak ekarri zintuen .
-eta zu,nola jaio zintuen.
-Amak parisen erosi ninr
duen.
-Eta amona
-kaxa barruan aurkitu zur
ten.
-jesus¡ skula ez al da
jaiotza normalik izan
familia honetan

ANDREA
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

Odd one out

Apple

Pen

Bananas

Monday

Wednesday

Tuesday

Daisy

Spain

Donostia

Bilbao

Irun

Book

Ruler

Robber

Pencil

Sandwiches
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Egilea:Zuriñe Corcobado

