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egileak: Ander, Natali, Leire,
Nora.
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Amara Berriko Egunkaria

KAIXO!
Gaur ABEaren
edizio borobil bat
aurkeztu behar
dugu Ander, Nora,
Lerire eta Natalik.
ABE honek azken
orduko berriak ditu, lumaren kilima
ere bai eta gu ere
idazle
interesgarrienak.E
spero dugu zuen
gustukoa izatea.
AIOOOO!

Igandean Araban P.P-k irabazi zuen
P.S.O.E-rekin ez du gehiengo osoa. Bizkaian
berriz, E.A.J-k irabazi du eta Bildu 2. postura
iritsi da. Baina Gipuzkoa osoan
Bilduk irabazi du, horregatik
Odonek ez du Donostian aginduko.
ERREALAK BERDINDU

Errealak 1-1 enpatatu zuen Getaferen aurka. Getaferen gola Díazek sartu zuen, Errealekoa, Sutilek. Partidoa bukatu zen, Getafek eta Errealak irratia entzuten ari ziren ea zer egiten zuen
Deportiboak. Getafea eta Erreala lehenengo mailan geratzen dira.

A U R K I B I D E A
1.- portada: Hauteskundeak eta Erreala.
2.- Elkarrikezta: Xabi eta Idoia.
3.- kontu kontari: Kamamila, olerkia eta aho
korapiloa.
4.- gu ere idazle: Deskribapen magikoa: pekak.
5.- lumaren kilima: Quiniela de palbras.
6.- denborapasak: Oddone out.
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Pasa den ostiralean Alan kontalari eskoziarra etorri zen ipuin
bat kontatzera ingelesez. Ipuin
honetan denek parte hartu genuen eta oso interesgarria izan
zen..

E L K A R R I Z K E T A
Xabi!
Ze lan egin dituzu
bizitzan?
-Elektrikaria.
Beste eskola batean egon zara lan egiten?
- Bai, Orixen,, Andoainen,, Harri berrin eta
Aitor ikastolan.
Ze eskolatara joan zinen txikitan?
-Andoainen Hijas de la Caridadera eta Peñafloridara.
Zein zen zure klaserik gustokoena?
-Kimika.
Zein da zure animalirik gustokoena?
-Txakurra.
Opor batzuk oparitzen badizkizute, nora
joango zinateke?
-Keniara safari batera.
Zein da zure kolorerik gustokoena?
-Berdea.
Zein da zure hilabete gustokoena?
-Uztaila.

2.

Igor!

Ze lan egin dituzu
zure bizitzan?
-Mantenimendu lanak piszinetan, eskoletan...
Beste eskola batean egin duzu lan?
-Bai, Aitor ikastolan,, Loiolan...
Ze eskolatara joan zinen txikitan?
-Lasaile Loiolara.
Zein zen zure klaserik gustokoena?
-Geologia.
Zein da zure animalirik gustokoena?
-Igela.
Opor batzuk oparitzen badizkizute, nora
joango zinateke?
-Kanadara.
Zein da zure kolorerik gustokoena?
-Berdea.
Zein da zure hilabete gustokoena?
-Iraila.
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Kamamila, olerkia eta ahokorapiloa
Kamamila
mantzanila
mendian gabiltza
bila eta bila
hara hemen zerbait
biribil- biribila!
zer ote da?
behi baten
kaka pila!

Egilea: Diana Dyezhkina
Mattin motela
esku batean zapi zuria duela
agur- agurka ari zaigu
itzultzeko berehala
liburu barruan
itxarongo duela
beste eskuan luma grixa duela
agur- agurka ari zaigu
itzultzeko berehala
letra txiki baten barruan
itxarongo duela.

Egilea: Mikel Uribesalgo
Tiriki tauki tauki
mailuaren hotsa
tiriki tauki tauki
mailuaren hotsa

ederki dantzatzen da
gure mutil motza
ederki dantzatzen da
gure mutil motza.

Egilea:Aritz Ustariz

3.

ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio
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QUINIELA DE PALABRAS
1
A.-Extraer-sacar
B.-Bonito-feo
C.-Arriba-abajo
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D.-Combate-pelea
E.-Elefante-boli
F.-Divorciar-casar
G.-Embrujar-hechizar
H.-Escuchar-oir
I.-Monte-montaña
J.-Diccionario-balón
K.-Mascota-lápiz
L.-Silla-pelo
M.-Amar-odiar
N.-Listo-tonto
Ñ.-Ropa-pájaro
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Egilea:Ana Mª Martinez
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INSTRUCCIONES

En esta quiniela de palabras:
5 Sinónimos, 5 antónimos y 5
palabras sin
relación. A
los sinónimos ponles
una X, a los
antónimos
un 1 y a as
palabras sin
sentidos un
2. ¡¡¡Mucha
suerte!!!!

Lumaren kilima
3
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DESKRIBAPEN MAGIKOA
Ni oso txikia naiz, gainera marroia eta ez oso ikus erraza.
Ozeanoaren ur tanta bat bezalakoa naiz, benetan txikia;
ordea nik uste dut nire ondokoak baino askoz politagoa
naizela. Begi eta ezpain batzuen artean nago lagun mordoekin, pila bat gara, gutxienez, 50. Denen artean ni politena naiz, dudarik gabe eta gainera espezialena, gainontzekoak ez daukate ezta nire pertsonalitatea, ezta nire itxura polita.
Nire bizitzako momentu honetan oso triste nago, baina ez
pixkat triste, orain nago super triste. Nire ama hil egin da,
eta benetan triste nago. Egunero bere oroipena dut, eta
nire aita ni baina tristeagoa dago, ez dut anai-arrebarik.
Gainera, ez nintzen nire amarekin bizi baina asko maite
nuen nire ama, ezpainen gainean zegoen peka bat zen.
Negua etortzen da eta txikitzen ari naiz, ez dakit zergaitik
baia negu bakoitzean txikitzen naiz izotz puxka bat bezala.
Nik uste dut berehala hil egingo naizela, nire ama horrela
hil egin da eta horregatik hau idazten dut. Hainbat gauza
egin behar ditut hil aurretik horregatik autobiografia txikitxiki hau idazten bukatuko dut nahi ditudan gauzak egiteko.

EGILEA: Elena Landa
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio
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WORD PUZZLE
ELEPHANT

CHEETA

PARROTS

KOALA

A WATCH

A RING

ERRINGS

BOOTS

PLAY VIDEO
GAMES

GO POP
CONCERTS

GO HORSE
RIDING

GO OUT
ALONE

SHORTER

BIGGER

NASTIER

FASTEST

Egilea: Uxue Oliveira

