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Un fermoso poema
do autor
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Lingua e cultura Galega

Danzas na pista
polideportiva

A literatura
da man de
Antonio Rei
gosa

Os nenos preguntan ao Alcalde

Xuño 2008

O escritor Xosé María Álvarez Blázquez naceu
na vila pontevedresa de Tui no ano 1915.
Foi mestre en Galicia e Zamora e profesor de instituto en Vigo.

Día da Paz

Letras Galeras

Nº 2

Traballou pola cultura galega
creando varias editoriais, Monterrey e Castrelos, para publicar libros en idioma galego. Tamén escribiu libros de poesía,contos e outros nos que contaba cousas da historia de Galicia. Un dos seus
libros de poemas mais importantes leva por título
Canle secreto,dedicado a súa muller María Luísa.
Outras publicacións importantes son A pega rabilonga e Roseira do teu mencer, dedicado a súa
filla Colorín, pero tamén escribiu moitos artigos
periodísticos,programas radiofónicos,obras de teatro... mesmo chegou a
traballar na radio inglesa,contando cousas
de Galicia e dos galegos.
Polo seu labor en defensa da lingua e cultura galegas, ao longo da
súa vida, a Real Academia Galega dedícalle o
Día das Letras, o dezasete de maio de 2008.
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Na Xubilación
No camiño da vida
hai varias direccións
algunhas cheas de ledicia

Hai que buscar diversións
para sentirse ocupado
apuntarse a excursións
e todo o que sexa do teu agrado

outras de preocupacións
Pero está o camiño
dunha soa dirección
que tes que seguilo
con sosego e ilusión
Neste cambio da túa vida,
cando chega a xubilación,
sénteste un pouquiño perdida
con certa desorientación
A medida que pasa o tempo
xa te vas acostumando
pouco a pouco valo dixerindo
mentres te vas acoplando

Tes que darlle o valor
de poder chegar a esta meta
non deixa de ser un honor
xa que non todo o mundo chega
Coñecerás a moitos amigos
coa túa mesma situación
pasaras ratos bos e divertidos
cheos de cariño e motivación.

Adicado ás mestras que o
vindeiro curso non nós regalaran co seu bo facer profesional e ese sorriso que cada mañá regalaron durante anos a
alumnos e compañeiros por
igual.
Dª Mª Carmen Fernández Ramos
Dª Hortensia Darriba Calaza
Dª Ermitas Prado Castro
Dª Mº do Milagro García Sanjurjo

Adicado tamén os mestres
que accederon á xubilación ao
inicio ou durante este curso
escolar
D.Emilio Guerreiro Fernández
Dª Ana Mª de Vega Rodríguez
Para todos eles unha desas
frases lapidarias que alguén
escribiu e que cada un de nós
deberiamos tentar aplicar

Cando veñas ao colexio
para nos visitar
trae algo para picar
que será agradecido.

“Ensinarás a vivir,

pero non vivirán a túa vida"
manolonl

Felicidades e a disfrutar dun
merecido descanso.

O escritor Antonio Reigosa participa nos actos de fomento da lectura no noso centro.
Antonio Reigosa (Zoñán, Mondoñedo, 1958) é un escritor, conferenciante e investigador da mitoloxía popular e da literatura galega de tradición oral.
Colabora con numerosos traballos de divulgación relacionados coa historia, a arte, a etnografía, a mitoloxía popular e a
literatura oral en diversos medios de comunicación e revistas especializadas. Cofundador de Chaira, Grupo de Investigación Etnográfica (Lugo, 1992). Ten intervido en campañas de recollida de literatura oral en distintos concellos de Lugo.
Ponente en numerosas xornadas e congresos. Participa en campañas de promoción da lectura nos centros de ensino, bibliotecas e asociacións culturais.
Creador e coordinador de contidos da Enciclopedia Virtual da Fantasía popular de Galicia
denominada Galicia Encantada.
Coordinador da revista oralO pazo das musas, editada polo Museo Provincial de Lugo desde 2004 e da revista oral A voz dos carraos editada polo Museo Provincial do Mar.
Obra
É autor, ou coautor, de arredor de 40 títulos de textos literarios ou de investigación
entre os que salientan: Diccionario dos seres míticos galegos, Contos colorados, Pequena
mitoloxía de Galicia, Cando os animais falaban, Memorias dun raposo, Resalgario, Bacoriño, Polavila na Pontenova, Da fala dos brañegos, A noite dos pesadelos, A escola de Briador, Arrepíos e outros medos, A flor da auga, e os vinte tomos da colección de contos
Cabalo buligán.
Premios
Recibiu, entre outros, os seguintes premios: Certame Nacional de Artes e Tradicións populares do Ministerio de Cultura
(1987), o Facho (1989), Premio Merlín (1998), Premio Supernova (1999), Premio Raíña Lupa (2000), Lucense do Ano
(2002), Premio Frei Martín Sarmiento (2005), Premio de Comunicación, da Asociación Cultural “María Castaña” de Lugo,
pola web Galicia Encantada e foi finalista do Premio Nacional de Literatura Infantil o ano 1999 con Memorias dun raposo.
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Pasatempos

Educación Infantil 4 anos A

Escribe cada nome no seu lugar
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Terceiro Ciclo de Primaria

6ºA

CINCENTA
(Nova versión)
Era unha vez unha moza moi fermosa chamada Cincenta, que vivía coa súa madrastra e as súas dúas irmanastras.
Un día chamou á porta da casa un carteiro que traía catro invitacións para ir a un concerto
de rock. Entón Cincenta foi rapidamente dicirllo á súa madrastra, que lle deu unha invitación
a cada unha, menos a Cincenta, a quen lle dixo que pintase as paredes, que limpase o coche,
que lle arregrase os pantalóns, que fixese unha pizza enorme para a cea e que empezase ás
nove da noite (que era cando comezaba o concerto) e cando rematase podería ir.
Xusto ás nove da noite, Cincenta fíxoo case todo rapidamente e, en vez de facer a pizza, encargoulla a Tele Pizza e os pantalóns á costureira. Pero o coche estaba moi difícil de limpar
e, como non lle ía dar tempo, empezou a chorar. De repente, aparecéuselle a súa fada madriña que lle preguntou por que choraba. Cincenta contoullo todo e entón a fada madriña
fixo coa súa maxia todos os recados que lle mandaran a Cincenta e que aínda non tiña feito.
Cando rematou, que foi ás 9:O5, a fada madriña transformou un plátano en moto, un chícharo en casco e unha faba en guitarra. Pero… faltáballe algo: Cincenta! A ela tamén llo transformou todo, os zapatos, a maquillaxe, o vestido, o peiteado, o reloxo… Ben, case todo, o único que non lle puido cambiar foi un anel que Cincenta tiña no dedo dende pequena, e que, cando lle medraba o dedo, medraba el tamén.
- Cincenta, Cincenta, corre! Pero cando se acabe o concerto ven rapidamente porque a
transformación volverá ao seu estado primitivo -dixo a fada.
Cincenta chegou ao concerto, que aínda non empezara, pero equivocouse e entrou pola
porta onde estaban os músicos, que estaban buscando desesperadamente unha cantante e
guitarrista. Viron a Cincenta e alá foi. Esa noite tocou e cantou ata máis non parar, namorouse do cantante e guitarrista e el tamén se namorou dela.
Cando acabou o concerto, Cincenta saíu correndo e non se decatou de que deixaba a
guitarra e nas súas cordas o anel enganchado.
Á mañá seguinte chegou á súa casa un guitarrista do grupo que dixo que lles estaba
probando o anel a todas as mozas da cidade para saber de quen era o que encontrara o cantante e guitarrista na guitarra. Entón a madrastra e as irmanastras probaron o anel e non
lles servía. Logo, cando o guitarrista estaba a punto de marchar, saíu Cincenta e probou o
anel. Ese foi un momento máxico. Cincenta transformouse e o guitarrista chamou polo móbil
ao cantante, que foi rapidamente. Si, era ela! Casaron e dende aquela tocan xuntos no grupo,
e polo momento son o mellor grupo de música do mundo.

Por Sabela Brand García
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Primeiro Ciclo de Primaria
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Terceiro Ciclo de Primaria
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Segundo Ciclo de Primaria 4ºB
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Primeiro Ciclo de Primaria
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Primeiro Ciclo de Primaria
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Segundo Ciclo de Primaria
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Segundo Ciclo de Primaria
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Primeiro Ciclo de Primaria
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Primeiro Ciclo de Primaria
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Segundo Ciclo de Primaria

3ºA

