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Valenciako istiluak
egileak:

Mikel, Ladis, Alai eta Manex

agurra
Kaixo, mutikoak:
Gure ABEarekin
sentsazio zirraragarriak eduki ditzakezu adibidez:
Aluzinazioak
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

Valenciako batxilergoan ez zuten ia dirurik eta hori gutxi balitz ikasleak klasean txamarrarekin sartu
behar ziren ez zutelako berogailurik.
Astelehenean ikasleak protesta bat egin
zuten horren kontra. Orduan poliziak
“porrak” atera eta aurrean jartzen ziren
pertsona guztiak jotzen zituzten: Pertsona heldu batzuk bota, 20 unibertsitateko
ikasle atxilotuta eta 5 adin gutxiko atxilotuak izan ziren.

Goya sariak
Urbizuren “No abra paz para los malvados” filma
onenaren, zuzendari onenaren eta aktore onenaren
sariak jaso ditu. Beste hiru sari ere jaso ditu peli-

edukiko dituzu...

kula honek baina Urbizu ez da sariak jaso dituen
euskaldun bakarra izan. Alberto Iglesias musikan,

Espero dugu

Pedro Ribero animaziozko film laburrean, Klara
Bilbao jantzi diseinuan, Karmele Soler makilajean

ABE honekin fli-

izan dira beste euskaldun sarituak.

patzea. AGUR
BENHUR ETA
JAN FRUTA.

a u r k i b i d e a
1.- portada:Valenciako istiluak eta Goya sariak.
2.- inkesta: Astelehenean diplomak banatu ziren.
3.-elkarrizketa: Martin v eta Ikerri.
4.-kontu kontari: Abestia.
5.- gu ere idazle: Crucigrama.
6.- lumaren kilima: Liburuaren aurkezpena.
7.- saski naski: Recipe.
8.-denborapasak: Odd one out.
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Diploma banaketa
Atzo astelehen arratsaldean inauterietan
egin zen desfileko diploma banaketa egin
zen.Irabazleak hauek izan ziren: Taldeko
kategorian:Mikel Malagon, Ladis
Lopez.Ekologikoena:Iune Azpiazu,Ixeia Roca,Zuriñe Corcobado,Leire Azkune eta Edit
Calo.Sormenekoa:Nora Benegas.
Banakakoa:Daniel Juaristi eta Alejandra Lacarra.

i n k e s t a
Zer egingo zenuke hil baino lehen?

Iune:Atrakzio par- Leire:Medikura
ke batera joan.
joan erremedio
bat aurkitzeko.

Martin:Nere lagu- Mikel.M: Oporre- Ladis:Nere lagunekin gau-pasa
tara joan nere la- nekin gau-pasa
egin.
gun guztiekin.
egin.

Alai:Loteria erosi. Mikel.J:Nere laHugo:Mundu guz- Iker:Gau-pasa
gunekin gau-pasa tia bisitatu eta
egin nere laguegin.
gau-pasa egin
nekin.
nere lagunekin.

2.

Aitor:Gau-pasa
egin nere lagunekin .

Inkestaren emaitza: Gau-pasa egitea da gehien
nagusitu dena.

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

IKER

1.-Zertaz joan zinen mozorrotuta?
Animadoraz.

1.-Zertaz joan zinen
mozorrotua?
sevillanaz.

2.-Zeintzuk dira
zure lagunik honenak?
Ladis, Mikel A, Mikel L, Iune, Leire eta David.
3.-Telebistako ze serie gustoko duzu?
La que se avecina.
4.-Zein da zure kirolik gustokoena?
Saskibaloia.
5.-Ze arropa marka gustoko duzu?
Quiqsilver eta Etnies dira.
6.-Ze hiritara joan nahi duzu?
Miamira.

2.-Zeintzuk dira zure lagunik hoberenak?
Alai, Mikel J eta Aitor D.
3.-Telebistako zein serie duzu gustokoena?
Top Gear.
4.-Zein da zure kirolik gustokoena?
Futbola.
5.-Zein da zure arropa markarik gustokoena?
Adidas.
6.-Zein hiritara joan nahi duzu?
New Yorkera.
7.-Zer izan nahi duzu handitan?
Optikoa.

7.-Zer izan nahi duzu handitan?
Arkitektoa.
8.-Zer nahiago duzu: Prentsa, txikiweb edo telebista.
Prrentsa.

8.-Zein nahiago duzu: prentxa, txikiweb edo telebista?
Telebista.

e g u r a l d i a
EGUZKIA

Tenperatura:10º
Euria: Ez dago euririk
Haizea: Ipar haizea
Presioa:1050 mb
Gaurko prebisioa:Eguzkia egingo du
ESAERA ZAHARRA: Kandelario bero,negua dugu gero.

3.

K O N T U K O N TA R I
1

.

z

i

k

l

o

k

o

l

a

n

Abestia
Boga-boga,marinela.
marinela!
Joan behar dugu urrutira.
Urrutira.
bai Indietara bai Indietara.
Ez dut nik ikusiko.
Zure plai ederra
plai ederra!
Agur,Ondarroako
itsaso bazterra!
itsaso bazterra!
Marinela! Boga!...Marinela.
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egilea:Estitxu Olaizola
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio
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Vertical
A. Calzado que se pone en verano
Horizontal
1. Lo que usa para preparar sopa.
2. Fuera del grupo. Quinta letra del alfabeto.
3. Un pájaro que anda por las ciudades. Séptima letra
del alfabeto.
4. Alimento redondo que crece debajo de la tierra.Lo
que sale después de la luna.

Egilea: Eneko López

Lumaren kilima
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EZEKIEL
EZEKIEL
Jasone Osoro

Laburpena:
Ezekiel eta bere lagunak ez dute arrakastarik izaten neskekin eta apusutu bat egiten dute.
Ea nork neska bati muxu ematea.
Bere lagunak Etxe,Leon eta Ola dira era berdeak .Ezekielek aukera pare gabea izaten du Elene tokatzen zaionean lan bat egiteko(Elene klaseko guapenetakoa da).Baina
Leon,Ezekielen arrebataz dago maitemindua eta orduan iskanbila bat sortzen da.
Deskribapena:
Ezekiel:
Ros deitzen diote arrosa kolorea askotan janzten duelako bere arrebak pasata.Ile marroia du eta begi
marroiak.Lotsatia da eta ez du neskekin asko hitzegiten.
Etxe:
Oso isila da eta lotsatia da eta kriston motorra du.Ile beltza eta ezti koloreko begiak ditu.
Leon:
Oso ausarta da eta ez du lotsik.Neskekin egotea asko gustatzen zaio.Ezekielen arrebataz dago maitemindua eta
horretaz harro dago.
Ola:
Handia eta indartsua eta neskekin egotea ere asko gustatzen zaio,baina ez da Leon baino arrakastatsuagoa.Ile
beltz lisoa du eta begi marroiak.
Iritzia:
Historia oso erakargarria da eta dibertigarria,asko gustatu zait.Asko gustatuko litzaidake 2. liburua egitea.
Pertsonaiak oso benetakoak dira eta oso normalak,ez dute ezer espezialik.
Ez ditu marrazkirik baina portadako argazkia esan nahi du pijo xamarrak direla.
11 urtetik gorako edozein pertsonari gomendatzen diot.
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egilea:Ladis Lopez
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RECIPE
BANANA SPLIT
INGREDIENTS:
1- 1Banana.
2- Chocolate, vanilla and strawberry ice cream.
3- Whipped cream.
4- Chocolate sauce.
5- Sprinkles.
METHOD:
First, cut the banana in half lengthwise.
Next, add one scoop of chocolate, vanilla and strawberry ice cream.
Then, add whipped cream.
Finally, add chocolate sauce and sprinkles.

egilea: Iñigo Almandoz
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

Odd one out
A

B

Rabbit

Dolphin

Horse

Snake

France

England

Italy

U.S.A

Red

Blue

Green

Yellow

Tomatoes

Broccoli

C

Potatoes

D

EGILEA:Iune Azpiazu

Meat

