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TXIMINO BATEK ALARMA PIZTU EGITEN DU.
egileak:
Sara,Alvaro,Manu

eta Andrea

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 hemen
gaude:Sara
,Alvaro,Manu
eta Andrea.
Gure ABEa
irakurtzeko
gomen da
tzen dizuegu
oso entretenigarria delako.

Indian tximino batek 50
pertsona zauritu ditu. Argintariak tximinoa harrapatzeko bananak eta beste gauza batzuk eman
zizkioten baina ihes egitea
lortu zuen. Ehiztariak gomazko balak
erabili zituzten baina alferrik izan zen.

CADEL EVANS GARAILE.
Cadel Evans australiarrak, Fletze Wallone txirringa
lasterketa irabazi du Contadorren aurretik geldituz.Huy aldapa ikaragarria pasa ondoron Contador eta Anton bakarrik gelditu ziren baina
bukaeran , Evansek atzetik etorriz,
irabazi zuen.

a u r k i b i d e a
1.- portada:Tximino batek alarma piztu ditu herri
askotan. Cadel Evans irabazle.
2.- elkarrizketa:Jodie eta Sara.
3.- kontu kontari:poesia
4.- gu ere idazle:txakurra.
5.- lumaren kilima:eskutitza.

6.- denborapasak:circle the correct word

ssandrea
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Lide,Uxue eta Eduardoren urtebetetzea
Zorionak Eduardo,Lide eta
Uxue!!!!!!
Espero dugu
ondo pasatzea
zuen
urtebetetzean.ZORIONAK eta ondo
pasa!!!

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

2.

Sara.D.

Jodie

Nor gustatzen zaizu?
Brad Pitt.
Nor da zure
lagunik gogokoena?
Jodie.
Zein da zure animalirik gustokoena?
Tigrea eta tximinoa.
Zein da zure kolorerik gustokoena?Zergatik?
Urdina eta arroxa.Politak direlako.
Norekin joango zinateke irla batera?
Nire lagunekin.
Zein da zure abeslaririk gustokoena?
Kesha.
Zein da zure kirolik gusokoena?
Saskibaloia.

Nor guztatzen zaizu?
Zac Efron.
Nor da zure
lagunik gogokoena?
Sara.
Zein da zure animalirik gustokoena?
Tximinoa eta izurdea.
Zein da zure kolorerik gustokoena?
Zergatik?
Urdina eta horia, biziak direlako.
Norekin joango zinateke irla batera?
nire lagunekin, nire lengusinarekin
eta
Sara Gutierrezekin (bromak egiteko.
Zein da zure abeslaririk gustokoena?
Kesha.
Zein da zure kirolik gustokoena?
Saskibaloia.
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POESIA
Un delfín muy blanco
me encontré en la playa.
herido,sangrando.
Era pequeñajo.
Medio tanta lastima...
Los hombres, que malos
Quisieron pescarlo
con un arponazo.
No lo consiguieron
por que los delfines
son unos santazos.
salvan a personas
que se están ahogando...
este es mi cuento
como tantos otros,
vive de milagro.
Consiguió escapar,
y ahora más que amigos
somos como hermanos.

Egilea: Sasti San Martín
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ESKUTITZA
2010eko martxoaren 5a, osteguna
Kaixo amama:
Zer egin duzu asteburuan? Ni lagunekin egon naiz. Zuhaiztiko
piszinara joan ginen, larunbat arratsaldean. Eta igandean Aitorrekin joan nintzen Persi Jackson y el ladron del rayo filma ikustera Antiguo Berriko zinema aretoan. Gero, aita eta ama joan ziren zinemara eta beldurrezko pelikula bat ikusi zuten.
Espero dut Zestoara laster joatea. Zuei bisitatxo bat egiteko. Larunbatean kroketak nahi ditut jan oso goxoak egiten dituzulako
aste santuan joango gara Amatxi eta Aitona ikustera eta gero,
Zestora. Eskola berrian gaude eta oso handia da. Zuk oparitutako arropak asko jazten ditut. Nik eta Aitorrek orain saskibaloieko
partiduak ditugu larunbatero eta Aitorrek ia denak irabazten ditu
baina nik berriz denak galdu, ez dut inoiz saskiratzen beno bat
bai baina orokorrean ez. Aitorrek partidu guztietan bat sartzen
du. Zuri gustatzen al zaizu saskibaloia? Neri asko.
Beno utzi behar zaitut lanpetuta nagoelako. Muxu mordoak.

AGUR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

egilea:Blanca Garate
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TXAKURRA
Beste espezie bat
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1-Arkeologiari esker badakigu txakurrak gizakien lagun onak direla. Gure alboan bizitzen
10.000 urte daramatzate gutxienez.
2-400 txakur arraza daude gutxi gora behera.
3-Txakur batzuen arbasoak otsoa eta txakala
izan litezke.
4-Txakurrak bere arbasoen ezaugarri batzuk
kontserbatu dituzte: beraien begi txiki borobilak, beraien usaimen eta letagin sendoak.
5-Otsoak eta txakalak egiten ez dituzten gauza
batzuk ere egiten dituzte: Adibidez zaunka egitea eta belarri eroriak edukitzea.
6-Mundu osoan daude txakurrak
7-Erraz etxekotzen da eta lanak egiten lagun
tzen du.
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Egilea:Sara Ansorena,
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abe

ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

CIRCLE THE CORRECT WORD
doing judo/playing hockey/
doing karate/snowboarding/bowling

cat/elephants/monkeys/crocodile/
parrot/dog/panda/
spider/rhino/gorilla/kangaroo/
hippo

beans/apple/orange/
plums/onions/potatoes

Egilea:Aimar Zugasti

