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“Diario de Greg” liburuaren filma
egileak:
Unai, Gilen, Wanxi eta Sara.
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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, lagun guztiak. Gu Unai, Gilen,
Wanxi eta Sara gara eta ABE hau zuei
gustatuko zaizuen
esperantzarekin
egin dugu. Eskolako
lan hoberenak aukeratu ditugu zuentzat, zuek ondo pasatzeko. Beno,
barkatu,baina lana
egiten hasi behar
dugu. Beste bat arte eta
aguuuuuuuuuuuur!!!

Jeff Kinney, 1971. urtean jaio zen, Marylanden,
E.E.B.Betan.Bera izan zen Diario de Greg liburuak idatzi
zituenak; Greg gaztearen abenturak kontatzen dituen liburuak dira hauek. Hasieran interneteko komiki labur batzuk
ziren, baina oso famatuak, 80 milioi bisita zituelako. 2006.
urtean, Gregen lehenengo liburua kaleratu zen, eta 40 aste
baino gehiago iraun zuen liburuaren izenak “The New York
Times” aldizkariaren “best-seller”zerrendan. Orain dela hilabete pare bat, “Diario de Greg 3 ESTO ES EL COLMO” liburua salgai jarri zen Espaina osoko liburudendetan, eta orain
bere filma egin du “FOX 2000”k, “Hotel para perros” zuzendu
zuen Thor Freudenthal zuzendari lanetan hariko delarik.
Zachary Gordon aktore gaztea izango da Gregen papera
egingo duena. Robert Capronek Rowleyena (Gregen laguna)
egingo du, Devon Bostickek Rodrickena (Gregen anaia), eta
Rachel Harrisek bere amarena. Martxoaren 19an estreinatu
zuten E.E.B.Betan, eta laster, gure zinemetan egongo da

EDURNE PASABANEN 14 ZORTZIMILAkoak
Behingoz igo ditu Edurne Pasaban euskaldunak 14 zortzimilakoak. Everest igo zuen lehena eta Shisha Pagma
azkena, 8.027 metrorekin. Ez du lortu munduko lehenengo emakumea izatea 14ak igotzen, Oh Eun Sun korearra
izan da eta, baina bigarren postua lortudu behintzat. Korear mendizalea 1997.urtean hasi zen, Gasherbrum ll
mendiarekin eta Pasaban berriz, 2001.urtean hasi zen,
Everest mendiarekin. Lau egun behar izan ditu Pasabanek azken mendia igotzeko.Tolosarrak , 1980.urtean ireki
zen bide bat erabili du,Shisha Pagmako gailurrera iristeko. Berak dionaren arabera:”Shisha Pagma beldurra
ematen duen mendi bat da, eta 14 zortzimilakoak egiteko soilik joaten zara”.

a u r k i b i d e a
1.- portada: Diario de Greg eta Edurne Pasaban.
2.- inkesta: Zer gustatzen zaizu gehien eskola berritik?
3.- Saski Naski: Abestia eta txistea.
4.- gu ere idazle: Odd one out
5.- lumaren kilima: Ke gorria botatzen zuen tximinia
6.- Entretenigarriak: My own game
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Bihar goizez bakarrik hasiko gara.
Bihar, ekainak 1, goizez,
bakarrik, hau da 14:30ak
arte, hasiko gara. Ordutegi hau ikasturte bukaera arte, beraz, ekainak
23a arte izango dugu.

i n k e s t a
Zer gustatzen zaizu gehien eskola berritik?

2.

Martin:

Jon:

Iker:

Manex:

Sergio:

Gela berriak

Gimnasioa

Gimnasioa

Patioa

Patioa

Lukas:

Maria:

Clara:

Irati:

Liher:

Patioa

Gelak

Nire lagunekin
egotea

Eraikina

Gimnasioa

Inkestaren emaitza: Gimnasioa eta patioa
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Txistea eta Abestia
CHISTE
-Se sube un señor a un autobús y pregunta al conductor:
-¿Cuanto vale?
-Ciento cuarenta pesetas-responde el conductor.
-Pues que se bajen todos, que me lo quedo!!
ABESTIA
-Urbia dago negarrez
masaila lehertu beharrez.
-Ufa! Labiru labiru lera
-Ufa! Labiru labiru lera
-Ufa! Labiru labiru lera
-Ufa! Labiru labiru la

Egilea (Chiste):Cristina Lavado
Egilea (Abestia):June Calo
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Lumaren kilima
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Ke gorria botatzen zuen tximinia

1.-Nola zeuden hasieran Koxmeren baserriko oilategiko oiloak?
Oso lasai eta gustora bizi ziren.
2.-Zer esaten zioten elkarri?
Goazen errekaraino!
3.-Nork esaten zien berriz baserrira joateko?
Oilo Migelek
4.-Zer gertatu zen egun triste batean?
Gende pilo bat joan zen
5.-Zer esan zion Oilo bildurtiak?
Hori bai jende beldurgarria
6.- Etorritakoen zer altxatu zuten?
Eraikuntza erraldoi bat
7.-Eraikuntza berria nolakoa zen Koxmeren baserriarekin komparatuz?
100 aldiz handiago
8.-Egun eta aste batzuk pasata(igarota) zer oihukatu zuen Oilo Argik?
Begira tximinia kea botatzen du
9.-Zer nolakoa kea botatzen zuen tximiniak?
Ke gorria botatzen zuen tximiniak
10.-Hori ikusita,zer errepikatu zuen bi aldiz Oilo zaharrak?
Ez dut
11.-Beste aste batzuk pasata Koxmek ezin zuen sinestu goiz batean oilategian ikusten ari zena. Zer zen?
12.-Hurrengo egun eta aste tristeagotean zer egiten zion jendeak Koxmeri herriko plazara jaisten zenean?
13.-Nola itzultzen zen Koxme bere baserria?
14.-Orduan zer erabaki zuen Koxme?
15.-Nola hasi zen Koxme?
16.-Oiloak esnatu zirenean zer explikazio (adierazpen) azaldu zien beste oiloei Oilo Argi? Zergatik ari zen gertatzen hori dena? Zein zen errudun?
17.-Egun batean nora eraman zuten Koxme?
18.-Oiloak bakarrik geratu zirenean zerbait egin behar zutela pentsatu zuten.....Zeinek esan zuen Eureka, bazekiela eta berari uzteko?
19.-Zein zen bere soluzioa edo irtenbidea?
20.-Zeintzuk iritsin ziren laguntzera?
21.-Zer egin zuten laguntzaileek?
22.-Zer gertatu zitzaien militarren arropa, kotxe eta aparailuei?
23.-Zer egin zuten militarrek?
24.-Buekaeran nolako arraultzak hasi ziren ematen?
25.-Zer uste du Oilo Argik bukaeran?

Egileak:Paul eta Sara
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ABE hitza aurkitu.
Portadakoak ez du balio
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ODD ONE OUT
Ruler

Apple

Walk

Postman

Pencil

Blue

Pen

Orange

Cherries

Cap

Supermarket

Library

Cinema

Boots

Policeman

Egilea:Wanxi Dorronsoro
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Teacher
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

He’s got straigthblonde hair.

She has got
short curly hair.

She’s got ardyeyes.

He hasn’t got a
mustache, and
He’s got a glasses.

She’s got big
ears and she’s
got freckles.

She hasn’t got
freckles.
She’s got long
straight blonde
hair.

Egileak:Clara and Elena

He’s very ugly.
He has got a big
nose and big
eyes.
He’s got glasses.

