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LAGUN ARO GBC-K IRABAZI
egileak:
Maialen,Iñigo,Ainhoa eta Ane

agurra
Kaixo gu Maialen,
Ainhoa, Iñigo, eta
Ane R gara. ABE
hau egiten dugu
zuen gustokoa
izateko. Inauteriak pasa eta gero lanean jarraitzeko. ABE honetan
gai interesgarriak
aurkituko dituzue.
Espero dugu gure
ABE-a gustatzea!!!

Lagun Arok 84-68 irabazi zuen CB Murtziaren
aurka .Partiduko hoberena Andy Panko izan zen 6
reboterekin ,6asistentzia 20
puntu eta 29 balorazioa.CB
Murtziako hoberena Milos
Vujanic izan zen 4rebote,4
asistentzia,16 puntu eta 11
balorazioarekin.

ZIENTZIALARIEK GARAIKO MOMIAK AZTERTZEN
Tutankamonen momian eta
garaiko beste hamar gorputan ikerketa antropogikoak,erradiologikoaketa DNA
azterketak egin dituzte Kairoko zaharkinen kontseilu
goreneko zientzialariek.
a u r k i b i d e a
1.- portada: Lagun aro eta Garaiko momiak
2.- inkesta: Non bizi nahiko zenuke Donostian bizi ez bazina
3.- kontu kontari: Aho korapiloa eta txistea
4.- gu ere idazle: Historio motzak
5.- lumaren kilima: Sentsazio zirraragarriak
6.- denborapasak: Biografy
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liburutegia martxan
Gure liburutegia martxan dabil,
mahaiak eta guzti jarri dituzte.
Liburu berri asko jarri dituzte
gure liburutegian.
Liburutegi arduradunei eskerrak
ematen dizkiegu gure liburutegia
ostegunero txukun-txukun uzteagatik.

i n k e s t a
Non bizi nahi zenuke Donostian bizi ez bazina?

Andres:
Londres

Ainhoa
New york
eta
Londres

2.

Xabier
Kaicedo Yuso

Aitor
Los Angeles
eta
San francisco

iñigo

Alex

Erratzun

Las Vegas

Irune
San fracisco
eta
Los angeles

Nora
Entocolmo
eta
Sao pablo

Ruben
Mallorca

Emili
New York
eta
Londres

Inkestaren emaitza: Gehienek Ameriketan bizi
nahi dute.
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AHO KORAPILOA ETA TXISTEA

Ris-ras, ris-ras
paperak urratzen has.
Ris-ras, ris-ras
paperontzira
doaz.
-¿Se convenció por
fin de que ni perro sabe leer ?
-Su perro mira el diario pero no
dice ni una palabra .
-yo nunca dije que mi perro leyera
en voz alta.

egileak: Eneida Biain eta Maria Alonso

3.

LUMAREN KILIMA
3.ZIKLOKO LANAK

Komunean ezin atera
Egun batean lagun batzuekin joan nintzen. Kafe bat hartzera eta Aitana (Nere laguna) eta
ni komunera joan ginen. Krisketa itxi genuen.
Pisa egin genuen, eta atera nahi genuenean
krisketa ez zen irekitzen. Ni oso beldurtuta
nengoen eta gu biak atea jotzen eta ohiukatzen hasi ginen, baina ez gintuen inork entzun.
Aitana eta ni oso beldurtuta geunden, hotz
asko genuen eta gose pila bat ere. Pentsatzen
genuen ez ginela inoiz aterako komun zikin eta
zahar horretatik. Orduan Aitanak bere indar
guztiekin krisketa irekitzen saiatu zen eta
azkenean ireki egin zuen eta biak oso pozik
gure gurasoei kontatzera joan ginen.

egilea: LEIRE SAN JOSE
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ELURRETAKO PANPINA
HASIERA:
Egun batean aita bat eta bere semea elurretako panpina egin zuten.

MUINA:
Hain polita zen pena eman ziela urtzen uztea. Orduan aitak ideia bat izan zuen.

BUKAERA:
Hozkailura eraman zuten. Ama etorri zenean
bazkaria hartzera joan zenean, elur panpina ikusi zuen eta bihotzeko atakea eman
zion eta hil egin zen.

Egilea: Manex Guerra
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

DAVID BECKAM
His name is: David.
His surname is: Beckan.
He is 28 age.
He was born on 2nd may
He is from England. He is english.
He is an English footballer.
He likes fashion cartoons and cars.

- He is famous for his goals and for his different hair stiles.
- David is the captain of the England football team 1st plays number is “7”.
-David was a player for manchester unite.
-He began when he was only 14 years old.
-In 1992 David became a proffesional footballer at age 17.

6. Egilea: Peru del Barrio

