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Denis, Ierai, Jose,Maite

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

AGURRA
Kaixo lagunok
gu Denis, Ierai,
Jose eta Maite
gara.
Espero degu
ABEa gustatzea. Lan asko
egin dugu eta
espero dugu jarri ditugun gauzak zuei gustatzea.
AGURRRRR!!!!!

Amara Berriko Egunkaria

27

2010eko urtarrilaren 21an

Atzo danborrada

Atzo, Urtarrilak 20, asteazkena, danborrada izan zen Donostian. Ni Iñaki Olasagasti naiz eta parte hartu nuen danborradan. Jende asko joan
zen danborradara. Goizeko hamarretan bildu ginen eskolan eta bandera
igo eta San Sebastianen martxa jo ondoren autobusez joan ginen Udaletxeraino.
Handik atera ginen 12:30etan eta Donostiako kaleetan zehar ibili ondoren Gipuzkoako plazan bukatu
genuen. Azkenean, eguraldiarekin suerte haundia
eduki genuen euria egin ez zuelako.
Egilea: Iñaki olasagasti

Lurrikara Haitin
Joan den astean Haitin, Karibeko irla batean dagoen herrialdean, 7.1eko
lurrikada izugarria izan zen eta ondorioz etxe asko zapalduta, ehun mila
pertsona hilda eta zauritu asko suertatu ziren.
Estatu Batuak, Europa Batasunak eta beste herrialde asko janaria, edariak,
erreskateak egiteko suhiltzaileak, eta ordena jartzeko soldaduak bidali dituzte Haitira. 7 gun pasata ume eta andre batzuk
salbatu dira.
Laguntza ematea oso zaila izan da.
Herenegun beste lurrikada izan zen, 6.1ekoa, eta
sustoa ikaragarria hartu zuten. Zorionez oraingoan ez da ezbeharrik suertatu.
Erredaktoreak:Cristian salcedo eta Alberto Roteta

a u r k i b i d e a
1.- portada:Haitin lurrikara eta atzo danborrada.
2.- inkesta:Zein da zure programarik gustokoena.?
3.- elkarrizketa:Paula eta Jean Carlos
4.- kontu kontari:El caballo
5.- gu ere idazle:pertsonaia misteriotsua eta jeroglífico
6.- lumaren kilima:Telmore laberintua.
7.- saski naski:Deskribapena
8.- denborapasak:Crucigrama.
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HIRU URTEBETETZEAK

Gaur Urtarrilak 21, osteguna, Unairen urtebetetzea da; berak 11 urte egin ditu, beraz 1998an jaio
zen. Bere urtebetetzeko festa elkarte batean oseta patuko du larunbatean. 24 ean berriz, Uxueren urtebetetzea izango da; 12 urte beteko ditu, beraz
1998an jaio zen. Bere festa ostiralean ospatuko
H du Mamelenan eta bere lagun guztiak gonbidatuko ditu. Azkenik
E larunbatean Ederren urtebetetzea izango da ,12 urte beteko ditu, beM raz 1998an jaio zen. ZORIONAK HIRUROI!!!!! !
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ERREDAKTOREA: Florin Constantin

i n k e s t a
Zein da zure programarik gogokoena?

Leisy Tam gustat- Los magos de
Pineas eta Ferb
zen zaio.
Wely y Perls gus- gustatzen zaio.
tatzen zaio.

El internado gustatzen zaio.

2.

El hormiguero
gustatzen zaio

Pineas eta Ferb
gustatzen zaio.

Pineas eta Ferb
Sin tetas no hay Sin tetas no hay Fisika eta kimika
uste degu gustat- paraiso gustatzen paraiso gustatzen gustatzen zaio.
zen zaiola.
zaio.
zaio.

Inkestaren emaitza:
Gehienei gustatzen zaie Pineas eta Ferb

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

Jean

1-gustatzen zaizu futbola?
Bai
2-zein da zure lagunarik hoberena?
Naia
3-Zein da zure abeslariarik gustokoena?
Selena gomez
4-Zein da zure klaserik gustokoena?
Euskera
5-Zein da zure irakaslearik gustokoena?
Juales
6-Zein da politena Miley edo Messi?
Messi
7-Nor da zure jokalaririk gustokoena ?
Fernando Torres
8-Zein da zure herririk gustokoena hau
ezik?
Australia
9-Zein gustatzen saizu Prentsa ala telebista?
Prentsa
10-Ordenagailua ala telebista?
Ordenagailua

1-gustatzen zaizu futbola?
Bai asko
2-zein da zure lagunarik hoberena?
Florin
3-Zein da zure abeslariarik hoberena?
ALICIA KEYS
4-Zein da zure klaserik hoberena?
G.H
5-Zein da zure irakaslerik gustokoena?
Mari Angeles
6-Zein da politago Miley edo Messi?
Miley
7-Zein da zure herririk gustokoena hau
ezik?
Ecuador
8-Zein da zure gustokoena Prentsa ala
telebista?
Telebista
9-Ordenagailua edo Telebista?
Ordenagailua
10-zein da zure jokalaririk hoberena ?
Messi

e g u r a l d i a
Ostartea

Tenperatura:16 gradu
Zerua:ostarteak dut
Lurra:haizea dago
Haizea:barea dabil
Euria:ez du ari
Presioa:10,25
Gaurko prebisioa:onera joko du
ESAERA ZAHARRA:zerua izan gaua mila begi
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EL CABALLO
El caballo es un animal mamífero.
Tiene las orejas pequeñas y puntiagudas.
Su pelo es suave y corto.
Tiene 40 dientes.
Es herbívoro porque come heno y paja.
La hembra es la yegua.
Las crías son los potros.
Los caballos pueden vivir 30 años.

1¿Qué es el caballo?
el caballo es un mamífero.
2¿Cómo tiene las orejas?
pequeñas y puntiagudas.
3¿Cómo es su pelo?
suave y corto.
4¿Cuántos dientes tiene?
tiene 40 dientes.
5¿Por qué es herbívoro?
porque come heno y paja.
6¿Cómo se llama la hembra?
la hembra es la yegua.
7¿Cómo se llaman las crías?
las crías son los potros.
8 ¿Cuánto pueden vivir?
los caballos pueden vivir 30 años.
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egilea: AITOR TABERNA
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pertsonaia misteriotsua
Kaixo guztiei, nik deskribatuko dudan pertsonaia ez da altua ezta
baxua ere. Nahiko argala da eta gorputza orekatua du.
Aurpegi borobila du, batere ximurrik gabe, belarriak txiak ditu , sudurra
berriz pizka bat potoloa eta motza . Bere ilea marroia da eta koleta darama batzuetan.
Oso pijoa da, bere arropa beti ondo egon behar da, beti beste per-tsonek ez duten arropa eraman nahi du , oso originala izan baitu.
Ez da jende askorekin ondo konpontzen. ez du hainbeste lagun, ez
delako atsegina.
Aktoresa da.Serie batean egiten du lana eta pelikula bat baita ere egin
du.
Serian aberatza da , seriean aita eta ama inoiz ez dira berarekin
egoten, txakurra dut.
Bere abizena hotel batean jarrita dago. Beno, pista hauekin ea
asmatzen duzuen nor den.

egilea:Laila ugarte

jeroglifico
Es una mancha de la piel

+
Es una flor

+
egilea:Aroa frias
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Lumaren kilima
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LABERINTOA
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egilea: TELMO CABALLERO
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DESKRIBAPENA
NIK DESKRIBATUKO DUDAN ANIMALI BOBIDOEN FAMILIAKO DA ETA KOTOIA DIRUDIEN
ILEA DU. ILEAREKIN ARTILEA EGITEN DA.
NORMALEAN ZURIA IZATEN DA, BAINA NOIZBEHINKA BELTZA IZATEN DA ETA HONEK
SUERTE TXARRA IZATEN DUELA ESATEN DUTE .
IPUINETAN AGERTZEN DEN BEZALA HAUEK
KONTATZEN DIRA LOAK HARTZEKO.
BELARJALEAK DIRA , ETA BASERRIKO ANIMALIAK DIRA. BERAIEN KAKAK KONGITO ITXURA
DUTE “TXOKOLATEZ ESTALITAKO KAKAHUTE BATEN ITXURA “.
ARTALDETAN BIZI DA NORMALEAN.
MOTA EZBERDINETAKOAK DAUDE ESTA EUSKAL HERRIKOAK
LATXA DU IZENA.
AUTOEN ATZEKALDEAN ERAMATEN DUTE BATZUK, ANIMALI HONEN IRUDIA DUEN GOMETSA.
OTSOARI BELDUR DIOTE .
TXISTE ASKO DAUDE HORI BURUZ ETA HEMEN DUZUEN BAT :
ESTAN DOS JUGANDO CON UNA PELOTA Y SE LES CAE POR UN PRECIO Y DICE UNA:
-BEEE Y LA OTRA :
-¡BEE TU!

ZE ANIMALIA DA?
egilea:KARLA RUIZ
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

Crucigrama
A

HORIZONTALES
1

1-Animal de cuatro patas que vive
2
en la granja y tiene cuatro herraduras.
2-Vive en el mar
y echa tinta por
3
los tentáculos.
3-Es un ave y
come lombrices y 4
gusanos infusión.
4-Es un animal de piel dura y es muy grande y tiene
colmillos. - La primera nota musical.
VERTICALES
A-Vive en el agua, es muy grande y come peces tiene
un agujero para respirar. - Es la cuarta nota musical.

Egilea:AINHOA CASTRESANA

