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ERREALAK IRABAZI BARTZELONARI

Egileak:
Ainhoa, Maialen, Andrés eta Mikel.

Editoriala
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Amara Berriko Egunkaria

Kaixo lagunok hemen
gaude
Ainhoa, Maialen,Andrés
eta Mikel.
Hau 62.
ABEa da.
Asko gustatuko zaizue
eta oso entretenigarria da.
Irakurri!!!

Errealak 2-1 irabazi zuen Bartzelonaren aurka. 01 hasi zen galtzen erreala Tiagoren golaren gatik.
Gero Diego Ifranek berdindu zuen eta gero Xavi
Prietok 2. gola egin zuen
penaltiz irabazi ondoren
arrisku gutxiago dute bigarren mailara jeisteko.

HAIZE ARRISKUTSUA EUSKAL HERRIAN
Euskalmetek esan du Ostiral eta Larunbatean haizeak oso gogor
joko duela(100 km\orduko). Mendialdean
batez ere. Baina kostaldean ez du hain gogor joko.
a u r k i b i d e a
1.- portada: Errealak irabazi eta Haize arriskutsua.
2.- elkarrizketa: Amaia Apalategi eta Edit Calo.
3.- kontu kontari: The British Buldog.
4.- gu ere idazle: Inurri lapurrak.
5.- lumaren kilima: Bikote hegalaria.
6.- denborapasak: Odd one out.
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URTEBETETZEA
LaruNbatean Ander Etxezarragaren urtebetetzea
izan zen, 12 urte bete zituen
baina gaur ospatuko dugu.
ABEa egiten
dugunon
partetik ZORIONAK!!!

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

Ze koloretakoa gustatuko litzaizuke izatea
ilea?
Daukadana.
Ze koloretakoa da zuen etxea?
Beixa.
Nolako etxea gustatuko litzaizuke edukitzea?
Txalet antzekoa.
Zein da zure asteko egunik hoberena?
Ostirala.
Zein da zure lagunik hoberena?
Ez daukat.
Zein da zure telebistako saiorik gogokoena?
Asko ditut.
Zein da zuretzako animalirik parregarriena?
Tximua.
Nora joan zara Aste Santuan?
Errioxara.

2.

Amaia

Ze koloretakoa gustatuko litzaizuke
izatea ilea?
Daukadana.
Ze koloretakoa da zuen etxea?
Beixa eta marroia.
Nolako etxea gustatuko litzaizuke
edukitzea?
Oso handia.
Zein da zure asteko egunik hoberena?
Ostirala.
Zein da zure lagunik hoberena?
Ez dakit.
Zein da zure telebistako saiorik gogokoena?
No sin mis padres.
Zein da zuretzako animalirik parregarriena?
Hamsterra.
Nora joan zara Aste Santuan?
Errioxara.
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THE BRITISH BULLDOG
Brtish Bulldog are strong. They’ ve got a
very big head and short legs. They are very
pretty. British bulldog are very good dogs,
gentle and loyal. They are very nice. They are
very good pets. They like children a lot.
They weigh 24 kilos. They 33 cm tall.
Years ago, these dogs were more dangerous
but a dog breeder made this dogs gentler
than years ago. Years ago, the bulldogs were
used to attack bulls. They were tied to a
post in a special ring.

Egilea:Iñaki
Imaz
3. orria

G
U
E
R
E
I
D
A
Z
L
E

4.

ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

BIKOTE HEGALARIA
Egun batean oso eguraldi ona zegoen, udaberriarena.
Loreak eta txoriak ateratzen ari ziren. Haien artean
bi txori oso bereziak ziren. Arra emakumearekin oso
maitemindua zegoen. Egun batean gizon batzuk emea
harrapatu eta denda batera eraman zuten. Arra osooso triste zegoen.
Gero ume batek erosi zuen emea. Kaiola batean sartu zuen eta balkoian jarri zuen. Gero arrak emea
aurkitu zuen eta kaiolatik tiraka-tiraka
egin zuen eta emea atera zuen.! Handik aurrera oso
pozik bizi izan ziren.

Egilea:Iker Martin

Lumaren kilima
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Inurri lapurrak
Bazen behin bi inurri talde Inu Yorrik hiriko etxe batean bizi zirenak. Gauetan inurri talde bat kartetan jolasten gelditzen ziren. Galtzen zutenean haserre bizian etxe barruko altzairuak airetik bota
edo bizilagunen lehioetara botatzen zituzten eta lehioak puskatzen ziren. Beti aserre bizian
ibiltzen ziren:
-Joan zaitezte pikutara.!!!
-Ez, joan zaitezte zuek!!!
Txindurri txikiek ezin zuten lorik egin ere eta negarrez igarotzen zuten gaua.
Gau Txinrdurri batek galdu egin zuen eta amorru biziz aulkia gorantz bota eta bonbila puskatu
zuen. Bizilagunek hori ikusi zutenean bonbila berri bat beharko zutela pentsatu zuen eta izorratzeko eta ezin izateko bonbila berria erosi, diru guztia lapurtu zioten. Urrengo goizean bonbila berri
bat erostera joan ziren Inu Yorriko bonbila denda gertuenera, baina ez zegoen bonbila egokirik.
Etxera itzultzerakoan lehioa puskatuta zegoela konturatu ziren eta segituan konturztu ziren bizilagunak izan zirela:
-Zeinek puskatu du lehioa?
-Non dago dirua?
-Seguru bizilagunak izan direla!
Bonbila bat lapurtzeko eta dirua bereskuratzeko plan batean pentsatzen hasi ziren. Guztiak bizilagunen etxera sartu ziren eta bata bestearen gainean jarri ziren.Orrela dorre handi bat sortu zuten.
Bonbilaraino iritsi, bonbila hartu eta dirua berreskuratu zuten.
Horrela guztiak pozik geratu ziren,bizilagunak ezik.

Egilea: Iune Azpiazu
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

ODD ONE OUT
Pop

Rock

Country

Glasses

Nickeldeon

Cartoon

Disney

Alice

Network

XD

Worderlan

Pencil

Pen

Rubber

Ice Cream

Amara Berri Morlans

Zuhaizti

Peña

Jakintza

Egilea: Maia Noguera
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