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Hogeita zortzi pertsona hil dira
egileak:
Josu,Ane,Aitor eta Aitor.

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

Gu Josu,Aitor,Ane
eta Igor gara
eta gure
ABEa aurkezten dizuegu
eta espero
dugu gustatzea. Lan asko
egin dugu eta
uste dugu
gustatuko
zaizuela!

Hogeita zortzi haur hil dira Suizan,autobus batean asteartean,
Alpesetako tunel batean.
52 pertsona zihoazen,
22 haur eta 6 gizon eta
emakume. Eskiatzetik
bueltan zetozen etxera.
Gidariak kontrola galdu
egin zuen
eta tunelaren paretaren
kontra talka egin zuen.

Lagun Aro
Lagun Aro bere egoerarik hoberenean
dago eta errekor asko lortzen ari da.
14 partida galdu gabe eta 4. postuan
egoteak Lagun Arok lortu duen posturik altuena da, Partida batean punto
errekorra lortu du :103, Estudiantesen
kontra, eta kopara iritxi den lehenengo
aldia da.

a u r k i b i d e a
1.- portada: 28 pertsona hil dira-Lagun Aro
2.- inkesta:Zeinekin joango zinateke camping batera?.
3.-elkarrizketa:Alai eta Danel.
4.-kontu kontari:Ahokorapiloa:Julen Castilla
5.- gu ere idazle:El ciervo charla.
6.- lumaren kilima:Sentsazio zirraragarriak.
7.- saski naski:Poema
8.-denborapasak: Interview
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Futboleko txanda berriak
Lehengo astean txanda eta araua berriak jarri zituzten eskolako jolastorduetako futbolean.: Txandak jarri dira
talde bakoitzak patio garaian futbolean jolasteko. Baita arauak ere jarri
dira: Ezinda zirikatu edo borrokatu,ezin da ostiko edo horrelako gauzarik egin,eta gutxiago jendea baztertu.

i n k e s t a
Zeinekin joango zinateke kanping batera?

NAIARA:Maite
eta Anerekin.

SARA:Nora eta MAITE:Anerekin.
LUCIA:Anerekin
NORA:Sararekin. Anerekin.

AITOR:Igorrekin.

JON:Lagunekin.
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ANDER:Danel
eta Iñigorekin.

KEPA:Nere nobiarekin.

KERMAN:Nere
nobiarekin.

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

DANEL

Zein da zure
futbolaririk
gustokoena?
Iniesta
Zein da zure futbol ekiporik gustokoena?
Barça
Zein lekutan biziko zinateke?
Las Vegas-en
Zer izango zinateke:Astronauta edo
aktorea?
Aktorea
Aktorea bazina ze premio edukiko
zenuke:urrezko kontxa ala Goya?
Urrezko Kontxa
Diru asko bazenu zer egingo zenuke?
Munduari bira eman.
Zein da zure saski baloi jokalaririk gustokoena?
Pau Gasol.
Zein da zure kantarik gustokoena?
LMFAOen berria.

Zein da zure futbolarik gustokooena?
Messi
Zein da sure futboleko equiporik gustokoena?
Reala
Zein lekutan biziko sinateke?
donostin
Zer izango sinateke :Astronuta edo Actorea?
actorea
Actorea bazina se premio eukiko zenuke
urezko Kontxa do Goya bat?
goya bat.
Diru asko bazeneukan zertan gastako zenuen?
kapritxoetan gastatu
Zein da zure saskibaloiko jokalarik gustokoena?
Koby Bryant
Zein da zure kantarik gogokoena?
Sigo aqui

e g u r a l d i a
Eguzkitsu

Tenperatura:8-21ºC.
Euria: Ez du egingo baina behe-odeiak egongo dira.
Haizea:Norabide gabekoa. Ipar-ekialdekoa kostaldean.
Itsasoa:Itsaso kizkurra eta 1-1,5m inguruko olatuak.
Gaurko prebisioa: Giro dotorea.
ESAERA ZAHARRA: Martxoa eurite,urtea ogite.
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Ahokorapiloa
Zaldiko maldiko potx.
Mendian jaio
Mendian nahi
Gure zaldiko
maldiko
Potxek
Ez dut etxera etorri nahi.
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egilea:Julen Castilla.
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio
ABE

CHARLA:EL CIERVO
El ciervo es un animal mamífero y que además come plantas. Su comida son
hojas y ramas.Las patas las tiene muy finas.En las pezuñas tienen un par de
dedos.Viven juntos.El nombre de la hembra es cierva.El nombre del cachorro es el
cervatillo.Cuando nacen tienen bultos blancos en la espalda.El macho tiene los
cuernos muy grandes.A los cuernos les crece de año en año una nueva punta.Los
ciervos viejos tienen muchas puntas y cuernos muy largos. El ciervo es
precioso.Cuando corre es muy rápido y estiloso. Da grandes saltos para ir de un
lado a otro lado.

Egilea:DIANA RUIZ

Lumaren kilima
3

.

z

i

k

l

o

k

o

l

a

n

a

k

Sentsazio Zirraragarriak
Gaur oso pozik nago,mendira noa nire lagunekin eta
motxila ondo prestatu behar dut:
bufanda eta txapela hotza egiten badu, bokadilloa, gozoki batzuk, jertse bat..
Motxila berria da eta irrikaz nago nire lagunei erakusteko. Lehenengo autobusez joango gara.
Ez oso urruti zelai handi bat zegoen eta han gaua pasatzea erabaki genuen kanpin dendarekin. Lotarako orduan
guztiak logurea zeukaten baina nik ez. Denbora pasa
eta begiak isten ditut. kanpin dendatik ateratzea naiz eta
beltzez jantzita dagoen pertsona bat ikusten dut. Ez dut
ezagutzen eta niregana korrika dator.
Ni beldurtuta basora joaten naiz, baina bat-batean guztia txuria bihurtzen
da eta niri deika ari diren ahots batzuk
entzuten ditut. Bat-batean begiak
irekitzen ditut eta gustora geratzen
naiz bakarrik amets gaizto bat izan delako.
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egilea:Julia Suinaga.
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Poema
Ezezaguna
Izenik gabeko
mendian
datarik gabeko
egunsentia.

Poema honek izenik gabeko mendi bati buruz da. Denboraren sakontasuna adierazten du.

egilea:Ladis lopez
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio
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An interview on June Azpiazu is 11years old
Q:Do you like school?
A:Yes, I do.
Q:Why do yo like school?
A:Because I speak to my friends.
Q:What do yo do on holidays?
A:I enjoy them.
Q:How do you get to school?
A:On foot.
Q: Do you have any pets?
A:No,I dont.
Q:What do you eat for breakfast?
A:Milk and bescuits.
Q:What time do you get up?
A:At eight o’ clock.
Q:Do you like anyone?
A:Yes MML.
Q:Where do you go shopping?
A:To Corte Ingles.
Q:Which are your hobbies?
A:Listening to music,dancing and singing.
Q:What sport do you like?
A:Badminton.
Q:What is your favourite series?
A:La que se avecina.
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EGILEA:Naiara Acha.

INTERVIEW

