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HUNGRIAN LOKATS TOXIKOA
egileak:
Ander, Edit, Leire eta Cecila.

agurra
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Amara Berriko Egunkaria

Kaixo gu Ander,
Edit, Leire eta
Cecilia gara,1go,2garren
eta 3garren zikloko lanak
egongo dira.
Denetatik
egongo da,Albisteak, Deskribapenak, Inkesta, Olerkiak...
eta abar.Eta
ABE hau gustatzea espero
dugu.

Aluminioa produzitzen duen enpresa batek bere residuo toxikoak piszina moduko batean
gordetzen dituzte.Piszina hori lehertu egin da
eta barruan zegoen lokatz toxiko
pila kaleetara abiatu da.Sei hildako eta ehun zauritu daude.
EGILEA: JON PEÑALBA

EGURALDIA DONOSTIAN
Haizearen orrazian olatuak indar askorekin
jotzen zuten eta 6 metrotik gora neurtzen
zuten.Ondarretan jende
asko surf egiten zuten
hatzo.Haizearen orrazia ia
guztia urez beteta zegoen.
EGILEA. UXUE
a u r k i b i d e a
1.-Albisteak: Hungrian lokats toxikoa-Eguraldia Donostian
2.- inkesta:Zein da zuretzat ile motarik politena?
3.- kontu kontari:Olerkia-Abestia
4.- gu ere idazle:Jokuz kanpoko itzak
5.- lumaren kilima:Deskribapen Magikoa
6.- denborapasak:Crucigrama
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Kristina eneara txangoa
Gaur urriak 14 lehen zikloko
sei taldeak Cristina eneara
joan dira eguna pasatzera.
Han naturarekin zerikusia
duten landare eta animaliak
ikusi ondoren, bazkaldu eta
itzuliko dira eskolara.

i n k e s t a
Zein da zuretzat ile mota politena?

Ane:
Gabriel:
Ile horia,luzea,eta Ile horia,lisoa,eta
luzea.
lisoa.

Martin:
Ainhoa:
Ile horia,motza,e- Gaztaina - kolota lisoa.
rekoa,normala eta
kizkurra.

Ixeia:
Gaztina-kolorekoa luzea eta
lisoa.

Mikel:
Gaztain kolorekoa, luzea eta
lisoa.

Ander L.:
Ile horia, normla
eta lisoa.

Mikel S.:
Ile horia, motza
eta lisoa.

2.

Haritz:
Ile horia, motza
eta lisoa.

Lukas:
gaztain kolorea,
luzetxoa eta erdi
lisoa kizkurra.

Inkestaren emaitza:Ile horia, lisoa eta luzeak irabazi du.
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Olerkia eta kanta
Katuak miau
egun eta gau
bat eta bat bi
bi eta bi lau.

Egilea :Maria Torrecilla

Canción
Aserrin aserrán
las campanas de San Juan
las de delante corren mucho
las de atrás se qudarán.

Egilea:

Lucia Lizaso
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Lumaren kilima
3

.

z

i

k

l

o

k

o

l

a

n

a

k

Describapen magikoa
Ni estutxe batean bizi nintzen punta zorrotz bat daukat eta egurrezkoa naiz. Horia eta beltza naiz.
Nire jabeari ez nintzaion gustatzen oso motza nintzelako jabea eskolan zegoela
haserretu egin zen eta lurrera bota
ninduen.Urrengo klasea hasi zen eta ume
batek hartu ninduen eta hark oso ondo
zaintzen zidan estutxean eraman ordez
eskuetan eraman ninduen . Behin batean
zubi batean zegoen eta bapatean... ibaira
erori nintzen.
Handik gutxira Orion nengoen eta ume batek aurkitu ninduen ondartza batean. Berehala etxera eraman ninduen.Urrengo egunean eskolara eraman ninduen.
Horrela urte bat pasa zen. Oso txikia nengoen zakarrera bota ninduen gero zakarrak eramateko eraman ninduten. Handik egunetara itsasontzia asko mugitzen zen
eta bertatik erori nintzen.
Hurrengo egunean Rio de Janeiron nengoen, andre batek hartu ninduen eta bere
semeari eraman ninduen. Semeari asko gustatu zitzaion eta nerekin idatzi zuen hiru hilabetez.
Egun batean mutikoa haserretu zen eta lehiotik bota ninduen kotxe baten gainean
erori nintzen eta ondartzarantz zihoan ondartzara iritsi eta bat-batean derrape bat
egin zuen orduan itsasora erori nintzen. Azkenean nere hasierako jabearengana
iritsi nintzen ondartzan zegoelako eta berriro hartu zidan arkatz bat behar zuelako.

egilea: Ruben Entenza
5.

GU ERE IDAZLE
Jokuz kanpoko lau hitz daude irakurri eta ikusiko duzue.
Tomatea

Udarea

Platanoa

Xerra

Oilaskoa

Patatak

Brinoia

Auakatea

Sagarra

Aurkiu dituzu jokuz kanpoko hitzak?
Zergatik?

ezezaguna

E g u r a l d i a
Momentu honetako tenperatura:14 º
Zerua:Oskarbi
Lurra:hotza
Haize mota: hotza
Haizearen norabidea:Eskubiruntz

lainotua

Euri mota: Ez du euririk egiten
Hurrengo ordutarako prebisioa: Beroa

Esaera zaharra:Urtarril hotza,neguaren bihotza
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

Crucigrama
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Verticales
A- Antónimo de sí.La profesión de los científicos
Horizontales
1.- profesora de música de Morlans.
2 Sexta nota de música. Quinta nota musical.
Antónimo de no.
3.- Primera nota musical. Antónimo de día.
4.- Satélite pequeñito de la tierra.Material de tinta que sirve para
escribir

Egilea:Lide Rubio

