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2012ko otsailaren 16a

350 Hildako Hondurasen
egileak:
Xanti,Edit,Haritz eta Aitor

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:
Hemen gaude
Edit,Xanti,Haritz eta
Aitor.Eskolan
egiten ditugun
lanak ikusteko
prest?40.ABE
a hoberena.
Espero dugu
gustatzea.

Honduraseko kartzela batean 350 hildako egon dira
sute batengatik. Esaten dute sutea nahita egin zela
edo kortozirkuito bat egon
zela.Kartzela laurehun presoentzako egina zegoen baina 800 baino gehiago zeuden.

Krisia

Krisia hasi zenetik, askoz handiagoa egin da.2008tik. Gipuzkoan
4646 gazte joan dira beste herri
batera lana aukitzera. Agian
zortea izan dezakete eta lana
aurkitu.
a u r k i b i d e a
1.- portada:·350hiladako Hondurasen eta Krisia
2.- inkesta:Zein festa da gustokoena?
3.-elkarrizketa:Odei eta Iune
4.-kontu kontari:Ahokorapiloa
5.- gu ere idazle:Gurutzegrama eta cuento
6.- lumaren kilima:Gabonak Norberian
7.- saski naski: Odd one out
8.-denborapasak:Marble cake
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INAUTERIAK IKASTOLAN

Urtero bezala Morlansen
inauteriak ospatuko ditugu
datorren ostiralean eta denok mozorratuta etorriko gara.
OSO ONDO PASAKO DITUGU FESTAK!!!

i n k e s t a

Zein da zure zure festarik gustokoena?

Iker:
Inauteriak

Mikel J:
Aste nagusia

Alai:
Aste nagusia

Nora:
Inauteriak

Sara:
Inauteriak

Martin:
Aste nagusia

Mikel M:
Aste nagusia

Gabriel:
Aste nagusia

Josu:
Gabonak

Ainhoa:
Inauteriak
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Inkestaren emaitza:
ASTE NAGUSIA!!!

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

IUNE

Zertaz mozorrotuko zara
inauterietan?
-Detektibez.
Nora joango zinake neguko oporretan?Ez dakit.
Zeinekin?
-Familiarekin
Nolakoa da zure entrenatzailea?
-Oso raperoa
Non biziko zinateke hemen biziko ez bazina?Zer dago han?
-Alemanian,Gauza asko interesgarriak
ditu
Zein lanbide izan nahi duzu handitan?
-Arkitektoa
Zer gustatzen zaizu Donostitik?
-Itsasoa
Eskola ez daukazunean zer egiten dezu’
-kirola
Zer gosaltzen dezu goizean?
-Tostadak kola-kauarekin.

Zertaz mozorratuko zara?
-Sorpresa.
Nora juango zinateke neguko oporretara?Zeinekin?
-Luz Ardiden-era. Familiarekin.
Nolakoa da zure entrenatzailea?
-Gogorra baina oso jatorra.
Non biziko zinateke hemen biziko
ez bazina?Zer dago han?
-Parisen. Frantsesak daude.
Zein lanbide nahi duzu handitan?
-Publizista
Zer gustatzen zaizu Donostitik?
-Dena
Eskola ez daukazunean zer egten
dezu?
-Lo eta lagunekin geratu.
Zer gosaltzen dezu goizean?
Esnea gailetak edo zerealekin eta
batzutan mandarina.

e g u r a l d i a
Euritsu

Tenperatura:8ºC hotza egingo du Donostialdean
Euria: Noizean behin zaparradak ipar mendebaldean.
Haizea: Ipar mendebaldeko haizea ahulduz joango da eguardian.
Elurra: Goizean 600m-tara iritsiko da baina arratsaldean 800m
eta 1000m artean egongo da.
ESAERA ZAHARRA:
kandelario elurra dario,San josek ere lagunduko dio.
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AHOKORAPILOA
Atzera, aurrera,
baratza aldera,
tomate, porruak
neretzat hartzera.
Atzera, aurrera,
itsaso aldera
legatza, antxoak
neretzat hartzera.
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egilea:Estitxu Olaizola
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Gu ere idazle
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Julen y sus cuentos
Llovía mucho y Julen no podía bajar al parque. Además en la televisión echaban
un programa muy aburrido Así que cogió un libro de cuentos y lo empezó a leer.

A Julen no le gustaba leer, pero como no tenia nada que hacer leyó un
cuento.El cuento iba sobre la magia. En un día no lo había acabado pero
en dos o tres ya lo acabó. Faltaban cuatro dias para que empezara el cole.
Decidio leer otro cuento y como tenia en casa un montón que no ha
bía leído empezó a leer otro. Este cuento iba sobre las maravillas del mundo. Cuando llegó el
cole en lengua empezaba a leer mucho mejor, entendió muchas cosas
que el no sabía. Hasta la profesora le dijo que hiciera un trabajo que
nadie había hecho.

egilea: Lucía Jimenez

Hizki zopa
1-Eskola guztietan
dago eta klarionarekin idazten da.
2-Europako nazio bat
da.
3-Zauden tokian jakiteko da.
4-Kontinente bat da.
5-Idazteko erabiltzen
den gauza bat da.
6-Asteko egun bat
da.
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egilea:Mikel Vara

Lumaren kilima
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GABONAK NORVEGIAN
-Norvegia: Kandelak, iratxoak eta elurra.
Norvegiarrek kandela-argi eta etxe-txokoko suarekin lotzen dituzte eguberriak. Abenduaren 13an, Santa Luzia
egunean hasten dira eguberri-aurreko ospakizunak eta
gau horretan Eguberritako lehen afari berezia izaten dute etxeko animaliek. Norvegiarrek saskiz, adarrez eta pinu-buru edo intxaurrez egindako iratxo-irudiz aipatzen dituzte etxeak.Eguberri egunako ospakizuna abenduaren
24ko arratsaldeko 5etan hasten da. Norvegiako etxeetako mahaietan ez da faltako arroz-ahia, barruan almendra bat gordeta duena, aurkitzen duenari zortea emateko. Izokina, bakailoa, haragi-albondigak, elur-orein, patea ahabiekin, baia-krema...Garagardoa eta akevitt-Norbegiako pattarra-erruz. Hori da Gabonetako menu Norvegiarra. Afalostean,Gabonetako zuhaitza piztu eta julenisse edo Eguberri egunean Papa Noel bihurtzen den
eguberri-iratxoen zain geratzen dira haurrak.
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egilea:Nora Azpeitia
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

Odd one out
Ocean

Swimming

Beach

Skirt

pool

Socks

Jeans

Legs

T-Shirt

Orange

Orange

Yellow

Red

Theree

One hundred

Juice

Ovni

Two

Egilea:Carolina
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

Marble cake
Ingrediets:
300g flour,300g butter,1tablespoon baking powder 4,4 eggs
150g chocolate powder
Method
First, mix the sugar and later, pour the chocolate the eggs in
a big bowl.Mixture into a greased add the softened cake tin.
Then add butter and mix well.The rest of the mixture.
Next, add the flour and finally, cook for baking powder.
Mix 40 minutes divide the at 180º (mark
6)
the chocolate powder mixture in two.
Mix with half the mixture.

EGILEA:Leire Larraz

