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XABI PRIETO AITA DA
egileak:
Martin, David, Polina eta Vincent

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
Martin, David,
Polina eta Vincent. ABE honetan denetatik
aurkituko duzu:
Txisteak, Kruzigramak Liburu
gidoia... Agur eta
espero dugu ABE
hau hoberena
izatea, interesgarriena izatea eta
politena izeatea.

Pasaden asteartean Xabi
Prietok lehenengo semea
eduki zuen eta izena Jon
jarri diote. Ama oso pozik
dago. Xabi oso pozik zegoenez ez zen entrenamendura joan semearekin
egoteko eta klubak baimena eman zion. Zorionak Xabi!

AUSTRALIAKO DIAMANTERIK HAUNDIENA
Diamante honek 13 kilate pisatzen du, Kimberli lurraldetik dator. Bere izena Argyle Pink Jubilee Diamond da. Isabel bigarren erregealdiaren hirurogeigarren urtebetetzea ospatzeko izan da. Diamante
arrosa naturala munduko baliotsugarenetarikoa da .
a u r k i b i d e a
1.- portada: Xabi Prieto Aita eta Australiako diamantea.
2.- inkesta: Zein da zure abeslaririk gustokoena? eta gorrotoena?

3.-elkarrizketa: Mikel eta Andrea
4.-kontu kontari: Chiste
5.- gu ere idazle: Crucigrama
6.- lumaren kilima: Liburu gidoia
7.- saski naski: Poema
8.-denborapasak: Recipe
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Praktikako irakasleen agurra
Ostiralean praktikako irakasleen
azkeneko eguna izan zen hemen,
Morlansen. Ibai, Ainhoa, Sara,
Maider... oso ondo pasa dute eta
asko ikasi dute gugandik.

i n k e s t a
Zein da zure abeslari gustokoena?
eta gorrotona?

Gustokoena:
Esne Beltza
Gorrotoena:
Justin Bieber

Gustokoena:
Ez Daukat
Gorrotoena:
Justin Bieber

2.

Gustokoena:
DL eta David Guetta

Gorrotoena:
Justin Bieber

Gustokoena:
Ez Daukat
Gorrotoena:
Justin Bieber

Gustokoena:
Jennifer Lopez
Gorrotoena:
Justin Bieber

Gustokoena:
Justin Bieber
Gorrotoena:
Selena Gómez

Gustokoena:
Wiz Khalift
Gorrotoena:
Justin Bieber

Gustokoena:
Ez Daukat
Gorrotoena:
Justin Bieber

Gustokoena:
Michel Telo
Gorrotoena:
Justin Bieber

Gustokoena:
Leonard Cohen
Gorrotoen:
Ez Dukat

Inkestaren emaitza:
Gustokoena: Esne Beltza, DL, David Guetta, Jennifer Lopez, Wiz Khalift, Michel Telo eta Leonar Cohenn - Gorrotoena: Justin Bieber

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

Mikeli

1.- Zeintzuk dira zure kolorerik gustokoenak? Berdea
eta arrosa.

1-Zeinetaz gustatzen zara? ez
dut nahi esan.

2.Zeintzuk dira zure lagunik hoberenak?
Asko ditut.
3.Zeintzuk dira zure irakaslerik gustokoenak?
Maite eta Oscar
4.Zein da zure klaserik gustokoena?
Gaztelera
5.Zein da zure filmarik gustokoena?
Ez dakit

1-Zein da zure
abestirik gustokoena?
young, wild and free.
3-Zein da zure abeslaririk gustokoena?
wiz khalifa.
4-Zein lau pertsona eramango zenituzke
salbatzeko?
Martin v, Mikel a, Iune eta Leire.
5-Zeintzuk dira zure jokurik gustokoenak?
monopoly eta scrable.

6.zein da zure programarik gustokoena?
Shake it up

6-Zeintzuk dira zure saskibaloi jokalarik
gustokoenak?
Derrick Rose eta Bjelica.

7.Zein da zure ospetsurik gustokoena?
Amaia Montero

7-Zein nahiago duzu Gonzalo ala Txomin?
Txomin

8. Gustatzen al zaizu jangelako janaria?
Pixka bat

8-Gustatzen al zaizu jangelako janaria?
ni de palo.

e g u r a l d i a
Lainotua

Tenperatura:8 º
Euria:Ez
Haizea:Hotza
Presioa:1030 mb
Gaurko prebisioa: aldakorra
ESAERA ZAHARRA: Negua zaharren hilgarria, gazteen zahargarria.
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CHISTE
Un niño va al zoo con su tía,
-¡Tía, mira ese gorila, se parece a ti!
-¡Qué mal educado eres!
¿Quieres dejar de decir tonterías?
- No te preocupes tía el gorila no va a
ofenderse: no entiende lo que digo.

egilea: Aritz Hidalgo
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

crucigrama
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Vertical: A: un accesorio que te da luz. Lo pueden
poner encima de la mesilla. El antónimo de no.
Horizontales:
1. Un objeto menos en la hora.
2. La cuarta letra del alfabeto. Un accesorio que sirve
para encender la tele y cambiar de canal.
3.Un recipiente de metal, para conservar alimentos.
4. Una historia corta que nos hace reír. Un número
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Egilea: June Calo

Lumaren kilima
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Liburuaren gidoia
Izenburua: Gizajo baten egunkaria.
Idazlearen Izen Abizena: Jeff Kinney
Argitaletxea: Alberdania
LABURPENA
Istori honetan DBHko gizajo baten bizitza kontatzen du. Lagun onak egiten ditu eta batzutan lioetan sartzen da. Batzutan gauza parregarriak
gertatzen dira.
PERTSONAIAK
GREG: Oso zintzoa da, baina batzutan bihurria. Asko gustatzen zaizkio
neskak. Amesten du, haunditan aberatsa dela.
AMA: Atsegina da eta Mannik egiten dituen gauza asko gustatzen
zaizkio. Asko gustatzen zaizkio musika eta dantza.
AITA: Atsegina da eta ama bezala asko gustatzen zaio Mannik egiten dituen gauzak . Ez zaio musika gustatzen.
IRITZIA
Neri egunerokoak asko gustatzen zaizkit. Pertsonaiak
parregarriak eta bihurriak dira baina ematen du ume
batek egin dituela.
Nik liburua gomendatzen dizuet denoi, mutilei eta
neskei.
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egilea: Odei Dabringhaus
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Poema
Itsaso begi urdina
zikindu dute beltzez
baleak hilko dituzte
baina baleen-hodeirik ez.
Zergatik aukeratu dut:
Kutsaduraren kontra nagoelako
eta baleak nire animalia
gustokoenak direlako.

Zenbaki guztiak dira
hutsaren jeloskor.
Zergatik da biribila
bera ez bada inor ?
Bi huts elkarren ondoan
maitasunak lotu ditu
jadanik ez dira hutsak
baizik eta infinitu

Egilea: Mikel Azpeitia
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio
White chocolate chip cookies
Ingredients:
-200 grams flour

-1/2 teaspoon salt

-200 grams white chocolate chips
-

-125 grams butter

-125 grams sugar
- 1/2 teaspoon baking soda

-Teaspoon vaInilla

Method:
First, mix the flour, baking soda and salt in a bowl.
Then, mix the butter and sugar in a bowl.
Later, mix the contents of the two bowls. Add the white chocolate chips.
Next, whit a spoon, put the mixture onto the greased baking sheets.
Finally, bake in a preheated oven for 10 to 12 minutes.

ABE

Egilea: Gabriel Olano

