
A.B.E.
Amara Berriko Egunkaria

2 0 1 3 K O  A P I R I L A R E N  1 1

5
5 

z
e
n

b
a
k
i a

M I K E L ;  I K E R ,  n o r a  e t a  j o n
EGILEAK

1.- portada

- Oihane Perea

2.- inkesta

-Aladinori zer eskatuko 
zenioke?

3.-elkarrizketa

-Asier F. eta Danel O.

4.- kontu kontari

-Asmakizuna eta olerkia

5.- gu ere idazle

-Garra magikoa

6.- lumaren kilima

-Ezintasunak

7.- saski naski

-Itsasoan galduta

8.- entretenigarriak

-Zembaki segidak

Oihane perea
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aurkibidea

Kaixo lagunak....gu  Iker Mikel  Jon eta  Nora  gara.  Gure A.B.E.an date eta 
datu interesgarriak  aurkituko dituzue  eta noski espero dugu asko gustatzea.

Oihane Pereak 
Gazteiztarra bere 
hirugarren txapela 
irabazi zuen.2013ko 
Arabako Bertsolari 
txapelketan, 2007 ta 
2009an ere irabazi 
zituen.Hiru orduko 
finala izan 
zen,antzoki 
printzipaleanPerea 
eta Agirre lehiatu 
ziren buruz-buru 
eta horren ondorioz 
bi bertsolariak 

zuzenean sailkatu 
dira txapelketa            
nagusirako.Pereak 
616 puntu jaso zituen 
eta Agirrek 
606.Pereak 
hunkituta jaso zuen 
txapela bere 
semearekin.



Martxoaren 4ean sukalde ondoan dagoen estoldatik 1000 
kilo koipe atera zituzten. Kamioi bat etorri zen eta xurgatu 
egin zuen koipea. Ekogaseko 
enpresakoak arduratzen dira. 
Enpresa horrek koipea diesel erregai 
bihurtzen dute eta gero autobusak 
erregai horrekin ibiltzen dira.
EGILEA: Unai Bernabeu

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

GAURKO INKESTA
ALADINERI ZER ESKATUKO ZENIOKE?

Koipeak

Telmo:
Munduko 
erregea 
izatea

Ander:
Barsako 
futbolista 
izatea

Iñigo:
Barsako 
futbolista 
izatea

Pablo:
Tarjeta kredito 
bat edukitzea 
eta dirua  ez 
bukatzea

Eneko:
Etxe handi 
bat eukitzea

Naiara:
Nahi dudan 
guztia 
edukitzea

Lucia:
Egitea nahi 
dudan 
guztia

Eider:
Barita 
magiko bat 
eukitzea

Irati:
Barita 
magiko bat 
eukitzea

Ane:
Dena ondo 
ateratzea.



 1.- Zein da zure kirolik gustokoena?                

-Hockey-a

2.-Zein da zure pelikularik gustokoena?

-Oceans eleven

3.-Zein da zure lanbiderik gustokoena?

-Hockeyko jokalaria.

4.-Zein da zure jokalaririk gustokoena?

.-Fernando.

5.-Non biziko zinateke haunditan?

-Etxean.

6.-Zein da zure animalirik gustokoena?

.-Txakurra.

7.-Zein da zure lekurik gustokoena?

-Trintxerpeeko igogailua.

8.-Zein da zure janaririk gustokoena?

-Txuleta

ELKARRIZKETAK
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ELKARRIZKETAK

 1.- Zein da zure kirolik gustokoena?                

-Piraguismoa.

2.-Zein da zure pelikularik gustokoena?

-Forest gump.

3.-Zein da zure lanbiderik gustokoena?

-Piraguista.

4.-Zein da zure jokalaririk gustokoena?

.-Messi.

5.-Non biziko zinateke haunditan?

-N.Y.en.

6.-Zein da zure animalirik gustokoena?

.-Txakurra.

7.-Zein da zure lekurik gustokoena?

-N.Y.

8.-Zein da zure janaririk gustokoena?

-Espagetiak.

AsierDanel
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Tenperatura: 15º
Zerua: lainotua

Lurra: lehorra

Haizea: hego haizea

Euria: ez

Presioa: 1025mb

Gaurko prebisioa:    aldakorra                                                                            



                                    KAKARRAKA

Kakarraka!!!!
Zer arrapa?
arropa bete kaka
Zeren kaka?
porru-patataren kaka
kaka zaharra
Ez berri-berria

KONTU KONTARI
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Egilea: MAIDER DEL SALTO

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

OLERKIA



  Gaua zen eta bi neska eta hiru mutil paseatzen ari ziren. Neska bat Irene deitzen 
zen, betea Leire deitzen zen; mutil bat Ander deitzen zen, beste bat Andres eta 
bestea Iñigo ditzen zen. 

 Bostak oso ondo pasatzen ari ziren, baina bat-batean ikusi zituzten pertsona batzuk 
denda bateko kristala puskatzen. Pertsonak gauza batzuk hartu zuten eta ihes egin 
zuten. Irene, Leire, Ander, Andres eta Iñigok jarraitu zioten. Ander konturatu zen 
baso batean zeudela.

Bat-batean pertsona desagertu zen, orduan gelditu ziren. Konturatu ziren oso 
berandu zela eta etxera bueltatzea pentsatu zuten. Bakarrik pauso batzuk eman 
zituzten, eta konturatu ziren galdu egin zirela. Beldurtuta ziren eta pentsatu zuten 
sua egitea. Garra bat zegoenean Iñigok eta Andesek hartu zituzten perretxiko 
batzuk. Bat-batean garra hitz egiten hasi zen, pentsatu zuten Iñigo zela baina

konturatu ziren garrak aho bat zeukala. Ez ziren beldurtu, baina garrak esaten zuen 
jarraitu zuten pertsona Merkezabal kalean bizi zela. Gero esan zien aztarnak 
jarraitzeko eta etxera bueltatuko zirela. Bostak eskerrik asko esan zioten garrari eta 
etxera bueltatu ziren. Hurrengo egunean Merkezabal kalera joan ziren. Galdetu 
zietenean pertsona askori konturatu ziren etxe bat geratzen zela eta galdetu zuten. 
Horrtik neska bat atera zen eta galdetu zioten ea berak puskatu zuen kristala 
gauean. Esan zuen esetz baina bazeukala senar bat gauean ez zela etorri eta joan zela 
mailu batekin. Orduan poliziari deitu zioten senarra atxilotu zuten eta eman zituen 
lapurtutako gauzak..
Orduan Leire, Irene, Ander, Andres eta Iñigo oso pozik jarri ziren.

GU ERE IDAZLE
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Irene Garralda

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

Garra magikoa



                                               EZINTASUNA

Zakarrontziaren kontainer batean nago harrapaturik. Kateekin 
dago itxita kontainerra. Eskolako bidean mutil batzuk hemen 
sartuta utzi naute. Bakardade absolutoan nago.

Nahiko lasai nago goxo-goxo. Baina hemen barruan oraindik ez da 
sartu argi izpi bakar bat ere. Nola sentituko da nire familia... Beno 
ez zait ezer gertatu, oraingoz...

Bat-patean gizon bat kointainerra irekitzen saiatu da, ze usain 
txarra, hemen barruan kanpokoarekin konparatuz!!!!!!Ezin dut 
gehiago!!!!!!!!

Orduan, kate bat trabatuta geratu da atean. A ze usain goxoa, 
ondoko pizzeriatik zetorrena. Momentu hartan lasaiago nengoen 
baina berriro urduritu nintzen, gizon batek haizkorarekin kateak 
puskatu zituenean.

A ze goxotasun sentsazioa nere familiarekin 
besarkatzea.

LUMAREN KILIMA
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Egilea: Alessio Sannio

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

SENTSAZIO ZIRRARAGARRIAK



                               ITSASOAN GALDUTA

Iluntze zoragarri honetan ehizara atera naiz ea zerbait 
harrapatzen dudan. Gau osoan ibili eta ez dut ezer harrapatu 
35-40zm neurtzen ditut eta 290-360 gramo ditut. Penintsula 
guztian bizi naiz izokia egon arren nire kabian bizi naiz. 5000 
kaloria egunean behar ditut bizitzeko.

Hurrengo gauean ere atera naiz berriz ehizara eta arratoi bat 
harrapatu dut. Gau osoa pasa dut, baina bakarrik arratoi bat 
harrapatu dut. Grrrr!!!! Gaur ere gosez egongo naiz. baina 
halakoan!! arrano beldurti bat ikusi eta laguntzera joan naiz. Uste 
du jan behar dudala. Baina nik laguntza eskaini diot. Galdetu diot 
zergatik hain beldurtuta eta erantzun dit: ( arrano ahotsaz 
irakurri) Ez dut etxerik, laguntza!!!! Nire etxera eraman dut. Biok 
elkarrekin ongi moldatzen gara nire etxean.

SASKI NASKI
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Egilea: Pablo Mugika

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

ARGAZKITIK TESTURA



Eragiketa izkutua

Eragiketa izkutua

Eragiketa izkutua
Saia zaitez segida hauek osatzen eta izkutuko eragiketa burutzen.

ENTRETENIGARRIAK
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EGILEA:Manex Gerra eta Mikel Jauregi

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

ABE 
hitza aurkitu.

Portadakoak ez du 
balio

Nola esaten da 
Keinu hizkuntzan:

gaileta 
gozoa

Zenbaki-Segidak

0,5

0,002

1

0,004 0,006

1,5

0,020,01 0,03


