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TXILLIDAREN ARTE LAN BAT LAPURTU DUTE.
EGILEAK:Lukas,Mikel,Aimar
eta Carlos.
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Amara Berriko Egunkaria

Kaixo lagunok,gu Mikel,Aimar,Lukas eta
Carlos gara eta
munduko ABErik onena egin
dugu.Gainera
Abe hau oso
berezia da
euskararen
eguna
gatik.Agur eta
ondo pasa irakurtzen.

Gutxienez Eduardo Txillidaren artelan bat lapurtu dute
Madrilen,2milioi balio
duena.Beste artelan batzuekin kamioi baten barruan aurkitu dute.

Euskararen lehen hitzak
Euskaraz egin ziren lehenengo hitzak ulertezinak
ziren. Adibidez: izioqui dugu edo guek ajutuz dugu.
Oraindik ez dira esan nahiak
aurkitu. Hitz horiek ilunak
gelditu dira
eta esan nahia aurkitzea
erabat ezinezkoa dela esan
da. Kalkulatu da horiek zirela lehenengo hitzak
euskaraz.
a u r k i b i d e a
1.- portada:1-Txillidaren artelan 1 lapurtu dute. Euskararen
lehen hitzak.
2.- inkesta:Zer nahi duzu egin euskararen egunean.
3.- kontu kontari:Harri majikoa
4.- gu ere idazle:Asmakizuna.
5.- lumaren kilima:Sentxazio zirraragarriak.
6.- denborapasak:Selana Gomez.

G
A
U
R
eta
H
E
M
E
N

EUSKARAREN EGUNA

Gaur euskararen eguna da
eta euskaraz hitz egin
behar dugu.Eskolan mila
gauza egingo ditugu(euskaraz).

I N K E S T A

Zer nahi duzu egin euskararen egunean?

Nora:
Ane
Julen:
Ander:
Euskaraz
hitz
egin
Euskaraz
hitz
egin
Lagunekin jolastu
Euskaraz hitzeeta lagunekin egon. eta lagunekin egon. gin.

Kamil:
Patioan egun
osoa egon.

Irati:
Jolastu.

Jon:
Euskaraz hitz
egin.

2.

Uxue:
Jolastu.

Aitor:
Jolastu.

Leire:
Jokoak egin.

Inkestaren emaitza:Irabazlea jolastu izan da.
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IPUINAK
HARRI MAJIKOA
-Bazen behin Iasmir izeneko neska bat, harri bat bilatzen ari zena.Orduan
sumendi bat ikusi zuen.Orduan sumendian ate bat ikusi zuen Iasminek.Sartu
zenean herri batean zegoen.Orduan txakur bat etorri zen eta berarekin eraman zuen.Mounstruo batekin aurkitu ziren.Iasminek ezpata sartu zion
mounstroari.Orduan leku batera iritxi ziren.Iasminek azkenean aurkitu zuen
harria.

EGILEA:JUNE SIMON

Txakur galdua
-Behin batean talde bat eskalatzera joan zen motxilekin.Gora iristerakoan
bapatean zulo bat aurkitu zuten eta zulotik doinu arraro bat entzun zen.Bat
zulora jeitxi zen;oso ilun zegoen eta linterna piztu zuen.Lurra ikutzen zuenean txakur bat atera zen eta gora eraman zuen motxilan.Jeisterakoan,aldatu
ondoren,konturatu zen txakurra,herriko tabernakoa zela eta eman egin
zioten.Gero etxerantz joan zen.Etxera iristerakoan telefonoa entzun zen eta tabernakoa zen eskerrak emateko.

EGiLEA:ENEIDA BIAIN
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Lumaren kilima
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Sentsazio zirraragarriak
Nire lehengusuen etxean nago Madrilen eta Warnerren Bros
atrakzio parkera goaz , gogo Handiak ditut kotxea hartzen
dugu eta atrakzio parkera goaz eta ordu erdi iraun du bidaia .
Atrakzio parkean gaude eta oso ondo pasatzen ari gara bapatean atrakzio bat ikusi dugu eta oso arraroa da ez dago inor
itxaroten atrakziora igotzeko .
Gu sartu gara eta oso jende gutxi dago , mugitzeko ordua iritxi
da , urduri nago , eseri gara eta mugitzen hasi da , nik beldur
pixkat bat daukat . tripa barnean kilimak sentitzen ditut .
Bapatean abiadura handia hartu du eta malda berako aldapa
bat dago , izerditan nago , oso azkar doa eta luping asko daude
,oso azkar pasa da denbora , azkenean ez da hainbesterako ,
zer lasaitasuna . Arnasa lasaitzen ari zit lur gainean seguruago
eta lasaiago sentitzen naiz .Gero bi aldiz gehiago igo nai zeta
oso ondo pasa dut .

egilea:MIKEL MALAGON

5.

Ze polita zaren!!!!
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ASMAKIZUNAK

E
R
hanka dauzkat
E Hainbeste
gerritik irten da ,
kontatzen benetan
zaila izaten da.

I
Etxeko bi animalia
D beti prest jolasteko,
A borrokan hasten dira
Z ikusi orduko .
L Kruik -kruik
saltoka
E buztanik barik
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Egilea . Lore sola

D
E
N
B
O
R
A
P
A
S
A
K
6.

ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

SELENA GOMEZ
PASSPORT:
Her name is Selena Marie Gomez and she´s 17 years old , her birthday is
on 22nd July and she was born in N.Y.Her star sign is Cancer .
(FROM PRIMARI):
Selena started acting in primary . Her first role was in BARNY AND
FRIENDS , a children TV series , and she played Ginna .
There she met demi lovato and became her best friend .

(JUST LIKE MAGIC):
She hold a BIG break in Disney Chanel series WIZARDZ OF WAVERLY PLACE , and started in October 2007 . The second seson started in 2009 .
She´s got milion of fans in the world .
(ALEX RUSSO)
In WIZARD OF WAVERLY PLACE she played Alex Russo , the middle daughter of the Russo´s . The russo´s are wizards . Their parent show children´s
the art of magic , but in secret . The teenager´s not always know how to
control they powers .
(films )
Selena did the voice-over offon
film HORTON . SHE´s got the leading role in ANOTHER CINDERELLA STORI , a romantic musical
comedy .
She starred the Disney Chanel
film PRINCESS PRTECTION PROGRAM , with Demi lovato , and she
played in WIZARDS OF WAVERLY PLACE .

Egilea:NORA LIZASO

