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2010eko Abenduaren 15a

SANTO TOMASEKO TXERRIA
egileak:
Angela,Olatz,Ruben eta Ane.B

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

Amara Berriko Egunkaria

Kaixo lagunok!!!!
Gu Angela,
Olatz,Ruben eta
Ane gara eta hemen gaude laurok
zuek ondo
pasatzeko ABE
honetan.Hemen
txsteak elkarrizketak,lumeran kilima
eta abar ditugu.
Espero dugu ondo
pasatzea.
AGUR!!!!!!

Aurten Filemona txerria Santo Tomaseko egunean
erregina izango da.Konstituzio plazan ikus daiteke,3
urte ditu eta 320 kilo ditu.Bere zaintzaileak Cristina Saralegi izena du eta
Leizatik etorriko dira. Filemonari lo
egitea gustatzen zaio.Abenduaren
21ean Filemona txerria
ikusi ahal izango dugu.
Berrieamilea: Sara

EUSKADIKO TXISTOR LEHIAKETA
Gaur, txistor lehiaketa egongo da
Ordizian.Gipuzkuako harakin eta urdaitegi zaleen
taldeak antolatu du. Ihaz berrogeita bi harakinek
parte hartu zuten eta aurten berrogeita bost izango
dira. Santo tomas egunean asko kontsumitzen den
produktua da txistorra.Kazetari eta sukaldari ezagunak izango dira epaileak.

Berriemailea: Garazi

a u r k i b i d e a
1.- portada: Santo Tomseko txerria eta Euskadiko txistor
lehiaketa.
2.- elkarrizketa: Nayeli eta Norari.
3.- Kontu Kontari: txistea
4.- gu ere idazle: olerkia
5.- lumaren kilima: argazkitik testura

6.- denborapasak: recipe
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TxAnDaK jAnGeLaN.
Morlansen jangelako txandak
hasi ziren!!!!!!!!
2010eko azaroaren 22an hasi ziren txikiei jaten emateko
txandak.Lehenengo urdinak izan
ziren jangelan eta ondo moldatu
ziren.

E L K A R R I Z K E T A
Nayeliri

Norari

1.-Norbait gustatzen
zaizu?nor?
-Bai,sekretua
da.

1.-Zenbat anaiarreba dituzu?
-Bat.

2.-Zein da zure lagunik hoberena?
-Ane B. eta Garazi.
3.-Zergatik eskola ez zaizu gustatzen?
-Etxeko lanak daudelako.
4.-Noiz da zure urtebetetzea?
-Abuztuaren 20an.
5.-Noiz arte ikusten duzu telebista?
-23:30ak arte.
6.-Nola da zure bosgarren abizena?
-Peralta.
7.-Ze zenbaki gustatzen zaizu?
-Hiru.

2.

8.-Ze klase ez zaizu gustatzen?zergatik?
-Musika, logurea sartzen zaidalako.

2.-Zeinekekin
etortzen zara eskolara?
-Nere aizparekin.
3.-Zeintzuk dira zure lagunik hoberak?
-Eva eta Angela (ni).
4.-Zenbat urte dituzu?
-10 urte .
5.-Lagun mina duzu?
-Ez.
6.-Zenbat lagun dituzu?
-Asko.
7.-Nork prestatzen dizu gosaria?
-Nere amak.
8.-Nola etortzen zara eskolara?
-Oinez.
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Txistea
Bidean aurrera doaz bi
sagutxo paseatzen ,eta
gainetik saguzaharra
igarotzen da:
Zer da hori?-galdetzen du batek
-Nire senargaia,pilotua da eta.

Egilea:HARITZ RAMIREZ
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Lumaren kilima
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Argazkitik Testura
Bazen behin neska bat Maria izenekoa.Eta beste mutil bat Jon izenekoa.Nobioak ziren,eta ume bat izan nahi zuten baina nola ezin zuten izan ume bat adoptatu nahi zuten.
Egun batean Mariak eduki zuen idea oso ona, adoptatzea ume bat.Baina esan zion jonek diru asko kostatzen zitzaiola eta gainera denbora asko.
Bainan Mariak esan zion dirua ez zitzaiola inporta eta denbora ezta ere, zeren zeukan
lagun bat deskuentoa egingo ziona eta azkarrago ekarri ahal izango zutela.
Orduan deitu zuten Txinara haurra adoptatzeko ,eta esan zioten orduan bertan joan
behar zirela Txinara ikusteko zein ume nahi zuten.
Hara iritxi eta Mariak aukeratua zeukan zeren bera egon zen lehenago.Aukeratu zuen
bainan problema zen Jonek ez zuela nahi, orduan hasi ziren eztabaidatzen banatu ziren eta orduan umearekin Maria gelditu zen.
Urteak eta urteak pasa Jonek deitu zion Mariari,berarekin itzultzeko eta Mariak
baietz erantzun zion eta handik aurrera oso ondo bizi izan ziren hirurak.

egilea:AMAIUR BIURRUN
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio...

CHISTES
-Jaimito ,dime dos pronombres.
-¿Quien yo?
-Correcto.
-Jaimito,¿Que planeta va después de Marte?
-Miércole.
-Jaimito dime en presente de indicativo del verbo nadar.
Jaimito dice:
-YO NADO,TÚ NADAS...
La profesora dice:
-Por favor ,Jaimito más bajito.
-Yo buceo ,tu buceas.
-Jaimito,no sabía que tu padre estaba en México,¿Por qué está separado de
tu madre?
-Por el océano Atlántico.
-Señorita,¿Qué quiere decir “nothing”?
-Nada
-Algo querrá decir ¿no?
-Señorita,¿que quiere decir “Why”?
-¿Por qué?
-Por saberlo.
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Egilea:Ane R.
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

Recipe for:chocolate chips cookies
Ingredients:
270 grammes flour
1 teaspoon baking soda
1 teaspoon salt
250 grammes brown sugar
2 eggs and 1teaspoon vainilla
300 grammes chocolate chips
METHOD:
First prehate the oven to 180ºC,and grease with the butter 2 or 3 baking trays.Then
mix the flour,the baking soda and the salt in a bowl.
After ,in an other bowl mix the butter, the brown sugar the eggs and the vainilla.
Then add the flour mixture to the butter mixture ,and add the chocolate chips.
Finnally,put the mixture on the baking tray with a spoon.Bake for 8 to 10.h
Result:

Egilea:CLARA OSTOLAZA

