w w w. a m a r a b e r r i . c o m

ABE
nº

8

2010eko urriaren 28a

Bi panda jaio dira
egileak:
Aitana ,Zuriñe ,Kamil eta Aitor

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 lagunok gu Zuriñe,Aitana
,Kamil eta
Aitor gara
eta guk ABE
zoragarri
hau zuentzat
prestatu dugu . Agur eta
espero dugu
gure
ABE gustatzea.

Madrideko zooan Hui izeneko panda
ama batek bi kume izan ditu. Jaiotzerakoan 150 gramo
pixatzen zuten. Bigarren aldia da Espainan pandak
jaiotzen direla .Hau oso notizia ona do,oso panda gutxi
daudelako munduan.

AITOR IKASTOLA
Aitor ikastola berri egin dute.Egiako auzoan
Konkorrenea kalean .Ospatzeko ,festa handi
bat ospatu
zuten.Txirulariak eta trikitilariak alaitu zuten festa
eta oso ondu pasa zuten.

a u r k i b i d e a
1.- portada: Bi pandak eta Aitor ikastola
2.- elkarrizketa: Edit Calo eta Alvaro Martinez
3.-saski naski:Asmakizuna ,txistea eta ahokorapiloa
4.- lumaren kilima:Gure gai gogokoena
5.- gu ere idazle:Crucigrama
6.- Entretenigarriak: Odd one out
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Urriaren 20an eskolan esan
ziguten guk zerbitzatuko genuela eskolako jangelan. Baina oraindik sukaldea ez dago
prest obretan dagoelako .Ondo iruditzen zaigu sistema berria, horrela ikasiko dugu zerbitzatzen. GORKA ETA AITOR

E L K A R R I Z K E T A
Editi
Zein da zure ikas
gai gogokoena?
Soinketa
Zein da zure andereino gustokoena?
Susana.
Zein da zure lagunik hoberena?
Asko ditut.

2.

Alvarori
Zein da zure kirolik gustokoena?
Saskibaloia.
Zein da zure janaririk gustokoena?
Pizza.
Nola zoaz ikasketekin?
Ez dakit.

Ze maskota edukiko zenuke?
Dordoka.

Zein da zure telebistako programa
gustokoena?
Asko ditut.

Zein da zure telebista programa
gustokoena?
Patito feo.

Anai arrebarik ba al duzu, eta nola
deitzen dira?
Paul eta Hugo.

Zein da zure janaririk gustokoena?
Pizza jamon y queso.

Zein da zure klaserik gogokoena?
Soinketa.

Gustatzen al zaizu jangelan bazkaltzea?
Ez.
Ondo al zoaz ikasketekin?
Bai.

Zein da zure lagunik hoberena?
Asko ditut.
Noiz betetzen dituzu urteak?
Irailak 29.
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Ahokorapiloa, txistea eta asmakizuna
Lili lore,lili lore,
lili lore,liraina,
lili lore,lili lore,
Leirentzat eramana.
loreak udaro
loretzen dira
Leireren soroetan;
Leire alaia
udaro biltzen ditu
loraturiko loreak.
Tren bat pasatzen ikustean
galdetzen dio Kepak
Urkori:
-tren hori txokolatezkoa
balitz nondik hasiko
zinateke jaten?
-gurpiletik-erantzuten
dio berehala lagunak.horrela ez luke ihes egingo

Nerea Arrue

Martin Etxebeste

Gizakiaren apaingarri baina ez
jaiotzaz edo berez; neska
gehienek dituzte bi,
mutilek bat edo batere ez.
Diana Dyezkina
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NIRE GAI GOGOKOENA
Gaia: animaliak
Zer da animalia?
Ze mota animali daude?
Ze animali da nire gustokoen?
Animali bat izaki biziduna da, gu animaliak gara, animalitik
sortu gara, tximutik. Milaka eta milaka animali daude munduan. Kolore desberdineko animaliak daude, batzuk kolorearen bidez zer adierazi nahi dute esaten du.
Narrastiak, hegaztiak, ugaztunak, arrainak, anfibioak daude: badaude belar jaleak,haragi jaleak eta orojaleak daude. Narrasti batzuk dira; krokodiloa, sugeak, sugandilak, dordokak, kamaleoia etb... eta guztiak ezkatak dituzte. Hegazti batzuk dira: pinguinoa, kaio beltza, arranoak, papagaioak, loroak etb... eta gehienak lumak
dituzte. Ugaztun batzuk dira; behia, lehoia, izakiak, ñua, txakurra, katua, txerria,
sagua, baleak, foka, elefantea etb... eta gehienak ilea daukate. arrain batzuk dira;
izokina, marrazoak, karpa, arrain globoak, atuna, etb... eta gehienak ezkatak dituzte. anfibio batzuk dira; igela arrabioa, tritoia,
salamandra, apoa, etb ...
Nire animalirik gustokoena belatza da, hegaztirik azkarrena da, 350k orduko habiadura hartzen du gehien bat saguak jaten ditu, belartz peregrinoa Europako baso
batzuetan bizi da, ez da handia izaten arraultza ez da hain txikia eta jaiotzen direnean luma txuriak izaten ditu, ponpoioak bezala dira hilabete batekin, ez dituzte
hiru edo lau kume baino gehiago izaten.

Egilea: Kamil Etxagibel
5.

ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio
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Verticales
A. La 2. nota de escala musical. Una planta de color verde
que se echa ala comida.
Horizontales
1. Grupo de personas que cantan juntos. la sexta nota musical.
2. La tercera nota de la escala musical. Lo que se usa para
hacer la monosílaba, bisílaba trisílaba .......
3. El nombre de la actriz que hace “Alex” en “Los
4. magos de Weverlyplace. La cuarta nota musical.
5. El nombre original de de la actriz de “Michi” de “Camp

rock”. I su apellido.

5.

Egilea: Ane Marin
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

ODD ONE OUT
Yellow

Red

Pear

Purple

Ibai

Sofia

Michael

Kevin

Zeo

Geminis

Ares

horse

T-shirt

dress

blue

shoes

Egilea: Luis Segovia

