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BRUESA ACBn geratzen da
Bruesak 77-76 galdu zuen pasadan igandean Menorkaren
etxean.Nahiz eta liga ez bukatu eta partido hau galdu,ACBen geratuko da urrengo denboraldian, zeren eta beste taldeen emaitzak alde izan zituen. Hamar partidu irabazi ditu
eta hogei galdu.13 garrena dago sailkapenean,17 taldeetatik,eta bi azkenak LEB ligara jaitsiko dira.

BARTZELONAATLETIC

e d i t o r i a l a

Bartzelonak Atletiken aurka irabazi
zuen
4-1.Lehenengo gola
Toquero sartu zuen
baina gero Toure
Yayak sartu zuen beste bat berdintzeko bigarren zatian Messik sartu
zuen gero Bojanek eta azkenik Xavik
eta horrela geratu zen partidoa Bartzelona bere Errege Koparekin.
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Kaixo guztioei:
Gu Xabi,Aitor,Julen eta Amaia
gara eta ABE berezi hau egin
dugu zuentzat.Espero dugu
gustatzea.Agur eta urren arte
!!!
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1.- PORTADA:Bruesa,Bartzelona-Atletic
2.- ELKARRIZKETA:Aitor Mendiluzeri
3.- SASKI NASKI:English
4.- LUMAREN KILIMA:Argazkitik Testura
5.- GU ERE IDAZLE:Deskribapena
6.- ENTRETENIGARRIAK:Karratu Majikoak
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Aitor Mendiluze, bertsolaria, besteak beste Gipuzkoa mailan hoberenaren txapela duena
bertsolaritzako irakasle bezala ezagutu dugu guk azken bi urte hauetan eta elkarrizketa
hau egin diogu bere lana hobeto ezagutzeko.
1.-Noiztik datorkizu bertsogintzarako zaletasuna?

- Ni hasi nintzen 8-9 urterekin eskolan bertso zaharrak ikasten eta gustatu zitzaidanez, bertso eskolara joaten hasi nintzen eta orain arte.
2.-Zertarako egiten dira gaur egun bertso saioak herrietan?

- Gauza askotarako, batetik ikuskizun moduan, bestetik omenaldi edo horrelako gauzetarako osagarri edo lagungarri bezala. Bertsoa hitzekin egiten denez aukera ematen du gauza askotarako, dena den bertso saioa betiko formatoan ikuskizun bat da.
3.-Zergatik ekarri da bertsolaritza gure adineko eskoletara?

- Bertsolaritza eta bertsogintzak baliabide asko dituelako eta oso lagungarria da hainbat gauza
lantzeko, adibidez, euskara gehiago erabiltzeko, euskaraz pentsatzeko, ideiak ordenatzen ikasteko,
modu egoki batean esateko eta abar.
4.-Zerbait egiten ari al zarete bertsoa saioak modernoagoak izateko?

- Jendeak uste duenaren aurka oso modernoa da, aldakorra da. Ondo egokitzen da bere garaira.
Bizia da, ez da batzuk uste duten bezala aitona baserritar batzuren kontua, bertsolarien artean jende gazte asko dago. Finaletan begiratzen badugu gehienek karrerak dituzte eta zaharren kontua eta
baserritarren mitoa zela bukatu zen.
5.-Gustora al zaude irakasle lanean ikasleekin?

- Beno denetarik, batzuetan pazientzia galtzen da, baina orokorrean bai, hala ere badago zer egina.
6.-Gustora al zaude gurekin bi urtetan lortu duzunarekin?

- Saio guztiak ez dira berdinak izaten, baina nire ustez, galdera ez litzateke hori, baizik eta ea zuek
zaudeten gustora, zenbat aurreratu duzuen, dueka bi urte ez zenekiten bertso bat egiten edo ez zenuten landuta, orain gai zarete,dena den esango nuke baietz.
7.-Gustora al zaude egindako lanarekin?

- Beti dago zer hobetua, nik ondo baino konforme esango nuke.
8.-Zenbat bertsolari ari zarete bertsolaritza irakasten eskola ezberdinetan?

- Gipuzkoan aurten 8 irakasle, 7000 ikaslerentzat.

9.- Zer iruditzen zaizkizu ikasleek egindako bertsoak?

- Denetarik, hasieran batez ere, harritu egiten dira eurak,
ikasleei ez zaie iruditzen bertsoa egiteko kapaz izango
direnik, gero egiten dituzte eta gauza ez da niri gustatzen
zaizkidan edo, ez egileak du azken hitza, hala ere gauza
politak ateratzen dira.

EGILEAK: SARA, MIKEL, ANA (3. ZIKLOA)

2. orria
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English
1.-It´s a objet.It´s yelow. It´s in the wardrobe.
2.-It´s an objet.It´s purple and is round.
3.-It´s an objet. It´s purple and white.
4.-It´s a cloth. It´s yelow and grey it´s next to the bank.

Egilea: Pablo
Arriaga
3.orria

XL U M A R E N

KILIMA

Argazkitik testura

A.B.E

Baziren behin Afrikako ohian txiki batean, bi jirafa. ume bat
izan zuten . baino oso arraroa zen; bere hankak beste jirafenak baino askoz laburragoak ziren.
bere gurasoak konturatu zirenean. jirafa txikia etxetik bidali zUten.
jirafa txikiaK negarrez bere etxetik alde egin zuen. jirafa
txikia zaldi batzuengana hurbildu zen eta galdera bat egin
zien ZAldiei.
-zuekin bizi al naiteke?
zaldiek erantzun zioten jirafa txikiari.
-ez ,ez dugu bizi nahi hanka motzeko jirafa batekin!!!!
orduan jirafa txikiaK negarrez Handikan alde egin zUEN.
hipopotamo batengana hurbildu zen eta galdetu zion berriz
ere.
-zurekin bizi naiteke?nire gurasoak bota naute.
hipoPOtamoak erantzun zion jirafari.
-ez, ez dut hanka motzeko jirafa batekin bizi nahi!!!
orduan jirafa txikiaK negarrez alde egin zuen.
gaua iritsi zenez enborrekin etxebat eraiki eta gaua han pasatu zuen. hurrengo egunean ohianetik familia bat aurkitu
zuen eta galdetu zien berriz ere .
-zuekin bizi al naiteke? nire gurasoak etxetik bidali naute.
jirafek erantzun zuten .
-bai, noski gure familian denak hanka motzekoak gara.
elkarrekin oso ondo pasako dugu.
orduan jirafa txikia oso pozik jarri zen eta bere bizitzako urte guztiak familia hartan igaro zituen.

EGILEA : UXUE LOPEZ

4. orria
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Ni batzutan borobila naiz,ez naiz inoiz gelditzen. Sudurrean 3 makil ditut eta aurpegiaren inguruan 12 zenbaki
ditut. Nik ez dut hitz egiten. zer edo zer galdetzen badidazu aurpegia begiratu eta jakingo duzu. Sudurrean ditudan 3 makilak honela mugitzen dira: txikia gutxi - gutxinaka , luzea azkarrago eta azkena denbora osoan galdetu
gabe.Jende gehienentzat inportantea naiz.Batzuk poliki
joatea nahi dute eta beste batzuk berriz azkarrago.Badakizute
nor naizen.

EGILEA: Clara Ostolaza

E g u r a l d i a

eguzkia

TENPERATURA:
MOMENTU HONETAKO TENPERATURA:16º
ATZOKO TENPERATURARIK BEROENA:19º
GAU HONETAKO TENPERATURARIK HOTZENA:
14
ZERUA:OSTARTEAK
LURRA:LEHORRA
HAIZEA
HAIZE MOTA:BAREA
HAIZEAREN NORABIDEA:EKIALDETIK
EURIA
EURI MOTA:EZ DU ARI
JASOTAKO EURI KANTITATEA:O l/m2ko
PRESIOA:
MOMENTU HONETAKO PRESIOA:1040MB
HURRENGO ORDUETARAKO
PREBISIOA:EGUZKIA

Esaera zaharra:UDA MOTZA NEGUA
LUZEA
5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio
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KARRATU MAJIKOAK
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Lehenengo karratuan
75 atera behar da.

Bigarren karratuan
24 atera behar da.

EGILEA : AINHOA
6. orria

ABAD

