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Amara Berriko Egunkaria

56
2010eko Apirilaren 19a
TXINAN lurrikada bat egon da

Txinako mendebaldean 7,1
graduko lurrikada egon da,
ondorioz 300 pertsona baino gehiago hil dira eto 8000
zauritu.Qinghai probintziako
fiegu herrian epizentroa izan da eta %85etxe
bizitza suntsitu dira.

DONOSTIAKO Jazzaldia
Datorren astelehean jarriko dira salgai Donostiako jazzaldiako sarrerak.45garren edizioa
da aurtengoa,eta krisisa egon
harren Donostiako 5 ezenatokietan jazza jotzea ezik 6 ezenatokietan joko da.
A u r k i b i d e a
1.- Portada:Txinako Lurrikada eta Donostiako Jazzaldia.
2.- Elkarrizketa:Adrian eta Ane.
3.- Kontu kontari:Aho korapiloak.
4.- Gu ere idazle:Personaje Misteriotsua.
5.- Lumaren kilima:Etxeko katuak.
6.- Denborapasak:Interview to Ander Ramirez.
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GAUR ETA HEMEN
Gaur Apirilaren 19a
Ainhoa Abaden urtebetetzea da. 12 urte bete
ditu. Zorionak ABE egiten dugunen partetik.
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2.

Adriani

Aneri

Zein da zure

Zein da zure

kolorerik gus-

kolorerik

tokoena?

gustokoena?

Gorria

Arro-

Zein da zure animalirik gustokoena?

xa,fuksia.

Arranoa

Zein da zure animalirik gutokoena?

Zergatik?

Txakurra.

Hegan egiten duelako

Zergatik?

Joan zara noizbait New Yorkera?

Salaua delako.

Ez.

Joan zara noizbait New Yorkera?

Nor gustatzen zaizu?

Ez.

Maria Araburus.

Nor gustatzen zaizu?

Nobioak zarete?

Paul Merino.

Ez.

Nobioak zarete?

Zein da zure abeslaririk gustokoena?

Ez.

S-kape.

Zein da zure abeslaririk gustokoe-

Zinemara joatea gustatzen zaizu?

na?

Bai.

Neva Daconte.
Zinemara joatea gustatzen zaizu?
Bai.
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Aho korapiloa
Txorro,zomorro,txorro,mo
rro,laberomorro,tontolapi
ko.txorro,morro,piko,tallo,
ke,albarikoke

Egilea:Eneko Ugarte.
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ETXEKO KATUAK
BEGIAK :
Begi ninia gauetan aldatzen zaie, txikiagoa egiten zaie, gure kontrakoa gertatzen zaie.
Gehienetan marroiak, berdexkak eta beltzak; izaten dituzte begien kolorea.
BUZTANA:
Buztana handitzen zaie adinaren arabera.Ez zaie buztana ikutzea batere gustatzen ,asko zirikatzen diotelako.
ILEA:
Katuen ilea oso lehuna da eta goxogoxoa da, katuei hotzetik babesten die.Ilea udan erortzen zaie
bestela gero handia pastzen dute eta ile asko dutenez ile asko erortzen zaie.Jaiotzerakoan ilearekin jaitzen dira baino ile oso oso gutxirekin eta motza gainera.
JAIOTZA:
Jaio eta alik eta lehen titia hartzen saiatzen dute.5 edo 6 kume jaiotzen direnez lehen kumea oso
azkar hartzen du titia eta azken kumea jaiotzerakoan lehenengoa denbora asko egon da esnea
edaten.
Jaiotzerakoan ikusteko eta entzuteko jai ez den arren usaindu eta bibotez azala, sudurra eta hankekin ikutzeko gai da.
Jaiotzean 100gramo pisatzen dute gutxi gora behera.Katu kumeak jaio eta 9 astetara uzten die
amak babesik gabe.
HANKAK:
Hankak adinaren arabera luzatzen zaizkie baina ala eta ere oso laburrak izaten dituzte.Katuak gizakiak bezalaxe 5 behatz dituzte. Atzazkalak erortzean berriz ateratzen zaizkio. Atzazalak pixkabat
gordeta dituztela eta haserre edo bildurra dutenean atera egiten dituzte.
KATUEN JOLASAK:
Katakumeak artilea eta pilota txiki batekin jolasten dira eta asko dibertitzen dira.Katu helduak
ehizkiarekin jolasten dira eta gero ehizakia hiltzen du.
KATUEN GARBIKETA:
Katua belarri atzeko azala eta aurpegia listuz bustitako aurreko hankarekin garbitzen dute.Katua
luze-luzea eginda entzaten da garbitzerakoan gustorago
dagoelako.Hankak mihiaz garbitzen ditu.Katuak mihiaz orrazten dira
eta garbitu ondoren ilea heze samar du oraindik.

egilea:Maialen Pavón

4.

Lumaren kilima
3

.

z

i

k

l

o

k

o

l

a

n

a

k

ETXEKO KATUAK
BEGIAK :
Begi ninia gauetan aldatzen zaie, txikiagoa egiten zaie, gure kontrakoa gertatzen zaie.
Gehienetan marroiak, berdexkak eta beltzak; izaten dituzte begien kolorea.
BUZTANA:
Buztana handitzen zaie adinaren arabera.Ez zaie buztana ikutzea batere gustatzen ,asko zirikatzen diotelako.
ILEA:
Katuen ilea oso lehuna da eta goxogoxoa da, katuei hotzetik babesten die.Ilea udan erortzen zaie
bestela gero handia pastzen dute eta ile asko dutenez ile asko erortzen zaie.Jaiotzerakoan ilearekin jaitzen dira baino ile oso oso gutxirekin eta motza gainera.
JAIOTZA:
Jaio eta alik eta lehen titia hartzen saiatzen dute.5 edo 6 kume jaiotzen direnez lehen kumea oso
azkar hartzen du titia eta azken kumea jaiotzerakoan lehenengoa denbora asko egon da esnea
edaten.
Jaiotzerakoan ikusteko eta entzuteko jai ez den arren usaindu eta bibotez azala, sudurra eta hankekin ikutzeko gai da.
Jaiotzean 100gramo pisatzen dute gutxi gora behera.Katu kumeak jaio eta 9 astetara uzten die
amak babesik gabe.
HANKAK:
Hankak adinaren arabera luzatzen zaizkie baina ala eta ere oso laburrak izaten dituzte.Katuak gizakiak bezalaxe 5 behatz dituzte. Atzazkalak erortzean berriz ateratzen zaizkio. Atzazalak pixkabat
gordeta dituztela eta haserre edo bildurra dutenean atera egiten dituzte.
KATUEN JOLASAK:
Katakumeak artilea eta pilota txiki batekin jolasten dira eta asko dibertitzen dira.Katu helduak
ehizkiarekin jolasten dira eta gero ehizakia hiltzen du.
KATUEN GARBIKETA:
Katua belarri atzeko azala eta aurpegia listuz bustitako aurreko hankarekin garbitzen dute.Katua
luze-luzea eginda entzaten da garbitzerakoan gustorago
dagoelako.Hankak mihiaz garbitzen ditu.Katuak mihiaz orrazten dira
eta garbitu ondoren ilea heze samar du oraindik.

egilea:Maialen Pavón
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

interview
An interview to Ander Ramirez,a 11years old tstudent.He lives in San Sebastian with his
family.
Q:¿do you like going to thecinema?
A:yes,i do
Q:¿how do you travel to and from school?
A:by car
Q:¿do you sometimes visit you friends?
A:yes,i do
Q:¿do you go out sometimes?
A:yes,i do
Q:¿what do you do after dinner?
A:i watch T.V.
Q:¿i’ts you mum a fotographer?
A:no,i don’t
Q:¿wath you favourite subjet?
A:art
Q:¿do you speak mexican?
A:no idon’t
Q:¿do you play tennis?
A:yes.i do
Q:¿does your father go to the cinema?
A:no,he don’t
Q:¿do you like any girls?
A:yes Ainhoa
Q:¿do you like any fruit?
A:yes,i do
SUMMARY:
Ander likes going to the cinema,he goes to the school by car.Ander sometimes goes to
visit his friends,he goes out sometimes. After dinner he
watches TV.His mother isn’t a photographer,ander’s favourite subjet is Art.He doesn’t speak Mexican but he likes

plays tennis.His father doesn’t go to the cinema, he
likes any fruts,he’s favourite girl is ainhoa

Egilea: Manex Garay

