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ETB-4 KIROL KATEA
egileak:
Inhar, Aitor, Ruben eta Amaia
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Amara Berriko Egunkaria

Kaixo lagunak:
gure
abe-a gauza
dibertigarrietaz beteta dago, espero dugu,gure artean: Amaia,
Ruben, Inhar
eta Aitor abe
ona ateratzea.

Alberto Surio ETBko zuzendari nagusiak,
ETB-4, kirol kate
Escriba para introducir texto
izateko
ikerketa
bat

ANTXOAREN ARRANTZA
Arrantzale euskaldun eta frantziarrek adostu
zuten, euskal herritarrek
5.400 tona antxoa harrapatu ahal izatea, eta frantziarrek 1.600 tona ekainetik aurrera.
a u r k i b i d e a
1.- portada: ETB-4 kirol katea eta antxoaren arrantza
2.- elkarrizketa: Ander.r eta Jokini
3.- kontu kontari: asmakizunak
4.- lumaren kilima: ipuina
5.- gu ere idazle:adivina donde estoy
6.- entretenigarriak: Hilari Duff
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Greba jantokietan
Bihar greba daukagu jantokian, monitoreek %80 greba egingo dute.
Martxoaren 9,11,15,17,24 eta 25ean
greba dago, momentuz egun hauek
dakizkigu baina beste hilabetetan
ere egongo dela uste dugu.

E L K A R R I Z K E T A
JOKINI

ANDERRI

Zein da zure kirolik gustokoena?
- Eskia.

Zeintzuk dira zure
lau lagunik hoberena?
-Aitor.z, Grabiel.j,
Ruben.e eta Peru.d.b.

Eskiatzera asko joaten zara?
-Bai.
Eski alpino asko egiten duzu?
-Ez.
Zer egiten duzu asteburuetan?
-Eskiatzera joan.
Zein da zure asteko egunik gogokoena?
-Larunbata, eskiatzera joaten naizelako.
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Zein uste duzu dela irakaslerik hoberena?
-Oier.
Zeintzuk dira zure hiru neska lagunik hoberenak?
-Ainhoa.a, Uxue eta Naroa.
Normalean zer egiten duzu asteburuan?
-Lagunekin gelditu.
Ze filma mota gustatzen zaizu gehien?
-Komediazkoak eta beldurrezkoak.

Mendira askotan joaten zara?
-bai.

Eta horietatik zeintzuk dira zure gustokoenak?
-Scary Movie eta Chucy.

Uretako kirolak gustatzen zaizkizu?
-Bai gehienak

Zein da konsolarentzat zure jokorik gustokoena?
-Call of dutty modern warfare 2

Zein da zure janaririk gustokoena?
-Pasta
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Asmakizunak
Etengabe jirabira
dabilen etxebizitza
biribil-biribila
gu guztion egoitza.

Egilea: Eneko Lopez
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Ondarroako piraten abentura berriak
Zertaz doa:
Andoniri Kutxiren gutun bat iritzi zitzaion,
Kutxik bere lagunari kontatu dio Bakarne
kartzelan dagoela. Orduan Andonik hara
joatea erabaki du, bidean Kutxi eta bere lagunekin topo egin zuen eta Bakarne zalbatzere joan ziren. Kartzelan zeudela beldurtu
ziren eta kartzeletik joan ziren. Bigarren
aukera egin zuten baina ez zuten lortu, orduan Andoniren arreba agertu zen, kontatu
zien Bakarne bere osabarekin zegoela, horregatik Andoniren lagunak kartzeletik
joan ziren. Andoni eta bere lagunak etxera
joan ziren. Etxean ama eta aita zeuden eta
esan zien hurrengo egunean Bilbora joango
zirela Andoni triste joan zen ohera. Hurrengo egunean Andonik Kutxiri esan zion
Bilbora joan behar zuela, orduan Andonik
esan zien ea nahi zuten etorri ,Kutxik eta
besteak baietz esan zioten. Bidean Kutxik
Andoniri esan zion hurrengo urtean taldeko
burua izango zela .
Deskribapena:
Andoni 11 urteko mutil bat da, Bilbon bizi
da. Bera lagun ona da eta konfiatzazkoa, bera beti dago lagunekin. berak
ideiak onak ditu eta oso trebea
da.

egilea: JULEN ORTIZ
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lagunok,zer moduz?

ADIVINA DONDE ESTOY
Hola soy Maialen y el lugar que os voy a
describir no será muy difícil de adivinarlo. El lugar no es feo,no es de muchos
colores,esta en un cubo enorme
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y hay mucha gente. Veo mucha gente
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Egilea:Maialen Sarasola

divirtiéndose,nadando,buceando,tambi
én veo agua encima del cubo muy grande. No se oye el sonido de la calle.

Huele a cloro,perfume,muchas cosas,se
siente muy tranquilo,relajado y feliz.
abe

ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio
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PASSPORT:
Her name is Hilary Ann Duff.
She is 18 years old.
She was born in Texas U.S.A on the
28 september 1987.
She is Libra
INFORMATION:
Hilary Duff plays in the TV series ``Lizzie MCguire´´, but she
is also a singer.
Hilary is an actress she plays ``Lizzie MCguire´´
in the Disney TV series. She was in the Lizzie MCguire and
in Agent cody banks. Her first role
was in a TV series.
Hilary has two albums: Metamorphosis and Hilary Duff.
Hilary´s got one sister, Haylie she´s 20 years old
Haylie is an actress and a singer.
Hilary says: She´s loves clothes, shoes and
make-up. desings T-shirt.
Hilary has a ranch in Texas.She loves horse-riding.
CUESTIONS:
How many albums has she got?Two
albums
Where has she got a ranch? In the Texas.
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Egilea: Onintze Nicolas

HILARY DUFF

