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Urez osatutako planeta
egileak:
Martin, Noah, Josu eta Hugo

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, gu
Josu, Hugo,
Noah eta
Martin
gara eta
gaurko ABEa
egingo dugu.
ABE honek
gauza asko
ditu. Espero
dugu gustatzea.

Huble teleskopioak astro berri bat aurkitu du, baporezko atmosfera hotz inguratua, lurra baino 27 aldiz handiagoa, urez
osatuta dago eta 230ºtako tenperatura
du. Adituek diote ez duela zerikusirik
aurkitu ditugun planetekin. Zientzialariek
esaten dute tenperatura eta presio altuen eraginez material exotikoak egon
daitezkela, adibidez izotz beroa edo ur super arina.

Hanburgesa artifiziala
Holandako zientzialari bat Mastricheko Unibertsitatean hanburgesa berezia sortzen ari dira. Horretarako behien suedun sortutako zelula amak erabiltzen ari
da. Hanburgesa artifiziala
urrengo urrian aurkeztuko du.

a u r k i b i d e a
1.- portada: Urez osatutako planeta eta hanburgesa artifiziala
2.- inkesta: Zein da zure animalirik gustokoena?
3.-elkarrizketa: David eta Manex
4.-kontu kontari: Asmakizuna
5.- gu ere idazle: Chistes
6.- lumaren kilima: Deskribapena
7.- saski naski: Ezekiel

8.-denborapasak: Joku matematikoak

G
A
U
R
eta
H
E
M
E
N

Legazpiko txangoa
Lehengo Astelenean eta Asteartean
Legazpira joan ginen. Moreak eta
Berdeak Maite Amaia eta Adrianekin
joan ziren. Eta laranjak Mertxe, Garbine eta Adrianekin joan ginen. Oso
ondo egon zen, burdinolako museoa
ikusi genuen, eta ola gizonak ere lanean ikusi genituen burdinezko makil
luzeak egiten.

i n k e s t a
zein da zuen animaliarik gustokoena

KATUA

KATUA

OSO PANDA ETA GEPARDOA
ERRINOZERONTEA

2.

COLIBRI

kOALA ETA
ORCA
PANDA HARTZA

DELFINA

GEPARDOA

COCODRILOA

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

MANEX

1- Zein izen nahiko zenuke? Mikel
2- Zer izan nahiko zenuke, arraina edo
dinosauroa? Arraina
3- Gustatzen zaizu jangelako janaria? Ez
4- Zer gorroto duzu gehiago, Adrianen
txapa edo Maiteren txapa? Maiterena
5- Zein da zure animalirik gustokoena?

1- Zein izen nahiko zenuke?Ronni
2- Zer izan nahiko zenuke, arraina edo
dinosaurioa?Arraina
3- Gustatzen zaizu jangelako janaria?Ni
de palo
4- Zer gorroto duzu geiago,Adrianen txapa edo Maitern txapa?Maiterena

Izurdea

5- Zein da zure animalirik gustokoena?Hamsterrak

6- Zein gustatzen zaizu gehigo, iphona
edo blackberrya? Blackberrya

6- Zein gustatzen zaizu, iphona edo
blackberrya?Iphona

7- Zein janari gorroto duzu gehiago?

7- Zein janari gorroto duzu geiago?Porru
patatak

Brokolia
8- Zer pertsona gustatzen zaizu?Ez dut
esango

8- Zer pertsona gustatzen zaizu?Nire nobia

e g u r a l d i a
Hodeitsua

Tenperatura:10º
Euria: Ez du euririk egiten
Haizea:Barea
Presioa:1.037 mb
Gaurko prebisioa: Ona egingo du.
ESAERA ZAHARRA: Armiarma beltz handiak irteten dutenean, eguraldiaren aldaera.
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ASMAKIZUNA
Ezer ez dut asmatzen
bai dena imitatzen,
Tximinokeria ugari
egiten dut nik beti.

egileak: Andoni Azpiazu
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

CHISTES

¡Pepe,huele a muerto.¡Pepe... !¡Peepee!
El coronel:
-Mi general, hemos perdido la batalla.
El general: -¡Pues búsquela!
Cristina, Bájate un momento del coche y dime si funciona el intermitente
de la derecha. Cristina se baja , observa y dice:
-Ahora sí, Ahora no, ahora si, ahora no, ahora si, ahora no...

Un tímido en un bar.
-Póngame un café, por favor.
-¿Sólo?
-Está bien, póngame dos.

¿Es aquí donde sacan las muelas gratis?
- La primera vez, sí.
- Y la segunda?
- No lo sé. Nadie vuelve.

Egilea:Eneko . López.

Lumaren kilima
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DESKRIBAPENA
Deskribatuko dudan lekua oso oso handia da.
Beti soinu asko dago eta dendak iskin guztietan
daude. Saltxitxa denda asko daude eta hirian
saltxitxa usain asko dago. Kalean famatu asko
daude eta jendeak autografoak eskatzen dizkiete. Etxe altu-altuak daude eta gehienak bulegoak
dira. Han badago parke ezagun bat “Central
Park” izenekoa. New Yorken jende asko bizi da
eta kalean etzanda pobre asko daude. Milaka
turista joaten dira. Hiri honetako etxe orratz altuena Empire Estate du izena. Turista guztiak hiri
honetako ezaugarririk ezagunena estatua hau
ikustea. Gugenheim museoa ere badago. Hiri
hau oso polita da eta erakargarria ere bai.
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egilea:Julia Suinaga
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LIBURU AURKEZPENA
LABURPENA: Ezekiel eta bere lagunak ez dute arrakastarik izaten neskekin eta apustu
bat egiten dute. Ea nork lortzen duen neska bati musu ematea.
Bere lagunak Etxe, Leon eta Ola dira eta oso berdeak. Ezekielek aukera paregabea
izaten du Elene tokatzen zaionean lan bat egiteko (Elene klaseko guapenetakoa da).
Baina Leon, Ezekielen arrebataz maiteminduta dago 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 hitz egiten.
ETXE:
Oso isila da eta lotsatia da eta kristoren motorra du. Ile beltza eta ezti koloreko begiak ditu.
LEON:
Oso ausarta da eta eta ez du lotsik. Neskekin egotea asko gustatzen zaio. Ezekielen
arrebataz dago eta horretaz harro dago.
OLA:
Handia eta indartsua da eta neskekin egotea ere asko gustatzen zaio, baina ez da Leon baino arrakastatsuago. Ile beltz
lisoa du eta begi marroiak.

egilea: Ladis Lopez
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

JOKU MATEMATIKOA
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¿Como esta formada esta serie?
2- Completa estos cuadrados que sumando las 3 casillas en diagonal, vertical y horizontal te de 15 sin que se repita ningún numero
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3. completa la serie:

20

-:10-

0,2

-10x-

-x1000

100:-

8 Egileak:Alex eta Julen

-x10.000

-:100
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