
A.B.E.
Amara Berriko Egunkaria
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J U L I A ,  A N A ,  H U G O  E T A  B E G A
EGILEAK

1.- portada

- ALBISTEA: Zulo bat Floridan.

2.- inkesta

-Zein da zure kantarik 
gustokoena eta zergatik?

3.-elkarrizketa

-Xiang eta Adrian.

4.- kontu kontari

-Donostian elurra (horia)

5.- gu ere idazle

-Jolas kanta.

6.- lumaren kilima

-Bat Pat munstruoaren 
gatiboa.

7.- saski naski

-Sentsazio zirraragarriak.

8.- entretenigarriak

-Marbel cake 

zulo bat floridan
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Kaixo, gu Bega, Hugo, Ana eta Julia gara eta espero dugu gure ABEa zuei 
gustatzea. Interesgarria izango da eta guztietatik politena. AGUR!

Aurreko ostiralean 
Floridan, gizon bat 
eta bere familia 
haien artean 2 
urteko haur bat lo 
zeudela, zulo bat 
ireki zitzaien 
etxean. Gizonaren 
anaia joan zen 
ikustera zer 
gertatzen zen  
baina berandu 
iritsi zen eta 
guztiak zuloan 
erorita zeuden.

Zuloa sei eta 
bederatzi metro 
artean dago eta oso 
desegonkorra da. 
Poliziek beraien 
bilaketa utzi dute 
zuloa sakonegia 
delako.



  Orain dela bi aste Mikel Bordak eta Josuk saskibaloiko entrenamendua zeukaten. 
Komunera joan ziren eta hasi ziren papera busti eta paretera eta sabaira botatzen, 
mutilen komunean eta gero nesken komunean. Gero, Xabik ikusi zituen eta komun 
guztia garbitu behar izan zuten.

Aurreko astean futbol entrenamendua zeukaten 
batzuk moskeatu ziren beste taldeko 
entrenatzailearekin eta hasi ziren “Dani dimisión” 
abesten. Fernandok hitz egin du beraiekin eta 
bakoitza partida bat jolastu gabe geldituko da.
Egilea: Unai Bernabeu.

g a u r  e t a  h e m e n
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Inkestaren emaitza:

GAURKO INKESTA
Zein da zure kantarik gustokoena, eta zergatik?

entrenamenduetan arazoak

Feel this 
moment,
martxosoa 
delako.

Asko ditut. Want you 
back,
dantzatu 
ahal delako.

Celebrate, 
kantu 
desberdina 
delako.

As long as you 
love me, 
Justin Bieber 
gustoko 
dudalako.

Want you 
back, 
dantzatu 
ahal delako.

Eva Maria 
se fue, izena 
gustoko 
dudalako.

Ez dakit. Ez dakit. Some nights, 
danborra 
jotzen 
dutelako.



1.-Zein da zure janaririk gustokoena?

Patatak.

2.-Zein da zure kirolik gustokoena?

Saski Baloia.

3.-Zein da zure arlorik gustokoena?

Plastika.

4.-Zeintzuk dira zure lagunik hoberenak?

Eguzki,Ilazki,Bega eta June.

5.-Norbait gustatzen zaizu?

Ez.

6.-Zer egingo duzu asteburuan?

Ordenagailuan jolastu, ikusi telebista, musika 
entzun...

7.-Zer nahiago duzu izatea,itsasontzi bat, ala 
hegazkin bat?

Itsasontzi bat.

8.-Zein da zuretzat irakaslerik hoberena?

Idoia.

ELKARRIZKETAK

- 3 -

ELKARRIZKETAK

1.-Zein da zure janaririk gustokoena?

Espagetiak.

2.-Zein da zure kirolik gustokoena?

Futbola.

3.-Zein da zure arlorik gustokoena?

Matematika.

4.-Zein da zure lagunik hoberena?

Haritz.

5.-Norbait gustatzen zaizu?

Ez.

6.-Zer egingo duzu asteburuan?

Parkera joan.

7.-Zer nahiago duzu izatea,itsasontzi bat, ala 
hegazkin bat?

Itsasontzi bat.

8.-Zein da zuretzat irakaslerik hoberena?

Mirian.

Adrian-iXiang-i
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Tenperatura: 13º
Zerua: urdina

Lurra: lehorra

Haizea: ez

Euria: ez

Itsasoa: bare

Gaurko prebisioa:   eguzkitsua                                                                        



Donostia 2013ko Otsailaren 28a.

Otsailaren 23 eta 24-an  Donostian elurra egin zuen.
Nire amonaren etxea elurrez beteta zegoen.
Eta nire amak eta nire arrebak elurrezko
panpina egin zuten.

KONTU KONTARI
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Egilea: Bixen Gómez

1 .  z i k l o k o  l a n a

Donostian elurra



                                                 

     Urtarrila lehenengo,

     bigarren otsaila,

     hirugarren martxoa,

     gero apirila,

     maiatza, jakin zazu

    da bosgarren hila,

    seigarrena uztaila.

   

    Abuztua zuretzat

    hilabete ona,

    iraila eta urria

    gora udazkena!

    Azaroa nola den 

    hamaikagarrena

    azkena abendua

    hamabigarrena.

GU ERE IDAZLE

- 5 -

Egilea: Ezezaguna

2 .  z i k l o k o  l a n a k

Jolas kanta



LUMAREN KILIMA
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Egilea:Ane Infante

3 .  z i k l o k o  l a n a

Bat Pat munstruoaren gatiboa
Gabonetan gertatzen den beldurrezko 
istorioa da.
Idazle famatu bat desagertzen da eta Silver 
anaiak arrastoaren bila joaten dira.
Pertsonaiak:
Bat Pat:Xaguxar bat da, beldurrezko 
istorioen idazlea. Abenturatzailea da.

Rebeca: Anaien artean gazteena da. 
Armiarmak eta sugeak maite ditu.

Martin: Anaia zaharrena da. Sugeak eta 
armiarmak maite ditu. Oso jakintsua da.

Leo: Inoiz ez du ahoa itxita edukitzen, beti jaten ari da.Oso 
beldurtia da, baina oso dibertigarria.

                           Iritzia:
-Istorio aspergarria iruditu zait. Txikiagontzat agian interesgarria.

-Pertsonaiak ausartiak iruditu zaizkit.

-Marrazki asko daude eta letra gutxi.

-Ez dizuet gomendatzen gure adinekoei.



Egun batean amets gaizto bat eduki nuen. Etxean 
nengoen lasai-lasai, eta bat -batean dragoi 
erraldoi bat agertu zen. Ni segika zegoen eta 
korrika eta korrika nenbilen. Ezin nuen hitz egin 
oso - oso afonika nengoen, nahiz eta ni arriskuan 
ikusi, ezin nuenez hitz egin ez zidaten kasurik 
egiten. Korrika gelara joan nintzen eta atea itxi 
nuen. Banekien amets bat zela, baina ezin nitzen 
esnatu. Guztia probatu nuen ametsetatik 
esnatzeko: Begiak itxi nituen eta kontzentratuta 
jarri nintzen, baina ez nuen lortu, atximurka egin 
nuen estu - estu baina ere ez zidan funtzionatu. 
Dragoia etorri zen berriro eta ni ziztu bizian 
korrika hasi nintzen eta bat -batean besterik gabe 
ametsetatik esnatu nintzen. A ze 
lasaitasuna!

SASKI NASKI
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Egilea: Ilazki Aginagalde.

3 .  Z i k l o k o  l a n a

Sentsazio zirraragarriak



Ingredients:
300g flour
300g butter
300g sugar
7 table spoons baking powder
4 eggs
750 chocolate
METHOD:
First, mix the sugar and the eggs in a bowl, add the
softened butter and mix well.
Next, at the flour and baking powder, mix well.  Divide the chocolate 
powder with half the mixture.
Then,  pour the chocolate mixture into a greased 
cake tin. Then add the rest of the mixture.

Finally, cook for 40 minutes at 180ºC.

ENTRETENIGARRIAK
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EGILEA:Arrate Loiola

.  z i k l o k o  l a n a

ABE 
hitza aurkitu.

Portadakoak ez du 
balio

Nola 
esaten da 

Gabonetako 
zuhaitza

Marbel Cake

ABE


