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 Kaixo lagunok zmz, gu Ju-
len,Nerea,Erik eta Carlos gara.
Gaur Saski naski, Lumaren ki-
lima,Gu ere idazle eta Entrete-
nigarriak egingo dugu.
Espero dugu A.B.E. hau,asko 
gustatzea.

e d i t o r i a l a

a u r k i b i d e a
1.- PORTADA: Agenda 21 Kristinaenean eta Liverpool vs Chelsea
2.- INKESTA: Noiz betetzen dituzu urteak?
3.- SASKI NASKI:El perro
4.- LUMAREN KILIMA:Deskripzioa
5.- GU ERE IDAZLE:Zer da sumendia
6.- ENTRETENIGARRIAK:Mr.Faroliyo

  Asteartean Chelsea eta Liverpoolek 1-1 berdindu zuten 
Anfield futbol zelaian. 43. minutuan Kuytek Liverpoolen 
lehengola sartu zuen eta 93. minutuan Riisek bere atean 
sartu zuen.

Astelehenean, apirilaren 21, Donostiako eskolak 
elkartu ziren Agenda 21i  buruz hitzegiteko.
Eskola bakoitzeko 2 ordezkari joan ziren, eta bere 
proposamenak eskeini zituzten bi ordu osoetan.
Goizean 10 eta 16 urte bitarteko ikasleak elkartu 
ziren eta gure bi ordezkari Luis eta Maria egon 
ziren. Arratsaldean 6 eta 10 urtekoek egon ziren.
Energiaz hitz egin zuten eta aurrezteko neurriak 
hartzeko taula batean proposamen guztiak zintzi-
likatu zituzten.
Hiru neurri garrantsitsuenak  hautatu zituzten go-
metxak erabiliz, huek dira:
Eguzki txafla gehiago jarri, konsumo gutxiko 
bonbilak erabili hirian eta gutxiago kutsatsen du-
ten garraioak erabili.
Denak esan zuten gustora ibili zirela eta baita ere 
batzuk aipatu zuten oso interesgarria zela.

Julen, Nerea, Erik etaCarlosABE
a m a r a  b e r r i k o  e g u n k a r i a
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Chelsea vs Liverpool

Agenda 21 Kristinaenean

osteguna
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Atzo, Apirilak 23, liburuaren eguna ospatu zen 
mundu osoan, egun horretan ospakizun asko egiten 
da:Liburuaren ferian, Cervantesen saria ematea, li-
buruak eta loreak oparitzea...  Horregatik gaur he-
men, eskolan, liburu bat oparitu digute. Liburu ho-
rrek “ Samarkanda existe”du izenburua, liburu hau 
Iñaki Bidegain Alberdik idatzi du. Bera aspaceko 
mediku bat da. Liburuan azaltzen du bere bidaia 
Errusian zehar. Bidaia bere ikasleekin egin zuen.

Liburuaren eguna

NOIZ BETETZEN DITUZU URTEAK?

Inkestaren emaitzak

Nik Andoni dut ize-
na eta Abenduaren 
15 ean betetzen 
ditut urteak.

Eta nik, Ainhoa dut 
izena. Martxoak 
21ean betetzen 
ditut udaberrian.

Ni Lainoa naiz eta 
Abenduak 21ean 
egiten ditut urteak.

Nire izena Aitor da
eta Martxoak 12an 
betetzen ditut ur-
teak. 

Ni Adrian naiz eta 
Urriaren lehenen-
go egunean betet-
zen ditut urteak.

Kaixo ni Mikel 
Ibeas naiz.Nik 
Maiatzak 7an be-
tetzen ditut urteak.

Irailak 26an betet-
zen ditut urteak.
Eta nire izena Os-
car da.

Epa lagun@k! Ni 
Iñigo naiz, Otsailak 
5ean betetzen ditut 
urteak.
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Gure ikastolako ikasle hauen gehienek, Martxoan 
eta Abenduan betetzen dituzte urteak.
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El perro

Egilea:
Leyre B.
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                  Palabras desconocidas
Mamíferos:Los que nacen de la tripa de la mamá 
Carníboros:Los que comen carne
Razas:son tipos diferentes
Poseen:Tienen
Gestación:cuando están las crías en la tripa de la 
mamá
Cachorros:Son las crías
Camada:Todos los perritos que nacen a la vez.
PREGUNTAS:
1-¿Qué son los perros?
Los perros son animales mamíferos.
2-¿Cuántas razas de perros hay?
Hay muchas razas de perros.
3-¿Cómo es la cola de los perros?
Es más larga que las patas.
4-¿Cómo tiene el perro el olfato?
Tiene el olfato muy fino.
5-¿La gestación cuántas semanas dura?
Nueve semanas dura la gestación
6-¿A los recién nacidos cómo se les llama?
Se les llama cachorros
7-¿Cuántos perros hay en la 
camada?
En cada camada hay de seis 
a diez cachorros.



L U M A R E N  K I L I M A

DESKRIBAPENA
 Nik deskribatu nahi dudana toki bat da. Do-
nostian  dago hobeto zehazteko Amaran 
Olaeta plazan. Parke txikiaren eta parke 
handiaren ondoan dago. Patio oso handi bat 
dauka. Oso berezia da lehenengo maila eta 
bigarren maila elkarrekin ikasten dutelako 
eta hori lehenengo zikloa delako. Hirugarren 
eta lau. maila 2. zikloa delako eta 5. maila eta 
6. maila 3. zikloa delako.
Niretzat Amaran dagoen eskolarik hoberena 
da eta zuentzat? 
Nik uste dut eman dizkizuedan pistekin ja-
kingo duzuela zein eskola den. Zein da?

           IDATZI ERANTZUNA:.................... 

      
       Egilea:Idoia Aramburu
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G U  E R E  I D A Z L E

                 ZER  DA SUMENDIA?

Lurra oso beroa dagoe-
nean leku batzuetan 
hango  harkaitzak urtu 
egiten dira.  Harkaitz  
urtuek lurrazalean gune  
ahulen bat aurkitzen ba-
dute gorantz joaten dira 
sumendia eratuz.

Harkaitz urtuek hoztu 
egiten direnean harria 
bihurtzen da.  Horre-
laxe  hazten da su-
mendia.

EGILEA:Nerea Azcona
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abe hitza aurkitu

portadakoak ez du balio

Mr.Faroliyo is tall and thin and has 
got a big head. Mr.Faroliyo has got 
six eyes and two noses.It’s has got 
two arms and not ears.It’s got two 
long legs.They’re 
very weak 
Mr.faroliyo’s hands 
and feet are small Mr 
Faroliyo is amasing!!
It can give light and 
it can row.  It 
can’t see when it’s 
overcast. It eats  
everything that has 
light.
It feels tieklish.

Mr. faroliyoe
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