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Ana, Aitor Isabel eta Sara
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Hego korean adineko andre batek 771 aldiz huts egin ditu gidabaimena lortzeko frogan

Hirurogei urteko emakume Hego Korear batek gidabaimena lortzeko 772
asterketa teoriko egin ditu.

Wii konsolarako bideojoku berria
Martxoan aterako
da mario power tenis jokua. Joku honetan nintendo
konsolaren 18
pertsonai klasikoak
agertzen dira eta
bakoitzak ezaugarri propioak ditu.
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E d i t o r i a l a

Kaixo gu Aitor, Isabel,
Sara eta Ana gara.
Espero dugu guk jarritako gauzak gustatzea.
Gure A.B.E.a entretenigarria izatea gustatuko
litzaiguke denoi.
e

1.- PORTADA: Gidatzeko baimena eta wii joku berria
2.- ELKARRIZKETA: Ekirekin hizketan
3.- SASKI NASKI: Nutty chocolate Brownies
4.- LUMAREN KILIMA: Antzerki motza (D.B.H. ko komediak)
5.- GU ERE IDAZLE: Asmakizunak
6.- ENTRETENIGARRIAK: Description

1. orria
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gaur eta hemen
Gaur Martin Fernandezen urtebetetzea
da eta espero dugu ondo pasatzea zure
eguna eta opari asko izatea
zorionak!!!!
prentsakoen partez.
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EKHIREKIN HIZKETAN
Zein da neskarik jatorrena eta guapena eskolatik eta zure klasetik?
Ana eta Kristina jatorrenak eta guapenak ere bai.
Zein da neskarik okerren erortzen zaizuna eskolatik eta zure gelatik?
Klasetik Ane eta eskolatik Eider.
Zein da zure aktore eta aktoriesa gustokoena?
Will Smith eta Carmen Electra.
Zein da zure abeslaririk gogokoena?
Rihanna.
Zein da mutilk jatorrena eskolatik?
Iosu.F.
Zein erortzen zaizu hoberen?Maria, Miren, Andrea edo Cristina?
Cristina, Miren, Maria eta Andrea.
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RECIPE
Nutty Chocolate
Brownies
1.Beat the butter, sugar and vanilla.
2.And next, beat the two eggs.
3.Heve stir the chocolate flour and wal nuts.
4.In a greased square pan bake in over
at 175º for 30 minutes.
5.Put in the window and then cut in 16
squares and finish decorating with
half walnuts

Egilea:
clara alberdi
3. orria

LUMAREN

KILIMA

Antzerki motza
Pertsonaiak:
Miren:Macarena-pija
Cristina:Vanessa-pija
Alots:Mark-matón
Liher:Peio Joxepe-pringau
Xabi:Dani-Pervertido eta pijo
Josu:Nick-guai
Historia:D.B.H.ko Komediak
(Macarena eta Vanessa kaletik dijoazte eta Dani atzetik etortzen da eta biei
ipurdia ikutzen die.)
Macarena eta Vanessa:Ai! Kotxino guarrindongo pervertido!
Zer egiten ari zara txerri hori?
Dani:Zuen ipurdi sexi horiek ikutu nahi nituen.
(Klasera joaten dira Macarena eta Vanessa lehenengo
sartzen dira, gero Nick, geroago Mark eta azkenik Peio Joxepe).
Macarena:Zer moduz oporrak?
Vanessa:Super ondo tia! Pariseko modelo desfilean egon naiz.
Mark:Epa Nick.
Macarena:Tia,tia,tia ikusi duzu ze tipazo!
Vanessa:Ya te digo tia!
(Peio Joxepe sartzen da).
Peio Joxepe:Kaixo klase maitea!
Nick:Ni ez agurtu nazkagarri halakoa!
Mark:Ez esan nire lagunari ezer bestela jo egingo zaitut eta!
Peio Joxepe:Bale,bale baina ni ez naiz naz
kagarri halakoa.
Dani:Peio ikusi duzu ze ipurdi duten.
Peio Joxepe:Zer, txerriarenak bezalakoak edo zer!
(Markek eta Nickek Peio Joxeperi jotzen diote eta irakasle etortzen da).
Irakaslea:Zigortuta zaudete jarri bakoitza iskina batean!
(Peio Joxeperi borragomak eta paper bolak botatzen
ari
dira).
Macarena:Ikusi duzu nola begiratzen digun Danik.
Vanessa:Zerrikume bat da.
(Orduan txirrina jotzen du eta denak ateratzen dira).
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GU ERE IDAZLE
ASMAKIZUNAK
Zangorik ez baina azkarra
berria edo zaharra
egia nahiz gezurra
ezin ase gure jakin beharra!
Batetik bestera
ibiltzen da azpitik,
zulo asko egiten
ezer ikusi barik,
zuk ere ez pentsa
erraz harrapatzerik.
Amak bi ditu
aitak erebai,
semeak bat erez
eta alabak hiru.
Zer daaaa......?

Egilea: Itzasne

E g u r a l d i a
Momentu honetako tenperatura:8º
Atzoko tenperaturarik berorna:18º
Gau honetako tenperaturarik hotzena:5º
ZERUA: Oskarbi
LURRA: Lehorra
HAIZEA
Haize mota: Barea
Haizearen norabidea:Ekialdetik

oskarbi

EURIA
Euri mota: Ez du ari
Josotako euri kanitatea: 1l/m2 ko

Esaera zaharra:Eguzkia nora zapia hara
5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio
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Description
1- It´s acryiuf
Her t-shirt is orange
and the tousers are purple
2- It´s a man it´s tall
his t-shirt is orange
his trousers are red
and his hair is brawn
3- It´s a man it´s tall
his t-shirt is whaite.
It´s bold
and it´s muscled?
4- They are red and white
they are hanging in a rope
Egilea: Miguel Beitia
6. orria

