a m a r a

b e r r i k o

34. zb

e g u n k a r i a

ABE

urtarrilak

25

ostirala

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

Andrea,Joseph,Jakes,eta Sara

a m a r a b e r r i m o r. a b e @ g m a i l . c o m

MARILU DESAGERTUTA
Neska bat desagertu da Huelvan. Kalera joan zen txutxeak
erostera.
Beranduago bere bila joan zen aita. Bost urte dauzka eta Marilu
izena du.
Poliziak, Bonberoak eta bere lagunak bilatzen ari dira Huelvan

e d i t o r i a l a

SKI PISTAK
Frantziako pistak oso
ondo daude.Eguraldi
ona egiten du, elur
asko dago ,bero asko
egiten du eta ez dago
jende gehiegi. Beheko
herrian funikular bat
dago eta funikolarrean
igo behar da. Oso askar igo egiten du eta altura asko artzen du.
Forfaiak gutxiago balio dute. Frantziara joaten
ba zara ikasten duzu piska bat frantzesa.
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Zer moduz lagunok gu Jakes, Sara, Andrea eta Joseph
gara.
Espero dugu guk egindako
ABE gustatzea. Dembora pasa
handia izango dugu, adibidez
Beñat Lazkanoren argaztikik
testura.
Bueno, bestea zuek irakurri gure ABEan .Ondo pasa!

a

1.- PORTADA:Ski pista eta Marilu.
2.- INKESTA: zein da zure jairik gustokoena.
3 eta 4.- LUMAREN KILIMA:Argazkitik testura.
5.- GU ERE IDAZLE:Aho korapiloak.
6.- ENTRETENIGARRIAK:Karratu magikoa.

1. orria

gaur eta hemen
Laister inauteriak:
Datorren ostiralean inauteriak eskolara iritsiko dira,
denok mozorrotuta etorriko
gera. Irakasleen mozorro
dantza eta gure mozorro
lehiaketa ospatuko dugu.

Zein da zure festarik gogokoena ?
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Mikel Argomaniz

Unai Arratibel

Naia

Azpiazu

Inauteriak

San Sebastian

San Nikolas

San Nikolas

Ruth Coloma

Natalia Martin

Pedro Diken

Miguel Ortiz

San Nikolas

Inauteriak

Hallowen

Leire Larraza

San Miguel

Inkestaren emaitzak
Festa ezberdinak gustatzen zaizkie

2. orria

LUMAREN

KILIMA

ARGAZKITIK TESTURA

1

Tipo arrantzalea

Bazen behin Kaliforniako herrixka bat,
Imeria izenekoa.
Herria itsaso mailatik 300 bat metrotara zegoenez mendate batean zegoen. Mendi hori
oso lasaia zen, eremu batzuk landarez beteta
zeudelako. Errepideak erromatar garaikoak
bezala. Errepidetan ez zegoen seinalerik baina
ezin zuten oso azkar joan udalak arau bat jarri
zuelako; Ezin zela oso azkar joan. Hori
konprobatzeko radar batzuk jarri zituzten; herrian basoa pasa ondoren belardi handi bat
eta hori bukatzean amildegia. Amildegian bazegoen non ez zegoen gauza bat, harriz egindako
arranak izugarria, goitik behera pertsona bat 10-11
aldiz eta zabaleraz tipo bat 7-8 bat aldiz. Arrainaren burbuina urez beteta zegoen eta ahotik
ura ateratzen zitzaion.
Arraina urre kolorekoa da. Paraje horretan
oso aire naturala dago, ez baitago kutsadurarik
ezta kotxe askorik. Garraio bide nagusia zaldi
gainean ibiltzea da kutsadurarik gabe , eta zerbait ematekotan gurdia.
3. orria

LUMAREN

KILIMA

Han negua denean ez da entzuten txori
gehienak edo ia guztiak hibernatu egiten dutenez Afrikalderantz doaz. Udaberrian txorien kantuak eta loreen usainak entzuten eta usaintzen
dira. Udaran txori batzuen kantuak eta udazkenean hostoen soinua.
Ipuineko tipoa tonto xamarra da beti uniforme berdinarekin doa, txuria eta beltza, “rapero” bezala.
Tipoa tontoaz gain tripontzioa denez ez du
nahikoa bere abereek ematen diotenarekin, horregatik egunero joaten da arrain horretara
arrantza egitera. Baino bera ez zen enteratzen
arrain guztiak, harrizko arraitik joaten zuela eta
arrain gutxi jatean azkenean hil egin zen.

Egilea: Beñat Lazkano

4. orria

GU ERE IDAZLE
AHOKORAPILOAK
ABELEK
BALA BALA BALA
BELE BILA.
PATXI PUTXI TXOKO
TXIKI TXAKUNA TXAKURRARI ITXI.

IKI IKI IKI MIKI MILI
KILI KILI KLIK IKIMILIKILIKLIK.
Ainhoa Fernandez

E g u r a l d i a
Momentu honetako tenperatura: 10º
Atzoko tenperaturik beroena:15º
Gau honetako tenperaturik hotzena.5º egon ziren
ZERUA:Goibela dago: zerua lainoz estalita dago.
LURRA: Lehorra.
HAIZEA
Haize mota: barra: ez da somatu egiten.
Haizearen norabidea: Mendebadetik

LAINOTUTA

Euri mota: Ez du ari.
Jasotako euri kantitatea: 0l/ m2ko
Momentu honetako presioan: 992 mb
Hurrengo orduetarako prebisioa:Haizea egingo du.

Esaera zaharra: Kalendario bero, negua dugu gero:kalendario hotz,negua joan da motz.
5. orria

bilatu abe hitza portadakoak ez du balio

e KARRATU MAJIKOA
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6. orria

