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Erreala goraka!!
Larunbat honetan errealak 1-3 irabazi
zuen cadizen aurka, beste partidu bat
irabazten badu lehenengo mailara igoko da!! Ea
aurten lehenengo postuan geratzen garen

egileak:
IBAI,JODIE,MAÑEL ETA ISABEL

agurra

a m a r a b e r r i f e r. a b e @ g m a i l . c o m

KAIXO GU IBAI,
MAÑEL, JODIE ETA
ISABEL GARA ETA
GAURKO A.B.E
HAU BERARI
ESKEINTZEN
DIOGU, EA AURTEN MAILAZ
IGOTZEN DEN.

AGUR!!!!
AUPA ERREALA!!!!

Aupa erreala!!!!!!!!!!!!!!

NADAL LEHEN POSTUAN
.

Nadalek rolan garros 2010 irabazi
du eta orain 1 postuan dago.
nadal munduko hoberena da, eta
Espainiarra.
a u r k i b i d e a
1.- portada: ERREALA GORAKA ETA NADAL LEHEN POSTUAN
2.- inkesta: SUPERRHEROIE IZANGO BAZINA ZEIN IZANGO ZINEN?? Perdonetik puente la reinara
3.- Saski Naski: NORAREN KOLO REAK
4.- gu ere idazle: adibina donde estoi
5.- lumaren kilima: gau sorgindua.
6.- Entretenigarriak: ODD ONE OUT
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USANDIZAGARA BISITA!!
Gaur Usandizagara goaz 6. mailakook
urrengo urtean hor ikasiko baitugu eta
gaur nolakoa den erakutsiko digute
urrengo urtean hor ikasteko.

Ondo pasa!!!! agguur!!!!

i n k e s t a
neska izango bazina ze izen eduki nahiko zenuke??

Unai:
Lide

2.

Ruben:
Ainhoa.

Jon:

Iker:

Martin:

Ez dakit.

Leire.

Ezdakit.

Noel:

Gorka:

Asier:

kevin:

Adrien:

Sara.

Sara.

Amaia.

Irati.

Maria.

Inkestaren emaitza:
Sara izenak irabazi du, nahiz eta denetarik egon.
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NORAREN KOLOREAk
Behin batean bazen neska bat nora deitzen zena. Eta beti kolorez jazten zen eta kolore horiekin gauza pilo bat egin zitzakeen eta oso ondo pasatzen zuen.
Behin etxetik kanpora joan zen eta ikusi zuen ez zegoela
kolorerik. Berak bazekien zer egin baina otso gaizto bat
bizi zen inguruan eta ez zuen kolorerik nahi. Nora ez zen
ausartu. Norak lagunak deitu zituen eta esan zien etortzeko mesedez. Etorri zirenean beraiek ere kolore gabe
zeuden. Eta oso triste jarri zen. Baina bazekien saia
tu behar zela baina urduri jarri zen. Bera eta lagunak
etxean sartu ziren eta Norak koloreak eman eta denak
mundu osoa koloreztatu zuten eta ospetsuak izan ziren.
Hasieran gustatu zitzaien baina gero aspertu ziren eta
handiak egin ziren eta bakoitzak lan bat aukeratu zuen.
Adibidez haurtzaindegian, tabernan, medikua, dentista
eta hain ondo pasatzen zuten otsoaz ahaztu zirela eta
zoriontsu bizi izan ziren.

Egilea:June
Azpiazu.

Lumaren kilima
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Gau Sorgindua
Egun betean estatua bat egin zuten Napoleonena eta gau hartan sorginkeri bat bota zioten estatua horri.
--Estatu honek 100 urte pasatzen direnean bizitza hartuko du gau hartan eta
eguna etortzen denean berriz estatua.
100 urte pasa ondoren jendea kezkatuta zegoen zer gertatuko zitzaion estatuari. Denak hortaz hitz egiten ari ziren. Telebistan atera zela. Bi hil ziren infartuz. Gaua iritxi zen. Denak itxaroten ari ziren.
Zer gertatuko zitzaion estatuari? eta ez zen ezer gertatu. Denek esaten zuten:
- Sorginkeri ura gezurra da. Gertatzen zena urrengo gauean zela. Eguna pasa eta eguna eta gaua etorri zen.
Orain bai jarrai zen bizirik eta esan zuen:
-Ai ze pixagura dudan hainbeste urte estatuan. Jeitxi egin zen eskaileretik
eta zuhaitz batean egin zuen pixa.
Pixa aske zuenez gau guztietan egon zen hor
eta eguna etorri zenean han geratu zen denbora osorako. Denak saiatu ziren estatua
bere lekuan jartzen, baina ezin izan zuten.
Eta hemen bukatzen da nire istorioa.

Egilea:
Itsasne De la Torre

4.

ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio
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Adivina donde estoy

abe

Estoy en un lugar donde hay mucha luz. Si estuviera perdida allí me situaría como si fuera mi casa pero cuando la encienden hay que hacer algún
espectáculo.

I
D De vez en cuando me tomo un descansito y veo
A que la gente come palomitas.
esta lugar veo muchos colores. Cuando te toca
Z En
hacer un espectáculo te
L pones un poco nerviosa
E Egilea: Sara ArteVeo a gente mirándome. Aveces se ríen mucho,
otras veces lloran...
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Odd one out
B Beer Bread Bagel
O
R Zebra Lion
Roll
A
P Sunset Snow
A
S Grape Celery Lemon
A
K Egilea: Nayeli Contreras

ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

Summer

6

Milk

Tiger

Itali

Lime

