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Azkeneko erabakiak
Egileak:
Ibone,Iker,Alex eta Leire

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
ibone, iker,
Alex eta leire
gara. Eta hau
gure 2.A.B.E.a
da, espero
dugu entretenigarria eta
gustokoa izatea. AGUR!!!

Espainiako instituto guztietan,
hiru urte batxilergo egingo dira.
Batxilergoko 1go urtea,
D.B.H.ko azkeneko urtea egingo da.Orduan, D.B.H.ko 3. urtean, aukeratu beharko dugu
zer egin. Batxilergoa edo lanbide heziketa.1go ESOko ta Batxilergoko
kurtsoak beharrezkoak dira.

Errehabilitazio zentroan sutea
Gutxienez 22 lagun hil ziren asteartean Liman,erreabilitazio zentro batean izandako sutean. Limako
ekialdean izan zen ezbeharra.
Suhiltzailen arabera, lehen solairuko koltxoi batek su hartu
zuen,liskar batean, eta han zirenak
arrapatuta geratu ziren. Hainbat lagun lehiotik salto egin zuten.

a u r k i b i d e a
1.- portada: azkeneko erabakiak eta erreabilitazio zentroan sutea.
2.- inkesta: Zein da irakurri duzun azkeneko liburua?
3.-elkarrizketa: Maite eta Ibone
4.-kontu kontari: Txisteak eta ahokorapiloak
5.- gu ere idazle: gurutzegrrama
6.- lumaren kilima: Nire gai gogokoena
7.- saski naski: liburu aurkezpena
8.-denborapasak: description
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Bikien urtebetetzea
Gaur, otsailak 7 Irati eta Mikel
Vararen urtebetetzea da, 9 urte bete dituzte. Zorionak! eta
ondo pasa ABE egiten ari garenen partetik.

i n k e s t a
Zein da irakurri duzun azken liburua?

Aitor:

Aitor:

Mikel:

Hugo:

Alai:

Ni ez naiz umea

El diario de Greg

El diario de Greg

Irakasle gaiztoa

Beneziako misterioa

Ixeia:

Mikel:

Cecilia:

Ainhoa:

iune:

Judy Moody

Soy el número 4

Cuando me alcances Sara y las goleadoras Torres de Malory

2.

Inkestaren emaitza: Denetatik dago baina hala
ere El diario de Greg bi mutilek irakurri dute.

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

Ibone

1- Zenbat denbora daramazu
Amara Berrin?
7 urte

1-Ze eskolara
joango zinateke
Amara Berri
apaarte? Ez dakit

2- Eskola batean egon zara Amara Berri baina lehenago? zein? Eibarko eskolan

2-Zer izan nahi duzu haunditan? Irakaslea

3- Zein da matematikak duen gauzarik zailena? Probabilitateak

3-Ze filma da zure gustokoena? Guztiak

4-Ze eguraldi da gehien gustatzen zaizu4- Txikitan ona zinen matematiketan? Ez oso na? Beroa egiten duenean.
ona

5-Zenbat muxu eman dizkizute gaztetan?
Asko

5- Ze gustatzen zaizu gehien: telebista,
Prentsa edo Txikiweb? Txikiweb
6- Noretaz gustatzen zara? Inor.taz....

6- Zein da zure abestirik gogokoena? Let it se

7-Zer egingo dezu: trilingue edo bilingue?
7- Ondo portatzen al dira zure ikasleak? Bat- Trilingue.
zuk

8- Multarik jarri al dizute? Bai 5,6,7

8- Zein da zure klaserik gustokoena? Plastika

e g u r a l d i a
Elurra

Tenperatura: 3º
Euria: elur tantak
Haizea: ez.
Presioa:
Gaurko prebisioa:
ESAERA ZAHARRA: Kandelario elurra dario, San Josek ere
lagunduko dio.
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Txistea eta ahokorapiloa
-Hor al dago Jon Sarasua?
-Ez, hemen ez dago Jonik.
- Baina hori ez al da ba 79.71.59 zenbakia?
- Ene! zein astakiloa! Baina bakar bat ez duzu
asmatu, e?

Tiriki tauki tauki
Mailuarekin hotsa
tiriki tauki tauk
Mailuarekin hotsa
ederki dantzantzen da
gure mutil motza
ederki dantzatzen da
gure mutil motza
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egilea:Urko Abad
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EA asmatzen duzuen
zorte on!!!!!!!

G
U

Gurutzegrama
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Bertikala:
A-Gauez ateratzen den animali ugaztuna
Horizontalak:
1- Ahoaren ondoan dagoen zati biribila.
2-Gazta jaten duen animali txikia.5. nota musikala.
3-Beste arrainak jaten dituen arrain handia.
4-Fruta oso txikia beste mahatsen ondoan jaiotzen dena. Ezen
antonimoa.
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Egilea:Xabier Arrue

Lumaren kilima
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GREZIAR MITOLOGIA
Jainko ospetsuena Zeus da eta gero Poseidon,Hades,Estia, Demeter eta Hera daude.
Jainko ospetsuenak hiru munduak zozketatu zituzten erabakitzeko bakoitzak zein gobernutako
zuen jakiteko. Zeusek zerua gobernatu zuen, Poseidonek itsasoa eta Hdesek infernua.
Zeusek eta Herak seme bat bat bakarrik eduki zuten Ares deitzen zena. Baina bere aitak gorroto
zuen.
Zeusek beste seme asko eduki zituen Afrodita,Apolo,Artemisa,Atena,Ermes eta Dionisio.
Bakoitzak zeregin bat zeukan: Afroditak maitasuna menderatzen zuen, Apolo eta Artemisa
bikiak zirenez zeregin berdinak zuten, ehiza, Ateneak estrategia menderatzen zuen, Ermes
gutunen eta lapurren jainkoa zen eta Dionosio ardoa eta festarena.
Zeusek beste seme batzuk zituen baina hauek semijainkoak ziren adibidez: Erakles, Ulises,
Perseo......
Hauek oso indartsuak ziren baina hilkorrak ziren. Bita ere oso indartsuak ziren. Jainko guztiak
beraien zereginak baztertuz beste botere batzuk zituzten adibidez: Fisikoki aldatzea edo
agerraraztea beste zenbait gaitasun gehiago.
Hadesek bi emakume bahitu zituen Pesefone eta Euridize.
Persefone bere hiloba zen baina hala ere berataz erabat maiteminduta gelditu zen. Bahitu
zutenean bere ama (Dmeter) oso triste gelditu zen eta Hadesek berarekin tratu bat egin zuen:
Persefone hiru hilabete bakarrik geldituko zela infernuan. Eta hemendik etortzen dira lau
urtaroak.
Eridize eta orfeo erabat maitemindutak zeuden, baina behin Euridizeri suge pozointsu
batek koska egin zion eta hil egin zen. Orfeo infernura joan zen bere bila eta Adesek esan zion
baietz baino tratu batekin: Bidean Euridizeri ezingo ziola begiratu, baina irteera aurrean zuela Euridize Infernuan gelditu zen betirako.
Esaten da Afradita eta Apolok seme bat eduki zutela Edos izenekoa. Jainko hau oso famatua da
mundu osoan cupido izenarekin.
Jainko eta Jainkosa guztiak familia dira, baina hala ere beraien artean edukitzen zituzten.
Infernutikan sartzea eta ateratzea bakarrik hiru pertsona lortu zuten: Hermes(lapurren eta mezuen jainkoa), Persefone eta Orfeo.
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egilea:Naiara Ubarretxena
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Nim itsasoan
Idazlea:Wendy Orr
Marrazkilaria:Kerry Millard
Pertsonaiak:(Protagonista)Nim, Nim neska
gazte bat da eta uharte batean bere aitarekin
bizi da.
Jahck:Nimen aita da, Ozeanografoa.
Fed eta Selkie: fred Nimen laguna da eta baita ere Selkie, Fed Iguana
da eta Selkie Itsas lehoia.
Laburpena: Nim bere aitarekin bizi da uharte batean baina Nim honetaz gain ez du beste pertsonekin kontaktua galdu bere ordenagailuari esker.Selkie bahitu egiten dute eta Nimek bahitzaileen itsasontziari jarraitzen hasten da igerian baina itsasontzia galdu egiten du
eta kruzero batekin topatzen da , kruzeroan sartzen dute eta gauza
arrigarriak gertatzen zaizkio.
Iritzia: Liburua oso ondo dago, Marrazki gutxi
ditu baina dituenak onak dira eta istorioa
ulertzen laguntzen dute. Abenturazko liburuak
gustoko dituztenei gomendatuko nieke.

Egilea:Mikel Malagon
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

DESCRIPTION
First description:
It’s an animal. It’s brown. It’s near of the yellow
car. It’s small, it like bananas,it has got long tail,
it’s mamal it lives in the jungle, it eats bananas,
it has got four legs, it can jump very high.

Second description:
It’s a person, he’s wearing green trousers, a green
t-shirt and yellow hat. He’s short and fat, he has got
pink hair. He’s playing trunpet. He’s in front of the bus.

Third description:
It’s a bag , he’s wearing a black and orange jumper
and a green cap, he’s a rober, he has got an aneful
lot of money, but that’s not the point because one
woman is calling the police. He’s near of the green lorry,
he’s in the sewer.

EGILEA:Mikel Unanue

