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TXAKUR LAGUNTZAILEAK

Ainara Gozategik txakurrak
entrenatzen ditu elbarrituei
laguntzeko. Ainarak esaten
du txakurrak Golden Retriber edo Cabrador Retriber
izan behar duela. Txakur
hauek oso azkarrak dira eta atea ireki dezakete, bere jabeari arropa jantzi eta telebista piztu.

egileak:
Julen,Jon, Willi eta Sara

Epa peña gu
Jon,Willy, Julen
eta Sara
gera!!!!!!!!!.Hem
en gauza asko
aurkituko dituzue. Elkarrizketa, ipuinak eta gauza
asko gehiago.
espero dugu
gustatzea agur
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Amara Berriko Egunkaria

Bertso txapelketa
Aurreko larunbatean Bilbon
Santutxuko Karmelo plazan ,
bertsolaritzari buruzko programak hasiko dira bere 26 garren
edizioan. Han izango dira Maialen Lujambio txapelketa nagusiko irabazlea,Andoni Egaña, Sustrai Colina eta Aitor Sarriegi.13:00 etatik aurrera
izango da.
a u r k i b i d e a
1.2.3.4.5.6.-

portada: Txakur laguntzaileak eta bertxolaritza txapelketa

elkarrizketa: aitor eta Aimar
kontu kontari:Ipuina
gu ere idazle:kruzigrama
lumaren kilima:argazkitik testura
denborapasak:odd one out
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IRRATIA EZ DABIL
Aurreko asteburuan izan
ziren haizea eta ekaitzarengatik eskolako irratia
ez dabil. Gaur teknikoak
etorriko direla uste dugu.

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

2.

AIMARRI

1- Nortzuk dira zure lagunik onenak? julen, adrian , Xabi , Ruben eta Asier

1-Nortzuk dira zure lagunik onenak?Mundu guztia

2-Gustoko duzu norbait? Irune

2-Gustoko duzu norbait?Denak

3-Zein musika duzu gustoko?Ez dakit

3-Zein musika duzu gustoko?Elbich

4-Gustatzen zaizu Erreala?Erdi purdi

4-Gustatzen zaizu Erreala?Bai

5-Gustatzen zaizu skeita?Bai

5-Gustatzen zaizu skeita?Bai

6- Zein lekutara gustatuko litzaizuke joatea?
Nueva Yorkera

6-Zein lekutara gustatuko litzaizuke joa
tea?Martera

7-Lagunekin ateratzen zara?Bai

7- Lagunekin ateratzen zara?Bai

8-Zer egiten duzu arratsaldetan?Tokin bolis

8- Zer egiten duzu arratsaldetan?Gauza
asko
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Ipuin asmatua
MARKELEN TXAKUR HARRIGARRIA

Bazen behin Markel izeneko mutil bat. Egun baten maskota
dendara joan zen txakur bat erostera. Dendara sartu zen eta
Markelek txakur asko ikusi zituen:handiak,txikiak, marradunak eta baita ere iledunak. Markelek ez zekien ze txakur
hartu baina bapatean txakur polit bat ikusi zuen eta etxera
eraman zuen. Baino berak ez zekien bere txakurra supereroea
zela baino Heganka hasi zenean konturatu zen. MarkelEK bere txakurra segitu zUEn baino oso azkar joaten zen eta autobusa hartu zuen . Bat -batean autobusa azkar - azkar joan
zen eta txakurra Harrapatu zuen. Etxera itzuli ziren eta jan
zuten.Afaldu ondoren Markel lotara joan zen eta txakurrak aprobetxatu zuen ihes egiteko .Hurrengo egunean Markel konturatu zen bere txakurra desagertu zela eta bila Hasi
zen. Orduak eta orduak pasa zituen txakurra bilatzen baina
justo etxera joan behar zuenean agertu zen . Oso pozik zegoen
bere txakurra aurkitu zuelako eta ahaztu zuen eskolara
joatea. Orduantxe txakurraK heganka eraman zuen. Eskola
bukatu zenean Markel etxera joan zen eta ikusi zuen txakurra aspertuta zegoela, orduan txakurraren lagunaK gonbidatu zituen.Txakur guztiak joan zirenean Markelek nahi
gabe beste txakur bat hartu zuen eta geroago konturatu zen
berea ez zela. Txakurrak etxera itzuli nahi zuen. Bapatean Bizar zuri agertu zen eta berarekin eraman zuen.Gabonak
iritsi zireN eta Markelek opari handi bat ikusi zuen. OpariA
ireki eta barruan bere txakurra zegoen.

Egilea: XABIER ARRUE
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Lumaren kilima
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ETXE BIZITZA BERDEA
Bazen behin emakume bat natura faltan botatzen zuena. Hiri handi batean bizi
zen. Etxe orratz asko zeuden. Etxeak kristaleskoak eta hormigoizkoak ziren.
Etxe bizitzak ilunak ziren nahiz eta lehio ugari eduki eta ez zen inor ikusten.
Etxeetan gainera batzidurieen bakardadea usaindu eta sentitzen zela ez zebilelako inor kaletik ezta argirik lehiotan.Ez zen inor zartzen ezta ateratzen etxetik.
Emakumea amona bat zen. txartel hori bat zeraman, jantzi arros bat zeraman
eta etxeko zapatilak horiak zeraman. Zuaitzari ureztatzen ari zen. Etxe bizitza
osoa hostoz beteta zegoen eta ondoko etxe bizitzarekin konparatuta bakarra
zen, hostoak zeukanak etxe bizitza osotik.
Egun batean amonak zuhaitz txiki bat jarri zuen etxe
bizitzan, amonak egunero ureztatzen zuen. Urte bat pasa
zenean zuhaitza haunditu eta luzatu zen, orduan etxe bitzitzakoak kexatzen hasi ziren. Hosto guztiak etxe bizitza
osoa hartu zuen, dena, paretak hostoz beteta zeuden
Etxe bizitzakoak pentzatu zuten zuhaitzaren hostoak moztea baina gauean, amonak ez ikusteko. Urrego egunean egun osoa eman zuten
plana egiten gaua iritzi zen, gueko 24:00 ziren etxe bizitzakoak beraien lehiotik
hostoak mozten hasi ziren baina oraindikan pareta batzutatikan hostoak zeuden,
oduan etxe bizitzakoak lehen aldiz etxetik geitziko ziren eta alaxe egin zuten
eta zuhaitzeko hosto guztiak eta enbor txikiak kendu zituzten eta etxe bizitza,
hostorik gabe geratu zen eta orduan etxe bizitzan bizi zirenak pozik bizitzen ziren. Baino urrengo egunean amona etorri zen zuhatza ureztatzera . Ikusi zuenean zuhaitza, karraxi batean jarri zen, tinbre gustiek
ikutu eta zuhaitzari zer gertatu zitzaion galdetu zuen
eta etxe bizitxakoak ezan zioten bere etxean jartxeko
zuhaitza, eta hori egin zuen eta guztiok pozik bizi izan
ziren bizitza osoan.

Egilea:Maria

Balenciaga

4.

ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

G
U

Crucigrama

E
R
E
I
D
A
Z
L
E
6.

A1-

2-

3-

4-

Vertical:
A-Es un transporte que va por el agua.
Es una cosa que huele muy mal y sale por el culo.
Horizontales:
1-Es un animal que come peces grandes y de vez en cuando
personas.
2-Es un lugar donde tu das dinero y te dan un refresco o
una comida.
Es un lugar donde están las nubes.
3-Es una cosa que llevan los motoristas en la cabeza.
Están en la cara y son dos.
4-Es lo que se pude hacer cuando se pierde algo.
Lo tenemos en la cara y por ahí metemos la comida.

Egilea: Igor Antia
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

ODD ONE OUT
Art

P.E.

English

Blue

Pencil

Rubber

Pen

Purple

Folder

Maths

Paper

TV

Computer

Book

Watch

Notebook

E

Egilea: Nora Lizaso

