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2012ko apirilaren 26a

HAPPY MEAL PROIEKTUA
egileak:
Eider,Carlos,Naiara eta Sua

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:gu Eider,CarlosNaiara eta
Sua gara.
ABE honetan
jokoak,
elkarrizketa
eta albisteak ditugu.
Espero dugu
gustatzea.

New Yorkeko biztanle batek, Sally
Dauiesek hain zuzen ere, 2010ean
“MCDONALS” en erosi zituen hauburgesa eta patata firijituei argazkia atera zien
erositako egunean. Egunero argazkia
ateratzen zieten denbora igarota itxura aldatzen zuten
ikusteko, eta ez dute itxuraz aldatu. Apirilaren 10rean 2
urte egin zituen happy meala erosi zuenetik eta berdin
berdin daude. Sallyk “Hapy Meal proyect” deitu dio ikerketa bitxi hori.

R.MADRID-BAYERN
Atzo R.Madridek Bayernen aurka jokatu zuen. Madrileko golak Cristianok sartu zituen. Bi gol izan ziren, bat penaltiz. Bayernen golak Rubbenek sartu zituen. Luzapena
egon zen eta penaltiak ere .
Azkenean, Bayernek irabazi
zuen eta finalerako sailkatu dira.
a u r k i b i d e a
1.- portada: Happy meal eta R.Madrid vs Bayern
2.- inkesta:Zein da zure pelikularik gustokoena?
3.-elkarrizketa:Ane eta Ander
4.-kontu kontari:Ahokorapiloa eta erleak arriskuan
5.- gu ere idazle:Hartza
6.- lumaren kilima:Deskribapen majikoa
7.- saski naski:Kirolak
8.-denborapasak:Odd one out
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Egun haguetan lehenengo ziklokoak Oiartzunera joan gara. Eta han lo egin dugu eta
R
mendira joan gara. Eskalada egin dugu eta
eta Judo ere egin dugu. Lukasek fosil bat aurkidu. Gauean oso ondo pasa degu. DiskoH tu
teka egin dugu eta goizean “gerra de alE muadas” egin dugu. Gero zuhaitz baten urM teak kontatu ditugu.
E Oso oso ondo pasa dugu!
N

Harritxulora irteera

I N K E S T A
ZEIN DA ZURE PELIKULARIK GUSTOKOENA?

El día de mañana Amerikan pie guz- El día de mañana Asko ditut
tiak

Mip 3
Acero puro

2.

No hay castigo
para los malvados

torrente 4

Ez daukat

Acero puro

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

ANDER

1-Zein da zure pelikularik gustokoena?
El Día De Mañana.

1-Zein da zure pelikularik gustokoena?
Los Vengadores.

2-Nortaz gustatzen zara?
Ez dut esan nahi.

2-Nortaz gustatzen zara?
Ez dut esan nahi.

3-Zer da lagun batengan gustatzen zaizuna?
Beraiekin ondo pasatzea.

3-Zer da lagun batengan gustatzen zaizuna?
Konfidantza.

4-Zein da zure telebistasaio gustokoena?Zergatik?
El Hormiguero.Parregarria delako.

4-Zein da zure telebistasaio gustokoena?Zergatik?
Impacto total.Gauza harregarriak daudelako.

5-Zer izan nahi duzu handitan?
Medikua.

5-Zer izan nahi duzu handitan?
Eskalatzaile profesionala.

6-Nora joango zinateke oporretara?
Italiara.

6-Nora joango zinateke oporretara?
Sesmara.

7-Ze ikastolara joango zinateke Amara Berri
kenduta?
Ez dakit.

7-Ze ikastolara joango zinateke Amara Berri
kenduta?
Ez dakit.

8-Gustatzen zaizkizu ikastolako irakasleak?
Gehienak.

8-Gustatzen zaizkizu ikastolako irakasleak?
Gehienak.

e g u r a l d i a
Lainotsu

Tenperatura: 12-21ºC
Euria: euri txikia.
Haizea: Hegoaldeko haize zakarra. 100km/or.
Itsasoa: itsaskirria. 2/3 metro inguruko olatuak.
Gaurko prebisioa: temperaturak gora egingo du nabarmen.
ESAERA ZAHARRA: Armiarma handiak irteten dutenean,
eguraldi aldarea.
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K O N T U K O N TA R I

ERLEAK ARRISKUAN
ERLEAK ARRISKUAN
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Ahokorapiloa
Txor txor txoria
Txoritxo txibiltaria
Txolarre edo txantxangorria
txor txioka txoria.
EGILEA: MAEVA ARRAZOLA

ALBISTEA:
ERLEAK ARRISKUAN

Asiako listorrak etorri dira. Hemengo erleak jaten
eta hiltzen dituzte. Erlea
baino piskat handiagoak dira .Orain hemengo erleak desagertzeko arriskuan daude.
4.

EGILEA:LORENA GRANADOS
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

HARTZA
Bazen behin hartz bat oihanean zegoela eta emakume batzuk etorri ziren eta
harrapatu zuten.

I
Eta zoo batera eraman zuten.
D
A
Z Baina hartzak kaiola puskatu zuen eta ihes egin zuen
L
E

5.

Egilea:Ander Saus

Lumaren kilima
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DESKRIBAPEN MAGIKOA
-Kaixo,
Ni instrumentu bat naiz eta nahiko handia naiz. Munduko
instrumentu handienetako naiz, eta super pisutsua ere,
agian elefante bat bezain handia. Ikatza bezain beltza
naiz. Leku dexente okupatzen dut. Oso famatua naiz.
Nik, txokolatezko tabletak txikiak ditut, eta klabezina instrumentuaren antzekoa naiz. Ume askok ikasten dute nola
atera soinua beraien eskuekin eta pertsona askok niri
esker super famatua izatea lortu dute eta sari handiak jazotzera ere. Hiru pedal ditut azpian, autoarenak bezala.
Batek, soinuak gehiago irautea egiten du. Partiturak uzteko, leku bat izaten dut gehienetan.
Orain, pertsona batek jotzen ari da eta oso soinua polita
ateratzen dit, Ainhoa Artetak kantatzen duen bezala.
Oso gustura nago.
Zer naiz?
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Egilea:Ixeia Roca
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KIROLA
FUTBOLA: Hankarekin jokatzen da. Futbolean porteriak
daude ate - zainarekin. Paseak egiten eta erregateatzen, baloia
sartu behar da porterian eta gol gehienak sartzen dituenk irabazten du. Berdin gelditzen bada partidoaren amaieran penaltiak egiten dira.

SASKI BALOIA: Saski baloia eskuekin jokatzen da, baloiai boteak
emanez eraman behar da. Kanasta bat dago eat han sartu behar duzu baloia.
Tiro - libreak daude eta horren esanahia da bota behar direla linea bataetik, bi
tiro dira eta ezin da salto egin eta satzen baduzu puntu bat da, kanasta normal
bataean bi puntu dira.

HOCKEY: Makil batekin jokatzen da eta porteriak oso
txikiak dira eta oso babestua doa ate-zaina.Hockei makila
ezin da alde borobilarekin erabili , falta izango zelako.
Hockeia bi formetara jokatu daiteke:Hockey izotz gainean
eta hockey belar gainean.

ATLETISMOA: Atletismon joko asko daude eta haietako bat jabalina da.Jabalina
kirolaria leku jakin batean jartzen da eta bere hankak ezin dira leku horretatik irten jabalina botatzeko egiten duen
mugimenduetan.Belardian urrutien botatzen duen kirolariak irabazten du.

egilea:Uxue Unzurrunzaga.
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio
ODD ONE OUT:

A

VIOLIN

MUSICAL INSTRUMENTS

CELLO

DOUBLE
BASS

CLOCK

FORK

MOUTH
ORGANS

B

FLUTE

PANPIPES

C

TRONBONE

SAUCEPAN

SAXOPHONE

D

KNIFE

ACCORDING

CLARINET

Egilea:MAIDER

ETXANIKE

CORNET

DRUM

