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OSASUNA LEHENENGO MAILAN
OSASUNA FUTBOL TALDEA LEHENENGO MAILAN GELDITUKO DA, 2-1REAL MADRILEN AURKA
IRABAZI ONDOREN. BETISEK BERRIZ
EZ ZUEN ZORTE BERBERA EDUKI 2.
MAILARA JEITSI ZEN.

AIRBUS 330
HEGAZKINA
Airbus 330 hegazkina desagertu egin zen Rio de
Janeirotik Pariserako bidean. Desagertu aurretik
pilotuak arazo bat zegoela bidali zuen, ondoren
turbulentzia indartsu batzuk egon ziren gero radarretik desagertu zen hegazkina. Uste zuten airean lehertu zela baina urgainean erregai arrastoak aurkitu dituzte eta ez dago leherketa arrastorik eta denbora bukatzen ari da zeren hegazkina ondoratuko da, Frantziak submarino txikibat
erabilliko dute hegazkina
aurkitzeko.

e d i t o r i a l a
KAIXO GU IKER,JULEN,
AITOR ETA MARCO GARA
ETA ESPERO DUGU GURE ABE ALDIZKARIA
GUSTATZEA.BERTAN
GABRIELI ELKARRIZKETA
BAT EGIN DIOGU.

a u r k i b i d e a
1.- PORTADA:AIRBUS 330 ETA OSASUNA
2.- ELKARRIZKETA: GABRIEL
3.- SASKI NASKI:DESKRIPCION MAGIKA
4.- LUMAREN KILIMA:IPUIN HASIERA ETA DESCRIPCION
5.- GU ERE IDAZLE: PERTSONAI MISTERIOTSUA
6.- ENTRETENIGARRIAK: POEMA

1. orria

gaur eta hemen
Gaurtik aurrera ez
dugu klaserik
edukiko arratsaldez!!!!!
E GABRIELEKIN HIZKETAN
gustatzen zaizu?
L 1-Zein
Andrea Gonzalez
dira zure lagun minak?
K 2-Zeintzuk
Aitor, Marco, jon eta joan.
da zure musika talderik gustokoena?
A 3-Zein
Linkin Park.
R 4-Zein da zure gustoko janaria?
R Aragia.
5-Zein da zure klaserik gustokoena?
(Gorputz.Heziketa)
I G.H
6-Zein da zure irakaslerik gustokoena?
Z Izaskun.
7-Zer egiten duzu zue denbora librean?
K Fotbolean jokatu.
8-Zenbat anai arrebak dituzu?
E Hiru anai eta arreba bat
da munduko neskarik politena zuretzat?
T Zein
Hanna Montana
A
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Descripción
Mágica
ES UN DIBUJO ANIMADO . ES MUY LISTO
SIEMPRE LLEVA LA
MISMA ROPA. TOCA EL
SAXOFÓN Y SU HERMANO CASI SIEMPRE
SE METE EN LÍOS.SU PADRE ES
UN DESCEREBRADO , SU MADRE
UNA MAJARETA Y SU HERMANA
PEQUEÑA QUE ES UN BEBÉ A MATADO A EL S.BURNS Y UNOS MAFIOSOS PERO EL S.BURNS RESUCITO, SU PIEL ES
AMARILLA. TIENE
EL PELO PINCHO
LOS OJOS NEGROS
Y BLANCOS,SU
ROPA ES NARANJA

Egilea:SOFIA
HERZOG
3. orria

XL U M A R E N

KILIMA

DESCRIPCIÓN

A.B.E

La descripción que voy a hacer es
sobre un diccionario.El diccionario
tiene muchas páginas, algunos
tiene dos idiomas por ejemplo:
Euskera y Castellano o Inglés y
Castellano.El diccionario es muy
útil por que así puedes buscar lo
que tu necesites a mi me gusta
mucho.Se busca por orden alfabético y lo puedes llevar como quieras y adonde quieras por que no
pesa mucho. El diccionario suele
estar en las clases de lengua en las
escuelas o en las bibliotecas.Es
muy divertido por
que aveces hay palabras graciosas.
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XL U M A R E N
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Ipuin hasiera.

Munduko beste asko bezala ,lau anai umezurtz geratu ziren.Aitak,
hiltzerakoan, ogi bat besterik ez ziren utzi lauei.Pentsatu zuten joan
egin behar zutela munduan zehar bakoitza bere ogia irabaztera.
Irten etxetik eta bidegurutze batera iritsi zirenean. elkarri esan zioten:
``Ogi hau lau zati egin eta hementxe elkarrengandik aldendu egin behar
dugu lau lekutara. Eta hemendik zazpigarren urtean, gaurko egunez
ordu bietarako, honaxe etorri behar dugu”...
Bakoitza kontinente batera joan zen: txikiena Asiara, beste bat Amerikara, altuena Afrikara eta haundia Europan geratu zen. Gorka, Asier,
Iker eta Fernando zuten izena umeek. Urte batzuetan, bizitza gogorra
izan zuten, baino bere etxea eta lana lortu zuten azkenean. 7 urteak
luzeak izan ziren baino elkartzeko eguna iritsi zen azkenean. Haundiena, Europan geratu zena,ordu bietan han agertu zen. ordubiak eta laurden jo zuten eta ez zen inor agertzen. Hirurak eta ez zegoen inor ,
geihago han. Azkenean,Fernando (anai haundiena) etxera joan zen. 5
ordu geroago Fernando bidegurutzera bueltatu zen. Eta hor aurkitu zituen. Agurtu ziren eta orduan ulertu zuen Fernandok zergatik Gorka,
Asier eta iker berandu iritsi ziren: Beste kontinenteetan zeudenez ordua aldatua zeukaten. Fernandoren etxera joan ziren lauak Han denetaz hitzegin zuten.
-Ni maisu naiz orain, eta Estatu Batuetako eskola batean ematen ditut
Euskerako klaseak-esan zuen Asierrek ur trago bat emanez.
- Ba nik jatetxe bat daukat Tokion.- Gorka orduan, Asiara joan zena.
- Ni ordea ordenagailu sailtzailea naiz - Esan zuen Ikerrek- Eta zu zer
zera Fernando?
- Ni dendaria naiz, janari denda bat daukat-erantzun zuen Fernandok.
- Hurrengo egunean bakoitza bere lanera bueltatu zen eta beste zazpi urte barru elkartzea erabaki zuten.
Noel Artetxe
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GU ERE IDAZLE
Buruan kapela
darama.Soin
eko luzea du
eta takoiak
darama.
Erratza ere
dauka eta
hegan egiten du.Ile luzea du.

E g u r a l d i a

oskarbi

MOMENTU HONETAKO TENPERATURA
:22 º
ATZOKO TENPERATURARIK BEROENA:
27º.
GAU HONETAKO TENPERATURARIK
HOTZENA:14 º.
LURRA :LEHORRA.
HAIZE MOTA :BAREA.
HAIZEAREN NORABIDEA: EKIALDERA.
EURI MOTA: EZ DU ARI.
JASOTAKO EURI KANTITATEA: 0 l/ M2KO
MOMENTU HONETAKO PRESIOA:0 MB
HURRENGO ORDUETAKO PRESIOA:
EGURALDI ONA EGINGO DU.

Esaera zaharra:MAIATZEAN MILA
EURI MILA OGI.
5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio
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Poema
Bosques del mundo que oxígeno nos dais si alguna vez paráis, la muerte nos
traeréis.
La vida es buena y la muerte mala, pero has de saber que toda vida muere.
Mares del mundo que oxígeno nos traéis, si alguna vez paráis la muerte nos
traeréis.
La vida es buena y la muerte mala, pero has de saber que toda vida muere.
Naturaleza del mundo que vida nos
dais, si alguna vez paráis la muerte
nos dais.
La vida es buena y la muerte mala, pero has de saber que toda vida muere.

Luis Olaizola
6. orria

