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Markel,Unai eta Josu.
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Somaliako bahituak askatuak
Somalian pirata batzuk bahitutako “Abal Playa De
Bakio”ko itsasontzia eta bertan zeuden marinelak eta
patroia askatu dituzte.Patroiak esan duenez piratek
zintzurra moztearekin mehatxatu zituzten.Orain bahituak Victorian daude eta biharko hemen egongo dira
Euskal Herrian.
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Manchester.United
VS
Barcelona
Atzo Ingalaterrako
Manchester.United futbol taldeak 1-0 irabazi
zion Espainiako Bartzelonari.
Partida ondo egon
zen,baina, 14. minutuan Schoolelek gol eder
bat sartu zuen,area kanpotik.Bigarren zatian
Bartzelonak hobetu zuen,baina, ez zuen golik sartu.
Gaur erabakiko da Chelsea eta Liverpoolen artean
nork jokatuko duen finala Manchesterren aurka.
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Kaixo kuadrila, gu Markel,Josu,Unai eta Xabi
gara.Ea gustatzen zaizuen
gure A.B.E hau.Ze pena! lan
asko egin behar dugu. Agur
pandilla ta disfruta ezazue
63.en A.B.E bikain hau.Hau
salgai dago 1,80 eurorengatik. JA ! JA!
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1.- PORTADA:Somaliako bahituak askatuak eta...
2.- ELKARRIZKETA:Ekain Palacios
3.- SASKI NASKI:Sabias que... La Cobra
4.- LUMAREN KILIMA:Leku baten deskribapena
5.- GU ERE IDAZLE:Txisteak
6.- ENTRETENIGARRIAK:Karratu magikoak sortzen

1. orria
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Eskolako sareak hautsita!!!
Aurreko astean Amara Berri
Morlanseko (gure eskola)
sareak hautsita ikusi genituen.Hau zerbait txarra
izan daiteke.Kontu handiz ibili
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EKAINEKIN HIZKETAN
1.Zein da zure kirolik gogokoena?
_Saskibaloia.
2.Zein da zure janaririk gustokoena?
_Makarroiak.
3.Gogoko duzu marraztea?
_Ez zait ezer gustatzen.
4.Gogoko duzu irakurtzea?
_Bai,asko.
5.Zein da zure neskarik gogokoena?
_Gogoko dut bat, baina, ez da hemengoa.
6.Euskal herria independizatzea nahi al duzu?
_Bai,betidanik.
7.Zeintzuk dira zure lagunik onenak?
_Aitor.L, Bittor.A, Josu.I, Asier.D, Ander.A,...
8.Zein web horri begiratzen duzu gehien?
_Minijuegos.
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La Cobra
1.La cobra es la serpiente que da más miedo del mundo.
2.El veneno de la cobra es muy fuerte, y una mordedura de la
cobra podría matarte en 15 minutos.
3.Es fácil de ver cuando esta enfadada.
4. Cuando esta enfadada levanta la parte delantera del cuerpo y
extiende su capucha y silba como una loca.
5.La cobra es una de las pocas serpientes que pueden desplazarse manteniendo la parte delantera levantada.
6. Las cobras tienen grandes saco de veneno a cada lado de la
cabeza.
7. Unos pequeños conductos comunico los sacos de veneno con
los colmillos.
8. Las cobras pueden morder y matar justo cuando salen del
huevo.
9. Los cantadores de serpientes consiguen que las cobras bailen.
10.Pero las cobras no oyen la música si no que imitan al encantador y su flauta.
11.Algunas cobras llamadas cobras escupidoras, cuando se
sienten amenazadas escupen veneno a los ojos del enemigo.
12.Una cucharada del veneno de la cobra podría matar a165
personas, o mas de 160.000 ratones

Egilea:Manu
Elorza
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LUMAREN KILIMA
LEKU BATEN DESKRIBAPENA
Nik deskribatuko dudan leku handia da. Jende asko
joaten da bertara eta ura dago. Jendea igeri egitera
joaten da eta plastikozko txanoak eramaten dituzte
sandaliak, bainu jantzia eta toaila ere.Han sorosleak
daude jendea salbatzeko.Umeak batzutan han kursiloak
egiten dituzte igeri egiten ikasteko.Ura beroa,hotza
edo epela dago.Batzuetan tobogan bat dago eta
tranpolin bat,Ume txikiak mangitoekin joaten
dira.Uretan sartu baino lehenago dutxatu egin behar
da,estalita edo estali gabe daude.Kanpoan gehienetan
aulki batzuk daude eguzkia hartzeko.Tamaina guztietako pertsonak joan daitezke.Kursiloa edo igeri egitera
joaten direnak tabla edo goma espumako gauzak hartzen dituzte.Area sartzeko txartela,behar da,nahi ta nahi
ez eraman behar da.

Ruth Coloma
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-Amatxo zergatik dago aita ilerik gabe?
-Oso buruargia delako eta zer pentsa asko duelako.
-Eta orduan zergatik duzu zuk hainbeste ile?
-Jan zopa txolin hori

-Aizu barkatu baina mila pezeta zor didazu.
-Bai,bai,barkatzen dizut.

Lagun artean.
-Gaur zure senarrarekin topo egin dut kalean,baina ez nau ikusi.
-Bai,esan dit,bai.

Ines Dorronsoro

E g u r a l d i a

OSKARBI

TENPERATURA:
Momentu onetako tenperatura:12º
Atzoko tenperaturik beroena:22º
Gau honetako tenperaturarik
hotzena:10º
ZERUA:Ostarteak
LURRA:Bustia
HAIZEA:
Haize mota: Barea
Haizearen norabidea:Mendebaldea
EURIA:
Euri mota: Ez du ari
Jasotako euri kantitatea:0 l/m2ko
PRESIOA:
Momentu honetako presioa:974mb
Hurrengo ordutarako
prebisioa:Euria edo haizea

Esaera zaharra:Goiz gorri laister euri
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abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio

e karratu magikoak sortzen
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Egilea:Xabier Pedron.
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6. orria

