a m a r a

b e r r i k o

40. zb

e g u n k a r i a

ABE

otsailaK

4

asteazkena

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

Gorka, Maialen, Josu eta Miguel
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Bruesa
Bruesa mantenduko da ACB ligan eta momentuz bere
plantilla mantenduko du.Behar al du Bruesak indartzeko
pertSonaren bat?
Erantzuna aholkulariek dute.Taldeak TAU , Pamesa edo
Unicaja irabazteko gaitasuna izan du, baina Menorka,
Murtzia eta Cajasolekin galdu egin du eta hauek taulako
azkenak dira.
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Erreala
goruntz
Datorren larunbatean Zaragoza datorrela eta estadioan jende ugari egongo da beste partidatan
baino askoz
gehiago.Takilak bihar
irekiko dira eta sarrerak
ohiko prezioak izango
dituzte.Irabaziko balu lehen mailara igotzeko
aukera izango luke.

KAIXO IRAKURLEAK, EGUNKARI HAU EGIN DUGU
GORKA, MAIALEN , JOSU
ETA NIK MIGUEL.ESPERO
DUGU GURE ALDIZKARIA
ZUEN GUSTOKOENA IZATEA, AGUR ETA ONDO PASA.

GORA SKA-P!

ANIMO ERREALA!
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1.- PORTADA: Bruesa eta Erreala
2.-ELKAR IZKETA:IRATI PELUAGA
3.- SASKI NASKI:EL RINOCERONTE
4.- LUMAREN KILIMA:ARGAZKITIK TESTURA
5.- GU ERE IDAZLE:CONCURSO SI O NO
6.- ENTRETENIGARRIAK:DESCRIPTION

1. orria
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gaur eta hemen
Gaur 2009ko otsailaren4ean Santa
ageda eguna ospatuko dugu.Gela bakoitzeko 4 pertsona joango dira Matiara abestera.Arratsaldean denak batera
joango gara kalez-kale,Donostian
zehar.
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IRATIREKIN HIZKETAN
1-Izenda itzazu beste gelako 5 lagunik onenak.
Cristina,Irune,Elena,Maialen eta Uxue.
2-Zein da zure lagunik onena ?
Cristina Sainz.
3-Beste gelatik zein nahiko zenuke zure gelara etortzea?
Maialen Pavon.
4-Zein da zure kirolik gogokoena?
Saskibaloia.
5-Ze klase ez zaizu batere gustatzen?
Denak gustatzen zaizkit.
6-Zein da zure klaserik gogokoena?
Plastika eta Soinketa.
7-Zein da zure janaririk gogokoena?
Espagetiak
8-Gustatzen al zaizu txingoan jolastea?
Bai

2. orria

sºº ARGAZKITIK TESTURA
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Bazen behin txokolate bat,bere izena Txupo zen.Bere ametsa bere erreinuko
printsesarekin ezkontzea zen.

Erreinuko printsesa,
Lina, Txupotaz maiteminduta zegoen baina oztopo bakar bat zeukan; Linaren
ama, Lopa txokolate ontzi beldurgarri bat zen.

Lopak ez zion uzten Linari Txuporekin ezkontzen eta horregatik Linak egun guztia
negarrez pasatzen zuen.Txupo gau guztia egoten zen Linataz pentsatzen, eta,
Lina Txupotaz.Hurrengo eguna iritxi zen eta Txupok kolakao zeukan gosaltzeko
eta Linak mermelada, tostada, gailetak eta kolakao zeukan konparatzeko Linak
zenbat diru zeukan.
Geroago Lina kalera atera zen eta bat-batean Txuporekin aurkitu zen.Txuporen
egunik zoriontsuena zen inoiz ez zuelako Lina kalean ikusi.Lina beti bezela bere
txurroak erakusten ibiltzen zen.Txupo lurrera erori zen pozaren pozaz baina batbatean ikusi zuen Linak ihes egin zuela eta izkutuan izkutatu zen eta Txupo bere
gana joan zen.
Eta esan zion Txupok Linari:
-Zergatik egin duzu ihes!
Eta esan zuen Linak.
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-Zurekin egon nahi dudalako zeren ez naute jauregitik ateratzen uzten oso
maltzurrak dira.
Txupo gauza bat esan behar dizut:
-nahi al duzu nirekin ezkondu?
Eta erantzun zion Txupok, aurpegi alai batekin:
-Baaaai, noski baietz, noiz, noiz?
-Eta esan zuen Linak:
-Bihar bertan , ondo iruditzen bazaizu, bale?
-Bale.
Hurrengo eguna iritxi zen eta Txupo dotore-dotore iritxi zen jauregi
aurrera.Geroago Lina atera zen 3 metroko soinekoarekin eta izugarrizko diamantearekin buruan.Txupo harriturik gelditu zen,zeren Linaren ama ere oso pozik
zegoen eta hori oso arraroa zen. Ezkondu eta gero izugarrizko bazkaria eduki
zuten Linaren etxean.
Handik urte batera Linak etaTxupok ume bat eduki zuten eta goilara bat zen Litxo
jarri zioten izena. Handik aurrera oso ondo bizi izan ziren.

Egilea:
miren lazkano

3. orria

LUMAREN KILIMA
EL rinoceronte
1-La piel del rinoceronte es muy dura y gruesa.
2-La de los africanos es de color gris.
3-Los asiáticos tienen unos pliegues tan gordos que parecen armaduras.
4-Los rinocerontes indios tienen placas y bultos rugosos.
5-Dentro de los pliegues tienen la piel rosada y atrae a los
parasitos.
6-Aunque los rinocerontes tengan una piel muy gorda los
parasitos se meten y pican.
7-Pero para que no le piquen se rebozan en barro ole ayudan los pájaros.
8-Los rinocerontes tienen muy poco pelo pero en las orejas
tienen un flequillo y un y un mechón en la cola.
9-Los pica bueyes y garzas se comen los parasitos y si se
van los pájaros quiere decir que se acerca un peligro.
10-En Africa hay dos razas:el blanco y el negro. Pero en
Asia son tres y comen bambú,cañas y plantas de agua.
11-Los rinocerontes negros viven en sabanas o zonas boscosas.
12-El apéndice que tiene en el lado superior le permite comer hojas y ramitas.
Egilea:Iñigo Sanchez

GU ERE IDAZLE
Norma ortográfica:Las palabras que empiezan por hie y hue se escribe con h.
hielo
huevo
hueso
hierro
hueco
eco
hiena
Huelva
huesitos
hierba
Presentación: Encuentra la palabra que no cumple la norma ortográfica.

E g u r a l d i a
DAta: 2009ko otsaila3
urtaroa: negua
ordua: 9:00AK
momentu honetako tenperatura: 6º
atzoko tenperaturik beroena:16º
gau honetako tenperaturik hotzena:4º
zerua:oskarbi
lurra:leHorra
haize mota: haizea
haizearen norabidea:mendebaldetik.

oskarbi

euria:
euri mota:ez du ari
jasotako euri kantitatea:o l/m 2ko

ESAERA ZAHARRA: SAN BLAS BERO
NEGUA GERO.
5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio
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DESCRIPTIONSLET`S GO
TO THE SEASIDE
J1-It`s a animal.It`s yellow.It`s small. he`s bald
and it`s belangot white eyes.
U2-It`s a animal.It`s blue.It`s jumping in the
water.
V3-It`s a object.It`s small.It`s blue and red.It`s
next to the girl.
J6-It`s a object.It`s red.It`s next to the kid.

Egilea: Uxue lopez
6. orria

