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O Día das Letras Galegas é unha celebración instituida en 1963 pola Real Academia Galega para
homenaxear a aquelas persoas que destacasen pola súa creación literaria en idioma galego ou pola
defensa da devandita lingua.

O Magosto

Cada ano dedícase a unha personalidade diferente, escollida pola Real Academia Galega,
esixindose que transcurriran polo menos dez anos desde o seu falecemento.
Desde a instauración desta celebración cultural, soamente en 1998 houbo unha dedicación conxunta
aos poetas medievais Martín Codax, Xohán de Cangas e Mendinho, famosos polas súas cantigas.
A data de celebración deste evento, o 17 de maio, débese a
que en tal día como ese, no ano 1863, Publicouse na Habana o
A Paz con
Braciños

Día da Paz

primeiro exemplar da obra: Cantares Galegos, de Rosalía
O Entroido

de Castro, que marcaría o inicio do "Rexurdimento", ou
renacemento cultural do galego.
ESTE ANO: Ramón Piñeiro López, o que fora o primeiro presidente do Consello da Cultura Galega, é o homenaxeado do Día das Letras Galegas .
Foi o Impulsor da normalización lingüística, director
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literario da editorial Galaxia, primeiro presidente do Consello da Cultura Galega, etc...

Día do libro

A Ciclobibli
oteca

Os seus traballos sobre pensamento e filosofía, dedicados maioritariamente á " saudade", así
como ás súas traducións supuxeron un "paso decisivo" para a normalización do galego como lingua
con capacidade para expresarse en todos os campos do saber.
Influencienciou nas xeracións de galeguistas, logrando que o galego superarse a cualificación de
lingua rural ou poética na que a tiñan encadrada moitos intelectuais españois de postguerra.
A RAG tamén se refire ao labor ensaística de Ramón Piñeiro, recollido parcialmente nos libros
"Olladas no futuro", "Galicia", "A linguaxe e as linguas" ou "Lembrando a Castelao", que reflicten
os eixos fundamentais do seu pensamento e destacan a necesidade da reafirmación cultural de Galicia
como "camiño fundamental para a súa realización como pobo".

Goberno Mun
icipal Infant
il
O inverno

Danzas no patio

O Outono
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Nadal

Tamén contribuíu á publicación de numerosos libros en galego e encheu un baleiro
"como ningunha outra institución", nos anos anteriores á transición democrática.
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AS FESTAS NO MENÉNDEZ
O MAGOSTO :
Celebrouse o 4 de Novembro. Alumnos e
mestres participamos dunha degustación de
castañas animada por música tradicional galega.
Estaba previsto facer xogos no patio pero a
presenza da choiva impediuno.
Tamén nas aulas se
relacionadas co tema.

fixeron

actividades

DÍA DA PAZ :
O día 30 de Xaneiro todo o alumnado e
mestres cantaron e dramatizaron unha canción
alusiva a PAZ no patio.
Nas aulas, traballouse o tema a partir da
cuestión “QUE É PARA TI A PAZ?”. Algúns
traballos expuxéronse nos corredores do
colexio así como un mural alusivo a “PAZ
LINGÜÍSTICA”.

ENTROIDO :
Na semana do 16 ao 20 de Febreiro,
traballouse o tema do Entroido. Fixéronse
carautas
e
murais
así
como
distintas
actividades nas aulas sobre gastronomía,
costumes, disfraces típicos etc… O día 20 tivo
lugar no patio un desfile de todo o alumnado
LETRAS GALEGAS :
disfrazado. Todo resultou lúdico e entretido.
Este ano adicouse o día a Ramón Piñeiro nacido
en Láncara-Lugo.
Durante a semana houbo actividades para todo
o alumnado. O luns 11 de Maio visitounos Anxo
Moure cos seus “contos solidarios”. O xoves
14 a asociación “Matapiollos” contoulles aos
mái s
pequenos
hi s tori as
di v erti das
acompañadas de maxia.
O venres 15 tivo lugar no patio unha mostra
de baile galego por parte dalgúns alumnos-as.
Tamén se fixo entrega de diplomas e agasallos
aos participantes e gañadores no concurso de
contos en Galego.
ENDL
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Do teu gardapolvo branco,

SEÑORITA MESTRA:
A néboa das mañás invernais
non puido opacar o brillo branco
do teu gardapolvo serpenteando
entre as filas tortas do patio.

Helen 5ºB

as túas mans e os teus ollos
queda un movemento
perpetuo de escintileos
que nós nunca esqueceremos
aínda cando a escola estea moi lonxe
Bardo. / Manolonl

O frío daquelas mañás xélidas
non venceu ás túas mans mornas
que acariñaban nenos despeiteados.

O bulicio das aulas e o corredor
acougouse nos teus dictados
que ensinaron letras,
suxeitos, predicados
cos que aprenderon a ler
a tenrura nos teus ollos.

Xiz en man descubrícheslles
números, sumas, divisións
para poder calcular, en balde,
a túa comprensión sen fin.

Dedicado ás mestras que o vindeiro curso, por mor da súa
xubilación, non nos regalarán co seu bo facer e esa ledicia que
cada día regalaron a alumnos e compañeiros .
Dª Mª Teresa Corredoira López
Dª Generosa Carracedo Escuredo
Dª Josefa Lago Ferreiro
Dª Egidia López López
Dª Josefa López López
Felicidades e a disfrutar dun merecido descanso. Para o
camiño pode ser de utilidade esta cita da nai Teresa de Calcuta:
Ensinarás a voar, pero non voarán o teu voo.
Ensinarás a soñar, pero non soñarán o teu soño.
Ensinarás a vivir, pero non vivirán a túa vida.
Con todo, en cada voo, en cada vida, en cada soño,
perdurase sempre a pegada do camiño ensinado.
Claustro,persoal non docente e alumnos do Menéndez.

Un atrapacontos no noso cole: Anxo Moure
Na semana das Letras Galegas visitounos o famoso atrapacontos Anxo
Moure, que chegou montado na súa super ciclobiblioteca ( unha bici cun
cesto cargado de libros ) .
Anxo pertence a unha ONGD que se chama "Bicis pola paz", e que lle envía
bicis aos mestres e os médicos dos países pobres onde a xente só ten para
andar a pé.
Logo ensinounos a atrapar os contos, a comelos e a contalos.
Gustáronnos moito os contos do Lobo Garabelos, do Chinchanciño, da nube
Cristina, da xacia Lubiñas que daba cariciñas... e moitos máis... Estes contos
tédelos na páxina
web de
Contos Solidarios.
A súa actuación comeza cunha
máscara de lobo feita con
papel reciclado que se coloca
sobre o rostro ante a mirada absorta dos nenos. é un lobo amable, simpático, que canta e baila. Anxo trata de
modificar os estereotipos. «O lobinho é bo, as armas son malas», explícalles.
Despois fálalles do Carballo con Botas, a árbore que nace no medio da desesperación, símbolo da esperanza
que nunca debemos perder. Dilles que os antigos curandeiros galegos adoitaban abrazar ás árbores.
Nos seus contos solidarios, Anxo apela ás metáforas porque comprobou que os nenos logo lembran mellor esas
imaxes que aprenden entre mímicas e risas. E, progresivamente, van debullando o seu significado.
Anxo termina a súa representación, facendo que os nenos collan as súas bicicletas imaxinarias e salgan á
estrada. Pídelles que pedaleen pola paz.
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Educación Infantil 4 anos A
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Educación
Infantil
4 anos B

Por: Manuel Castrillón Tort

Fotos: Sadoum e
Katia Lodeiro 6ºA

No Parlamento de Galicia ,na
Catedral de Santiago e no Museo
de Historia Natural.
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Educación Infantil 5 anos A
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Terceiro Ciclo de Primaria

6ºB

Por Antonio Tapia Parejo

Mural do día da Paz

Desfile do Entroido no patio

Páxina 18

Páxina 7

Terceiro Ciclo de Primaria 6ºA

Educación Infantil 5 anos B
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Terceiro Ciclo de Primaria 5ºB

Primeiro Ciclo de Primaria 1ºA
Por: Álvaro Castedo

Por: Antía Rodríguez
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Terceiro Ciclo de Primaria 5ºA

Primeiro Ciclo de Primaria 1ºB

Por: Roi Martínez

Por: Lucía Raña
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Primeiro Ciclo de Primaria 2ºA
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Segundo Ciclo de Primaria 4ºB
RECEITAS DO MUNDO
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Segundo Ciclo de Primaria 4ºA

Primeiro Ciclo de Primaria 2ºB
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Segundo Ciclo de Primaria 3ºA

Segundo Ciclo de Primaria 3ºB

