Páxina 24

Edición fin de curso 2011—2012

Nº 12

Xuño 2012

Lembrando a Marcelino
Menéndez Pelayo no
centenario do seu pasamento.

O Colexio de Veterinarios no
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Fomento da lectura

Charles Dickens

Teatro na biblioteca

A muiñeira

Cantar de cego

Valentín Paz Andrade naceu o 23 de abril de
1898 en Lérez (Pontevedra) e morreu en Vigo o
19 de maio de 1987. Estudou a carreira de Dereito en Santiago. Inicia a súa aproximación ó
galeguismo, guiado polo
feito que supuxo a creación das Irmandades da
fala. Entre 1922 e 1926
dirixe o xornal Galicia,
unha alternativa liberal e
democrática que aglutinaba destacadas personalidades da vida e a cultura
galegas, entre elas a Castelao. Milita no Partido
Galeguista. En 1931 preséntase con Castelao e
Cabanillas ás cortes constituíntes, non saíndo
elixido por unha diferenza de
poucos votos. En 1934 é nomeado Secretario do Partido
Galeguista, en substitución de
Castelao. En 1936 colabora na
campaña polo Estatuto de Galicia. Nesta época, mantén contactos cos republicanos e despois da morte de Castelao en
1950 relaciónase cos emigrantes e exiliados galegos en
Arxentina e intensifica a súa
relación co mundo da pesca e a
súa colaboración coa FAO. En
1976 e 1977, despois da morte
do Ditador, representa a Galicia na "Comisión dos dez", e
nas eleccións democráticas foi
elixido senador por Pontevedra. En 1978 pronuncia o discurso de
ingreso na Real Academia Galega, da
que é membro desde 1964.
Impulsor de Pescanova, empresa
da que foi vicepresidente, e
técnico da FAO .

Contos de medo

A gaita galega

Castrexos e romanos

Este erudito montañés naceu en Santander en 1856. Comezou aquí os seus estudos,
nos que destacou como neno prodixio. Licenciando en filosofía e letras en Barcelona
e doutoramento en Madrid ampliou os seus
estudos en Portugal, Francia e Italia.
Aos 21 anos obtivo unha cátedra na Universidade Central de Madrid. Ingresou na Real
Academia Española aos 25 e na de Historia
un ano despois; foi deputado conservador
por Mallorca ( 1884 ) e senador pola universidade de Oviedo ( 1892 ). Desde 1898 foi
director da biblioteca nacional.
Menéndez Pelayo contribuíu á formación
da conciencia nacionalista burguesa no
período da Restauración, co que se identificou plenamente; a partir de aí, a súa obra
puido ser a bandeira intelectual de movementos conservadores.
Morreu na súa cidade natal en 1912
deixando tras de si unha inxente cantidade
de obras que abarcan todos os campos da
cultura
española
( o Consello Superior de Investigacións
Científicas
publicou as súas
Obras completas en
1940, en 65 volumes, sen ter en conta as súas epistolarios e notas ) e legando á cidade toda a súa biblioteca,
composta por máis
de 40.000 volumes.
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Educación Infantil 3 anos A
Era unha noite escura e nunha casa apartada vivía unha familia composta polo pai, a
nai, a filla de once anos e o can chamado Boby. Aquela noite os pais tiñan que ir a unha
cea de traballo. A nena insistía en que non chamasen á canguro, porque ela dicía que se
tivese medo non tería máis que baixar a man da cama e Boby lamberíalla para darlle seguridade. Os seus pais non a deixarían soa se soubesen que ese mesmo día escapara do manicomio un maniático perturbado.
Os pais marcharon e a nena deixou de ouvir ruído. De súpeto comezou a ouvir un
goteo dentro da casa ploc, ploc,... A nena baixou a man da cama e o can lambeulla. Levantouse e mirou a billa do cuarto de baño máis próximo, pechouno con forza e volveuse
para a cama e o can volveulle lamber a man. Mais tarde volveu ouvir aquel insistente son:
ploc, ploc,… e a nena volveu baixar a man da cama e o can volveulla lamber dándolle seguridade.
A nena foi á cociña e comprobou que a billa estaba ben pechada; volveu á cama, pero o goteo seguía soando por toda a casa, así que decidiu ir por última vez .Se non conseguía pechar a billa culpable tentaría durmir con ese ruído; así que baixou de novo a man da
cama e o can volveulla lamber. Só faltaba mirar no baño dos seus pais; seguramente era
alí, porque o ruído facíase máis forte conforme se ía achegando. De súpeto, e sen pensalo,
abriu a porta dun golpe e acto seguido pegou un berro aterrador. Na bañeira estaba o
can colgado e totalmente esfolado. De aí viña ese ruído, era o sangue que caía dando golpes secos contra a bañeira!
E na parede, escrito con sangue, poñía:
OS TOLOS TAMÉN SABEMOS LAMER!

Judith López Pérez

6ºB

Este curso usamos moito a biblioteca escolar e representamos nela contos, obras de teatro, etc… en castelán, en galego e ata en inglés. Tamén alumnos dos distintos cursos e ciclos
realizaron un gran número de actividades de animación a lectura, contacontos, creación de marcapáxinas...
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Ensinar
Se é certo que me amas,
non poñas nas miñas mans
o peixe que outros pescaron
a forza de bogar,
non quero ser o teu escravo;
quixese ser o teu irmán;
levántate e camiña!
ensíname a pescar!

Se é certo que me amas,
o pan que outros gañaron
non poñas na miña mesa,
gratuíto por favor;
convídame aos campos,
entrégame o arado
que o pan é máis saboroso
mesturado con suor.

Educación Infantil 3 anos B

Se é certo que me amas,
e sentes na alma a paz e a esperanza
que puxo en min o teu deus,
axúdame a ser bo,
eu anhelo ter calma,
ensíname a senda do ben e do amor!

Se é certo que me amas,
estréitame a man,
Se é certo que me amas, e enfróntame á vida,
non trates de narrarme
anímame a loitar;
Se é certo que me amas,
a historia doutros homes, axúdame a ser libre,
non cubras os meus farrapos
se están sobre o papel.
eu quero ser o teu irmán;
con teas que outras mans teceron; Espértame á vida,
que amar non é sentir mágoa,
é mellor que sintas o orgullo
convídame á escola!
Amar é ensinar!
de ver sobre os meus ombreiros
Ruyard Kipling
ensíname a ler!
o pano que os meus dedos
fixeron con amor.
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Dª Mª Isabel Iglesias Lamas
Unha mestra fascinante

Os bos mestres son temporais, mentres que
os mestres fascinantes son inesquecibles.
Dr. Augusto Cury

Alumnos de 2ºA coa súa titora.
Din destes nenos que son algo faladores, e que ás veces non atenden
en clase.
Dícese que as tarefas vannas rematando máis ou menos e que
estudan de vez en cando.
Vendo a foto non cabe dúbida de
que están ledos e son felices.
Boas vacacións e estudade un pouquiño que en setembro iniciades o
2º ciclo de primaria.

Durante casi unha semana un grupo de apaixoados da música tradicional galega amosáronnos a forma, o son e as características dos instrumentos musicais da nosa terra. Disfrutamos moito co Cantar
de cego ainda que o cego que tocaba a zanfoña non era tal. Grazas por vir.
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Educación Infantil 4 anos A
O sábado 2 de xuño a miña clase máis eu fomos ao zoo de Vigo, un lugar precioso para ir en familia pero
aínda así divertímonos moito. Nesta excursión os meus compañeiros e eu tivemos que nos espertar moi
pronto, pois o autobús saía as oito e cuarto. Na metade do camiño tivemos que parar porque dúas nenas se
marearan e a verdade eu tampouco estaba para xogar. Paramos
nunha area de servizo na que fomos aos baños e a beber algo.
Cando chegamos a Vigo estaban todos os cus inquietos por
chegar ao zoo xa que alí nos esperaba o guía para ir velos animais. Vimos osos, llamas, xabarís, un mono.…
Cando rematamos de ver os animais fomos comer. Déronnos
macarróns, croquetas e un xeado a cada un. A comida estivo ben
ata que os rapaces fixeron unha mestura de macarróns, pan, carne, pepsi e nestea. Ao rematar
de comer os rapaces estaban
inquietos pois non había quen
os sostivera na cafetería un rato.
Nisto chega Adrián, o guía, do Deportivo da Coruña, como non!
O guía díxonos que tiñamos que ir ao reptilario, onde veriamos serpes,
arañas, camaleóns…. Cando saímos de alí xa nos preguntaron se queríamos volver a ver os animais ou xogar polo parque. Eu claramente decidín
xogar no parque porque xa tiña o zoo moi visto.
Ao final pasámolo moi ben!

Texto e fotos: María Castro López

As asociacións de recreación histórica LUGDUNUM e LUCUS EQUITES ofrecéronnos
unha charla teatralizada sobre o que supuxo a romanización aos galaicos e unha mostra de
obxectos castrexos e romanos.
Na charla un druída celta, evoca con nostalxia as características da súa forma de vida antes
da chegada dos romanos, e un senador pretende convencelo de que a súa forma de vida, a romana, é mellor…
O obxectivo que se pretendía é que o alumnado entendera que certamente, a cultura romana pasou a ser a dominante, pero que houbo cousas que non desapareceron senón que se
transformaron dando lugar a unha mestura cultural propia .
Para acompañar esta charla teatralizada, usáronse obxectos das asociacións recreando o
mundo castrexo e o romano, así como a
proxección de imaxes ilustrativas.
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Terceiro Ciclo de Primaria 6ºB

Tódolos colexios teñen un nome que os diferencia dos demais. Estes nomes
póñense na honra de persoas que fixeron algo importante. Poden ser figuras relixiosas, pintores, escritores, políticos…
O nome do noso colexio é Menéndez Pelayo, porque Marcelino Menéndez Pelayo foi unha gran figura literaria do noso país.
Gran filólogo, historiador, bibliógrafo e polígrafo español, estivo
consagrado sobre todo á historia das
ideas; á crítica e historia da Literatura española e hispanoamericana; e a
Filoloxía hispánica en xeral. Tamén
cultivou a poesía, a tradución e a
filosofía.
Naceu en Santander o ano 1856
e morreu tamén nesa cidade no ano
1912. Estudou na universidade de
Barcelona dous anos; na de Madrid,
un ano; e na de Valladolid, outro ano.
Despois de obter os títulos
de Lincenciado e Doutor en Filosofía e letras pola Universidade central de Madrid, gañou aos 22 anos a Cátedra de Historia crítica da Literatura española da devandita Universidade, chegando a ser quizais o catedrático máis novo do mundo.
Traballou nas bibliotecas de Portugal, Italia, Bélxica e Holanda. En 1881, aos
25 anos é elixido académico da Lingua. En 1898 é nomeado director da Biblioteca
Nacional de Madrid.
En 1905 preséntase a súa candidatura para o Premio Nobel e en 1909 é elixido director da Real Academia da Historia.
As súas obras máis destacadas son:
La ciencia española (1876)
Historia de los heterodoxos españoles (1882)
Historia de las ideas estéticas en España (1889)
Estudios de la crítica literaria (1898)
Antología de poetas líricos castellanos (1908)
Orígenes de la novela (1910)
Este ano, 2012, celébrase o centenario da súa morte.
Andrea Vázquez Mosteiriz
Jéssica Vigo Arrojo
Daniel Rodríguez Castiñeira
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Educación Infantil 4 anos B
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Educación Infantil 5 anos A e B
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Terceiro Ciclo de Primaria 6ºA

Educación Infantil 5 anos A e B
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Primeiro Ciclo de Primaria 1ºA

Terceiro Ciclo de Primaria 5ºB

Armando
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Terceiro Ciclo de Primaria 5ºA

Primeiro Ciclo de Primaria 1ºB

O BACORIÑO VOADOR

Sabela López
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Primeiro Ciclo de Primaria 2ºA

Nuria 2ºA
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Segundo Ciclo de Primaria 4ºB
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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

