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Errealak 1-0
Atzo Errealak Levanteren aurka jokatu zuen
partida eta galdu egin zuen 1-0.Denboraldi
honetan galdu duen lehen partida izan zen.
Ez zuen ondoegi jokatu baina hala ere goiko
postuetan jarraitzen du.

Aintzineko bideetan barrena

e d i t o r i a l a

Kaixo lagunok!!!!!!!!!!
Gu Sara, Maria, Ines eta Ander
Díaz gara.Espero dugu asko
gustatzea gure A.B.E oso
Goierri mendebaldeko”Aintzina- dibertiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigarria izako Bideak” liburuak eskualdeko tea.

herriak,mendiak, parajeak eta
historia ikuspuntu pertsona batetik abiatuta batzen ditu.Joan
Ferreros irakasle kataluniar
erretiratu bisitari guztiei eskaini
nahi die obra hau.
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1.- PORTADA: Aintzineko bideetan barrena eta erreala
2.- ELKARRIZKETA:Kikerekin hizketan
3.- SASKI NASKI:El gato Nadador
4.- LUMAREN KILIMA:Antzerki motza
5.- GU ERE IDAZLE:Nonbait galduta
6.- ENTRETENIGARRIAK:Pretsonai misteriotsua

1. orria
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Gaur, eskolan jan ditugun makarroiak ez zeuden oso onak nire
ustez, baina irakasleek esaten
dutenez oso onak dira beraiei
ematen dieten janaria oso oso
oso oso oso oso oso ona delako.
eta gu inbidiz!!!!

E KIKEREKIN HIZKETAN
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1-zein da zure irakaslerik gustokoena?
kONTXI, oso polita da
2-zein da zure taldeko langilerik onena?
kimetz
3-zure etxea, garbia edo zikin-zikina dago?
oso garbia.........
4-animalirik ba duzu etxean?
ez..........
5-ze lekutan gustatzen zaizu gehiAGO egotea, eskolan edo
etxean?
etxean
6-zein da zure munduko hiririk gustokoena?
iruinea
7-zer nahiago dUzu, Mcdonals edo janari txinatarra?
janari txinatarra
8-zein da zure eskola gustokoena, ferrerias edo morlans?
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El gato Nadador
1.Los gatos corrientes odian el agua
pero a este le gusta nadar en los estanques poco profundos y templados o en riachuelos.
2.Su pelo es suave y sedoso.En el pelo tiene grasa que pesa poco y
les hace impermeables.
3.Tiene una segunda capa de pelo mas lanosa y corta que hace que
se seque antes.
4.El gato nadador tiene un lunar blanco en la frente y los turcos
creían que era la marca de sus dios ALA.
5.A Algunos gatos salvajes no les importa mojarse con tal de coger
algo para comer, pero este gato pescador chino esta hecho para nadar.
6.Este gato es natural del lago. Van donde esta la zona montañosa
y en invierno su pelo se hace mas largo para protegerse del frío.
7.Pierden pelo a llegar el verano por la muda, es fastidioso porque
se pone todo de pelos.
8.Un montón de gatos nadadores tiene los ojos de color ámbar.
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9.Que tengan la nariz rosa es señal de buena salud.
10.Antes los marineros creían que los gatos negros daban buena
suerte, en realidad espantaban a los ratones.

Egilea:Mikel
Unanue
3. orria

LUMAREN

KILIMA

ANTZERKI MOTZA
Sinopsia
Narratzailea:Gipuzkoako herritxo batean (Ordizian) eskola bat dago “Usua” deitzen da.
Jende gutxi joaten da. Irakasle bat dago eta egun osoa esaera zaharrak kontatzen
egoten da. Umeak gustora bizi dira. Bat ezik:Martin Martin deitzen da.Oso triste dago
eta ez du inorekin hitz egin nahi eta triste dago. Antzerkiaren amaieran jakingo dugu
zergaitik....

ANTZERKIA
Narratzailea:-Bazen behin Goierriko herrian, eskola bat “Usua” deitzen dena. Jende
gutxi joaten da. Baina joaten direnak gustora joaten dira. gela handiak eta argitasun
handikoak dira. Baina oraindik ez zegoen inor eskolan, udaran zeudelako. Egun batean
oporrak bukatu ziren eta iraila hasi zen. Ume guztiak gustora zeuden. Eta hala zioten:
Kaia:-Kaixo Garazi,Kaixo Ibai, Kaixo Oier, Kaixo.....Zer moduz OPORRAK?
Gainontzekoak:- Oso ondo!!!!!!!
Narratzailea:-Beno denak ez ziren hain ondo ibili. Martin izeneko mutiko bat oso triste
zegoen. Ez zuen inorekin hitz egin nahi eta din,dan,dona jo zuen arte, txoko batean
egon zen negarrez, gero irakasle Maria Joxepak esan zuen:

JARRAITUKO DU
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leku berezi batean nago. Zabala da. Argitsua
edo iluna da. Animaliak daude. Kobazuloak daude.
Lurrean baino polikiago ibiltzen da. Freskatzeko
balio du. Transparentea da. Ekaitza dagoenean
desatsegina da. Udan joaten da eta barkuz joan
daiteke. Askotan joan naiz.

EGILEA:ANDER DIAZ

E g u r a l d i a
Momentu honetako tenperatura:23º
Atzoko tenperaturarik beroena:23º
Gau honetako tenperaturarik hotzena:11º
Zerua:lainotuta
Lurra:Lehorra
Haize mota:Haizeska

oskarbi

Haizearen norabidea:Mendebaldetik
Euri mota:Ez du ari
Momentu onetako presioa:112 mb

Esaera zaharra:Edur urte, garia urte
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EGILEA:NORA ERKIZIA
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