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Ana, Leire, Ekhi, Jon.
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Ondarretako zetazeoa
Igandean Donostiako Ondarreta hondartzan 144zmko marsopa
bat aurkitu zuten.Marsopa olatu handiek ekarri zuten eta erdi ustelduta zegoen.Ortzaduraren ondoan zulo handi bat
zuen. Esaten dute amu batek zuloa egin zion eta ur gainean
hilda zegoenean animaliek zuloa haunditu ziotela.Marsopa
dauden sei espezietako bat da eta gorputzaren goialdean
beltza dauka.
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ERREALA
Igandean Errealak
irabazi egin zuen
Albazeteren aurka
1-2.
Errealaren 1. gola
Nachok sartu zuen
2. Diaz de Cerio.87
minutuan Mikel Gonzalezi 2 txartel horia atera zizkion
epaileak, horregatik urrengo neurketan ezin izango du parte hartu.
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Kaixo gu Ekhi, Leire, Ana eta
Jon gara eta informazioz betetako A.B.E. a egin dugu.
A.B.E. hau motzagoa izango
da baina askoz hobeagoa. Espero dugu gustatzea.
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AGUR BENUR ETA
JAN YOGURT!!
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1.- PORTADA:ALBISTEAK
2.- INKESTA:NORA JOANGO ZARA OPORRETAN?
3.- SASKI NASKI:MEXIKO
4.- LUMAREN KILIMA:SENTZAZIO ZIRRARAGARRIAK

1. orria
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gaur eta hemen
Gaur Ana Garciaren urtebetetzea da
eta tarta emango digu denoi. Jada 12
urte bete ditu. Espero dugu bere egunean oso ondo pasatzea.

ZORIONAK ANA!!!

Nora joango zera oporretan?
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Galizia eta Segurara.

Alicantera

Inora

Jura eta Parisera

Barbarinera.

Cordobara.

Lanzarotera.

Parisera eta Portabenturara

Inkestaren emaitzak

Gehienak kanpora doaz
2. orria
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MEXICO
¿SABIAS QUE...?

1-México D.F., la capital de la república
de México,está 2.309 sobre el nivel del
mar, siendo la ciudad de mayor altura de
las diez más grandes.
2-México está rodeado de montañas con
nieve.
3-En México se está causando una nube
de contaminaciones por las 30.000 fábricas y los 3.000.000 de coches.
4-Y además las montañas no dejan dispersar los humos.
5-La ciudad llamada nueva México se pudo construir sobre las
ruinas de la capital azteca.
6-En la leyenda ponía que un dios les dijo a los indios aztecas
que se asentarían en un lugar en el que vieran un águila con
una serpiente posada sobre un cactus.
7-En 1325 al final vieron lo que buscaban y eligieron la ciudad de TENOCH TITLON.
8-Esto lo destruyeron los conquistadores españoles.
9-Los españoles han gobernado la ciudad de México hasta
1821 que es el año de la independencia.
10-México tiene mas de 350 distritos. Los muchos distritos de
México tiene su propia plaza y esta rodeado de edificios importantes.
11-La plaza mayor de México se llama el Zócalo.
12-A un lado de México hay un palacio nacional donde el presidente mexicano tiene su oficina.
13-Cuando entras a México está la campana de la libertad
colgada.
14-El presidente de México cada 15 de septiembre toca la
campana.
15-La universidad de México está al sur de la ciudad.

Egilea:Irune de la
Fuente
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LUMAREN
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SENTSAZIO ZIRRARAGARRIAK
Basoan galduta nabil, bi egun igaro ditut laguntza eske.Beldurrez akabatuta nago,
hotza daukat .Basoan hutsa sentitzen dut eta heriotza nahai dut. Ezin dut geldirik
egon, izerdia masaietatik erortzen zait.
Basoan otsoen garrasia entzuten da. Zuhaitzak oso altuak dira eta hostorik gabe
daude. Eguzkiaren izpiak ez dira sartzen, ia ezin dut arnasarik hartu. Nire ahaleginek ez dute ezertarako balio, asko korritu dut baina beti leku berean nago.
Basoan galdu nintzenetik ez dut ezer jan, ezta ez dut ezer edan.Ikusmen asko ditut
eta ezin dut ezta negar egin ezta pixa egin, uraren faltagatik.
Lurrean zuhaitzaren hosto piloak daude eta zapaltzean soinu asko egiten dute.
Hotzaren -hotzez ura izoztu egiten da.Euria hasi da eta zorabiatzen hasia naiz.Etxera
itzuli nahi dut.
Oiuka nabil denbora guztian ea inork hemen aurkitzen nauean eta bere etxera edo
nere etxera eramaten nau. Begiak gorri-gorriak ditut ez dudalako bi egunetan lo
egin beldurrarengatik. Ikarak sukarra ematen dit eta buruko mina ere.
Heriotza gertu-gertu daukat,urrutian argi txuri eta haundi bat ikusten
dut.Indarrarik gabe gabe gelditzen ari naiz.Trumoiak eta tximistak ere beldurra
ematen didate.
Eguzkia sartu egin da laino grisen artean.Euri zaparrada ikaragarria erortzen ari
da. Basoan sute ikaragarri bat dago basoaren beste puntan, baina nola jenderik ez
dagoen ezta suhiltzailerik ere ez sutea, lehen baino askoz ere haundiagoa da.
Azkenean suteak baso erdia erre du eta hau uste dut nere azkena izango dela. Suak
inguratu nau, hain handia denez ezin dut ihes egin eta sua niregana hurbiltzen ari
zait.

EKHI BRAVO
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