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jeitsi ondoren

Amara Berriko Egunkaria

47 zb.

2012ko martxoaren 7a

Ospatuko da E. Herriko itzulia.
egileak:
Lide, Sara, Olaia, Andrea.

agurra
KAIXO, LAGUNAK
GUK AURTENGO
47. ABE-A OSATU
DUGU. GU LIDE,
SARA, OLAIA ETA
ANDREA GARA
ETA ESPERO
DUGU GURE ABEA ENTRETENIGARRIA IZATEA.
IKUSI ETA IKUSI
ETA IRAKURRI.
ONDO PASA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!

Antolakuntzak arazo ekonomikoak izan
ditu proba aurrera ateratzeko. Babesle
berri handien artean Banco Sabadell
dago. Apirilaren 2an hasiko da itzulia,
Gueñesen; Eta bukatuko da, apirilaren
7an- Oñatin.
Eusko Jaurlaritzak 2012rako diru laguntza 360.000 eurotik 200.000ra jeitsi ondoren, antolakuntzak zioen itzulia jokatu ahal izateko beste 150.000 euro behar
zituela eta Banco Sabadellen kontura joango da sari nagusia.

Euskadiko ume lapurketak
Euskadi ume lapurtuen denuntzia kantitate handiena da (230)
horietatik133 Gipuzkoakoak dira. Epaile batek kripta batzuk irikitzea agindu du gorputzik dauden egiaztatzeko. Kriptak
Bizkaian Galdakaoko hilerrian aterako
dira hilabete honetako amaierara.
Lehen hiru alditan atera izan ziren
kriptak hutsik zeudela konturatu ziren.
Horregatik susmatzen da Euskadin
umeak lapurtzen zituztela gero beste
gurasoei emateko.

a u r k i b i d e a
1.- portada: UME LAPURTUAK eta E.H. itzulia
2.- inkesta: BERBENA.
3.-elkarrizketa: OSCAR ETA J.J.
4.-kontu kontari: OLERKIAK.
5.- gu ere idazle: ISTORIO MOTZA.
6.- lumaren kilima: MONSTER HIGH.
7.- saski naski: KONTU KONTARI.
8.-denborapasak: ODD ONE OUT.
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BERBENA
Bigarren hiruhilabetean koreografiak prestatu eta musika
aukeratzen dugu. Entsaiatu eta
dantza ikasi ondoren, taldearen
aurrean aurkezten dugu eta
azkenik balorazioa egiten dugu.
Gure taldeko irabazleak argazkian.

i n k e s t a
Zein da zure irakaslerik gustokoena eta zergatik?

Nora R:
Lide :
Isabel, jatorra de- Maite, Oscar eta
lako.
J.J, oso jatorrak
direlako.

Edit:

Jesica:
Pilar, berarekin
asko ikasten dudalako.

Nora B:
J.J, eta Maite,
oso jatorrak direlako.

2.

Mar:
J.J, oso jatorra
delako.

Maite, oso jatorra
delako eta oso ondo
erakusten delako.

Miriam:
J.J, oso jatorra
delako.

Alazne:
J.J, oso jatorra
delako.

Sara:
Ane:
J.J, eta Maite,
J.J, oso jatorra
oso jatorrak dire- delako.
lako.

Inkestaren emaitza:
Jose Joakin da gustokoena.

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

Oscar

J.J.

Gustoko al
dituzu zure
ikasleak?
Bai gehienak.
Seme-alabak al dituzu?Zenbat?
Bai, alaba bat.
Gustatzen al zaizu Morlanseko irakaslea izatea?
Bai asko.
Zenbat urte daramatzazu irakasle
bezala?
15 urte.
Zenbat anai-arreba dituzu?
Arreba bat.
Zein da zura herririk gustokoena?
Hondarribia.
Zein da zure kolorerik gustokoena?
Horia.
Zein da zure janaririk gustokoena?
Txipiroiak.

Gustoko al dituzu zure ikasleak?
Bai.
Seme-alabak al dituzu?
Ez.
Gustatzen al zaizu Morlanseko irakaslea izatea?
Bai asko.
Zenbat urte daramatzazu irakasle
bezala?
32 urte.
Zenbat anai-arreba dituzu?
2 arreba eta 3 anaia.
Zein da zure herririk gustokoena?
Zegama.
Zein da zure kolorerik gustokoena?
Urdina.
Zein da zure janaririk gustokoena?
Mariskoa.

e g u r a l d i a
LAINOTUTA

Tenperatura: 4-12ºC
Euria: Ez du egingo egunean zehar baina gauean zerua oso
hodeitsua geratuko da eta euria egin dezake.
Haizea: Aldakorra eta ahula.
Gaurko prebisioa: Goizean hotza egingo du eta gauean euria
egin dezake.
ESAERA ZAHARRA: Goiz gorri, arrats iturri.
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OLERKIA
Nere txakur lagun
basoan galdu zait
bi begietatik
malkoa irten zait.
Nere txakur maiteak
bidea aurkitu du
lau oinak urratuak
gaur etxean daukagu.
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Egilea: Andoni Azpiazu
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

NESKA ETA ZALDIA
Bazen behin Maria izeneko
neska bat. Mariaren
urtebrtetzea zen, bere
gurasoek zaldiz ibiltzera
joatea erabaki zuten.
Zaldi gauzak oparitu
zizkioten.

I Bere familiak zaldi bat
oparitu zion baita cabezada
zela bat ere. Mariak Zeus
D eta
deitu zion. Mariak ez
zer esan, harrituta
A zekien
zegoen.
ondo pasatzen zuten
Z Oso
elkarrekin egun osoa.
gurasoak oso
L Mariaren
pozik zeuden.
Eta bizitza igaro zuten
E juntu eta pozik.
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Egilea: MARIA ALONSO

ABE

Lumaren kilima
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Liburu aurkezpena
Izenburua: Monster High
Idazlea: Lisi Harrison
LABURPENA: Frankie Stein eta Melody Carver iritsi berriak dira
Herston High institutora eta Frankik bere sekretua gorde behar
du: Mounstro bat dela baina badaude beste batzuk ere mounstroak direnak eta orduan Herston High ordez Monster High
deitzen dute.
PERTSONAIAK: Frankie Stein: Mounstro bat da,Frankensteinen
alaba. Azal berdea du eta bi torluju lepoan. Berarentzat dena
berria da 15 egun dituelako.
MELODY CARVER: Normi bat da,lehen Beverly Hillsen bizi zen
eta asma zuelako Herston Highera etorri zen.60
hamarkadako elastikoa da.
IRITZIA: Istorioa asko gustatu zait eta pertsonaiak
ere. Ez du marrazkirik eta kapituloka osatuta dago. Liburu hau neskentzat gomendatuko nuke.
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Egilea: Ane Infante
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PILUTXI ETA BERE LAGUNA TXURI
Bazen behin ardi bat. Pilutxi zeukan izena. Bere lagun hoberena Txuri zen. Oso txintxoak ziren. Baina egun batean Txurik aurkitu zuen
diamante bat. Oso polita zen. Txuri joan zen
korrika Pilutxiren etxera. Txuri iritxi zenean
esan zion Pilutxiri:
-Begira ze aurkitu dudan! Eta esan zion Pilutxik :
-Ze polita! Non aurkitu duzu? eta esan zion:
-Mendietan aurkitu dut.Eta Pilutxi eta Txuri
oso pozik bizi ziren.

egilea:MARIA RUBIO
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

ODD ONE OUT
A

Amara
berri

Ferrerias

Peña
Florida

Pencil

Cat

Dog

Carrot

Hamster

Policeman

Fayerman
fire

Poustan
post

Doctor

Orange

Purple

Green

Pink

B

C

D

Egilea: Uxue Unzurrunza.

