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Libiako gerra
Egileak:
Luis, Kepa, Xabi eta Itsasne

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 hemen
gaude Luis,
Kepa, Xabi eta
Itsasne. Gure
ABEa 50. da.
Hemen zikloguztietako lanak
aurkeztuko ditugu. Lan hauek
oso politak dira
horregatik aukeratu ditugu. Espero dugu asko
gustatzea aldizkari hau.

LIbian gerra hasi da Gadafirengatik. Libiako jendeak
Gadafi bota nahi du eta orduan Gadafik bera bota
nahi duena hil egiten du. Gau honetan Gadafik bere
tropak bidali ditu jendea hiltzera.
Oso gaizki jokatzen ari da Gadafi jendeak orain Libiatik joan
nahi duelako.
Berriemailea: Itsasne

Meteoritoak Oiartzunen
Meteoritozko erakusketa bat dago
Oiartzunen. Meteorito mota asko ikus
daitezke eta ekainak 30
arte irekita dago
erakustaldi bitxi hau.
Berriemilea: Iñigo
a u r k i b i d e a
1.-portada: Libiako gerra eta Meteoritoak Oiartzunen
2.-elkarrizketa: Furan eta Jon
3.-kontu kontari: Asmakizunak eta Poesiak
4.-gu ere idazle: El parque de atracciones
5.-lumaren kilima: Deskribapen magikoa
6.-denborapasak: The british Bulldog

G
A
U
R
eta
H
E
M
E
N

Matia zentroa
Gaur gure eskolako batzuk Matiara joan dira Santa Agedako
kantak abesteko. Beste batzuk
instrumento batekin joan dira.
11:00tan joan dira eta 12:00tan
gutxi gora behera etorri dira. Uste dugu ondo pasa dutela.

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

2.

Furan

Jon

Zein da zure
Kolorerik
gustokoena?
-Morea.
Nor da zure lagunik hoberena?
-Nora Izkierdo.
Gustatzen zaizu eskola?
-Bai.
Zein da zure Irakasle gustokoena?
-Isabel.
Handia izan nahi duzu?
-Bai.
Zer izan nahi duzu handitan?
-Irakaslea.
ABEak gustatzen zaizkizu?
-Bai.
Mutil lagunik ahal duzu?
-Bai. Gaizka.

Ze kirol gustatzen zaizu?
-Futbola.
Nor da zure
lagunik hoberena?
-Kepa.
Neska lagunik ahal duzu?
-Ez.Gustatzen zaizu eskola?
-Ez.
Zein da zure kolorerik gustokoena?
-Urdina.

Zer egingo duzu arratsaldean?
-Easo plazara joan.
Asko ikusten ahal duzu telebista?
-Pila pila bat.
Zer afaltzen duzu gehienetan?
-Pizza.
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Azmakizuna eta Poesia
Zizta egiten badizuet
oso mingarria da
baina egiten dut ere
aho askoren gozagarria

Egilea: Lander Exeberria

Mago,
mago,
cara,
de ajo.
Sácame la espina
que tengo debajo.
Egilea: Ander Saus
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ABE hitza aurkitu

EL PARQUE DE ATRACCIONES
Erase una vez un niño que se llamaba jon y tenia nueve años.Un día fue
con sus amigos al parque de atracciones.

Se montaron en la montaña rusa pero Jon no quería y se quedo abajo.
Pero al final los amigos le convencieron y se monto en la montaña rusa. En medio del recorrido de la
montaña rusa en un lupin se atasco
boca abajo y tenia mucho miedo.

Tuvieron que venir los bomberos para
bajarlos y cuando le cogieron a Jon
se le resbaló
de las manos y por suerte cayo en un
colchón.

Egilea:Juan Ortiz de L

Lumaren kilima
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Deskribapen majikoa
Basoan nago eta bertan jaio naiz. Marroia naiz, ile asko daukat eta horrela beroa
izaten dut gorputzean.Oso indartsua eta handia naiz. Hortz handiak ditut.Usaimen
ona daukat.710kg pisatzen dut.
Ibaietan dauden izokinak jaten ditut, oso onak daude.Nik eskuekin harrapatzen ditut izokinak, batzuetan ez ditut harrapatzen irrist egiten didatelako, baina bestela
bai.Nik eztia ere jaten dut, baina beldur pixka bat diet erleei baliteke horregatik ez
jatea nahi bezain beste ezti.
Nire bizitza ondo dago. Negu guztia lotan pasatzen dut baina batzuetan herrietara
jeisten naiz janari bila, neguan basoan ez dabilelako arrainik ibaietako ura izoztuta
daudelako, eta izokinak ibaietako behe aldera joaten direlako, horrela pasatzen
dut negu guztia eta udaberrian esnatzen naiz, uda bero askorekin pasatzen dut ile
asko dudalako.
Nire etsaiak gizonak dira.Gizakiak beldurra dit eta babesteko hil egiten naute, nire
larrua erabiltzen dute , poltsak, berokiak eta alfonbrak egiteko, baina batzuetan
guk hiltzen ditugu atzaparrekin. Gizonak oso arriskutsuak dira, horregatik beldur
pixka bat diet.
Egun batean gizon batzuk harrapatu eta zoo batera eraman ninduen. Han triste eta
bakarrik nengoen, lekua oso txikia nengoelako. Bueno ez zegoen hain gaizki ere,
izokina egunero ematen zidalako zaintzaieak eta oso ona zegoen , batzuetan eztia
ere ematen zidaten baina gutxitan .Horrela urteak pasa ziren. Urte bat hil baino
lehenago ni bezalako beste bat ekarri zuten baina gazteagoa zen. Eta handik urte
batera hil egin nintzen.

egilea: izengabea
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

THE BRITISH BULLDOG
British bulldogs have short legs and a big head. They are strong.
British bulldog are very lazy.
Bulldogs are good pets and they love children.
They weigh about 24 kilos and they are 33 cm (centimetres) tall.
In the past, these dogs were more aggressive but a dog breeder
transformed the dogs into gentler animals.

Egilea: Cristina Borda

