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ERTZAINTZA BRUSELASERA

egileak:
Oscar, Leire, Iñigo eta Ander

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 gu Oscar,Leire
Ander eta Iñigo gara eta
ABE honetan
hainbat gauza
aurkituko
dituzue:albiste
ak,entreteniga
rriak etab. Espero dugu irakurtzea eta
zuena txuri
beltzean egotea gustatzea.

Gaur ertzaintza Bruselasera joango da
Athletikeko jokalariak babesteko futbol
partidoan. Herriko udalak
jarraitzaileei eskatu die
talde handietan eta hiri
erdialdean ibiltzeko. Belgikako poliziarekin harremanetan dago ertzaintza
istiluak nola saihestu erabakitzeko.

NAROA AGUIRRE E.H. TXAPELDUNA

Pasaden asteburuan Naroa Aguirrek salto txapelketa irabazi zuen.
Lehenengo saioan 3’90 metro, bigarrenean 4’03 metro eta azkenik 4’15 metrokin irabazi zuen.
a u r k i b i d e a
1.- portada: Ertzaintza bruselasera eta Naroa Aguirre
2.- elkarrizketa: Ane. R eta Alex. P
3.- kontu kontari: Asmakizunak
4.- gu ere idazle: Historio motza
5.- lumaren kilima: Eskutitza
6.- denborapasak: Baiography Emma Watson
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INHARREN URTEBETETZEA
Gaur Otsailak 26 Inhar Solaren urtebetetzea da.11 urte betetzen
ditu. Zoriorionak Oscar, Iñigo,
Leire eta Anderren partetik.
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ANERI

ALEXI

1-Zein da zure
kirolik gustokoena?
-Saskibaloia
2-Nahi ahal duzu patineteak itzultzea?
-Bai
3-Zein nahiago duzu Morlans zaharra
ala berria?
-Morlans zaharra
4-Zein da eskolako mutilk guapoena?
-Inor ez
5-Zer egiten duzu asteburuan?
-Eskiatzera joan
6-Peña Floridara joango zara?
-Bai
7-Non bizi nahiko zenuke?
-York Berrian
8-Zein da zure telesairik gustokoena?
-Los Simpsons

1-Zein da zure
kirolik gustokoena?
-Futbola
2-Nahi ahal duzu itzultzea patineteak?
-Bai
3-Zein nahiago dezu Morlans zaharra
berria?
-Berria
4-Zein da eskolako neskarik guapena?
-Inor ez
5-Zer egiten duzu asteburuan?
-Futbolean jolastu
6-Peña Floridara joango zara?
-Bai
7-Non bizi nahiko zenuke?
-Hemen
8-Zein da zure telesairik gustokoena?
-Ezta bat ere.

K O N T U K O N TA R I
1

.

z

i

k

l

o

k

o

l

a

n

a

k

ASMAKIZUNAK
Denok dugu bat
eta bi
hotza da eta bero dago
beti.
EGILEA:Nerea Arrue

Kristal polita
beti bustita
ugari neguan
nahiago udan.
EGILEA:June Calo
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ESKUTITZA
Kaixo patinetea:
Zer moduz zaude?ni ondo nago.Gaur ez zaitut artu eguraldi txarra egiten
zuelako.Badakit nerekin ondo pasatzen duzulajauziak egiten eta Morlanseko
aldapa jeisten.Gogoan dut zurekin topatu nintzenekoa,kartoizko kaxa batean
etorri zinen nergana.
Bihar eguraldi ona egiten badu eskolara elkarrekin joango gara.Asteburuan
garajean uzten zaitut nere aitak etxera igotzea ez didalako uzten.Atzo nahiko
bide luzea egin zenuen San Roquetik Anoetaraino nerekin eta gero buelta.
Ez dakit zenbat balio zenuen baina oso polita zara.Konturatu bazara zure kolorea beltza da Afrikako pertsonen kolorea bezala.Zein da zure izena?Agian
Oxelo da,zure marka bezala.Noizbaiten zure izena esan nahi ba didazu,ezduzu
lotsarik izan behar.
Noizbaiten puskatzen baldin bazara konpontzen saiatuko naiz,baina bestela zu
zakarrontzira joango zara eta beste bat erosiko dut .Zakarrontzira joaten zarenean espero dut beste pertsona batek zu hartzea.
nik oso ondo pasatzen dut zurekin eta espero dut nirekin ondo pasatzea.
Bueno utzi behar zaitut lan handia dut eta,agur!!!

Egilea:Xabier Ruiz de Loizaga
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

ISTORIO MOTZA
Izenburua:Mikel eta bere txakurra
Egun batean Mikelek txori bat hil egin zuen gero
esan zien
zuetako batek joatea berarengana.

Eztabaidatzen ari ziren.Benga nor joango da?

Azkenean Mikel joan zen eta
txakurrak harrituta gelditu ziren.

Egilea:Mesay Martinez
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

EMMA WATSON
Emma is a magizal of Harry Potter film.Emma was cats as Hermione at the age of nine. Emma Watson was born in Paris. The
daughter of British lawyers.She lived in Paris until the age of
five.Later,following her parents divorce she moved to Oxford.
From 2001 to 2009,she starred in six Harry Potter film with Daniel
Radcliffe and Rupert Grint.Watson’s work on the Harry Potter series has heamed her several awards and more more than $ 10 million

Emma loves clothes.Emma likes school,but she dasn’t like Geography
and Math.
Emma has one brother.Her name is Alex.He’s eleven years old.
QUESTIONS
1- What is Emma in Harry Potter film?
2- How did Emma Watson do Harry Potters film with?
3- What do Emma love?
4- Has Emma brothers or sisters?

ABE

Egilea:Ainhoa Abad.

