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Patinaxe sobre xeo
Goberno Municipal Infantil

Nº 17

Manuel María Fernández Teixeiro naceu en Outeiro de Rei o 6 de outubro de 1929. Trasladouse a Lugo para estudiar o bacharelato e aquí comezou a súa paixón pola literatura participando, á idade de 20 anos, no
ciclo de conferencias "Jóvenes valores lucenses". Esta conferencia serviulle
para entrar en contacto cos integrantes da tertulia do café Méndez Nüñez (Pimentel, Fole, Rof Codina...) que o poñerán en contacto coa realidade galega. Nesta primeira etapa, publica o primeiro poemario " Muiñeiro de brétemas" (1950), co que se
inaugura a denominada "Escola da Tebra".
En 1958 instálase en Monforte de Lemos
como Procurador dos Tribunais e ao ano seguinte casa con Saleta Goi. Nos anos sesenta
e setenta, Manuel María participa na reorganización política, na clandestinidade, dos
partidos nacionalistas, e atende os chamamentos que lle chegan de todas as organizacións que, ao longo e ancho do país, andan a
traballar pola recuperación cultural Galega.
A súa obra literaria diversifícase de acordo cos novos tempos: ensaio,
narrativa, teatro... sen abandonar o cultivo da poesía.

Aprender xogando
Ciencia nas aulas

Día da árbore e a auga

A súas actividades políticas culminaron coa súa elección como concelleiro en 1979. Son anos duros, e a súa participación nas campañas en defensa da lingua foi moi activa. En 1985 abandonou a militancia política
para se dedicar por completo á actividade literaria e cultural e, desde a
súa xubilación, reside na cidade da Coruña. A súa xenerosa entrega foi recoñecida en 1995, na Homenaxe organizada pola
Asociación SocioSocio-Pedagóxica Galega na Coruña.
Manuel María faleceu na cidade da Coruña o día 8
de Setembro de 2004.
2004

Letras Galegas

Coñecendo os cohes patrulla
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Educación Infantil 3 anos A e B

O interior da muralla
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Educación Infantil 3 anos A e B

Nuria García Hernández
6ºA
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Educación Infantil 4 anos A
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A ÁGUIA E O LOBO

Irea Otero García 2ºB
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THIS IS KATIE, SHE IS FROM THE USA.
THANK YOU FOR BEING THE BEST LANGUAGE
ASSISTANT EVER!!!
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Educación Infantil 4 anos B
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Sexto de Primaria 6ºB

Educación Infantil 5 anos A

A OBRA DE MANUEL MARÍA
Manuel María, o poeta que foi homenaxeado o día das Letras Galegas do ano 2016, escribía sobre diferentes temas.
A súa principal inspiración era Galicia, e, entre todo o relacionado con ela, a súa fala.
O idioma é a forza
que nos xungue e sostén.
¡Se perdemos a fala
non seremos ninguén!

Galiza somos nós:
a xente e máis a fala.
Se buscas a Galiza,
en ti tes que atopala!

Outro dos temas que trataba era o agro é todo o relacionado con el.
Labrado da miña mao
fixen, coa miña navalla,
un aradiño de pao...

A fouce brilla e rebrilla
cando está ben afiada.
A súa brancura escintila
como se fose de prata.

O meu carro canta ben,
non pode cantar mellor.
Meu carriño cantareiro,
meu carriño cantador!

A Manuel María preocupábanlle os home e mulleres, os nenos e nenas que o rodeaban como
se ve nestes fragmentos dalgúns dos seus poemas.
A neniña está cosendo
un fermoso delantal.
¡Dá puntadas e puntadas
nun farrapo de percal!

Todo o pobo está no adro
que é a festa do patrón
¡E San Xoán vai moi ufano
presidindo a procesión!

Anda o afiador na aldea
o oficio a pregoar,
¡con sete notas no chifre
e a súa roda de afiar!

A terra onde naceu, a Terra Chá, tamén o inspiraba para escribir.
A Terra Chá somentes é:
un pobo aquí, outro acolá,
mil arbres, monte raso,
un ceo chumbo e tráxico
no que andan as aves a voar.
O resto é soedá.

Eu son de Outeiro de Rei,
viliña da Terra Chá,
onde aprendín a viver
e a soñar con liberta.

O río pasa correndo,
non se para con ninguén.
O río canta pras cousas
e canta pra min tamén.

Outro dos seus intereses era a natureza e sobre todo
Os animais, como vemos en moitos dos seus poemas.
Escoitase o lonxe,
perdido entre matos,
na soidá do monte,
oular de lobatos.

Eu teño un grilo algareiro
que só che come leituga
e, pra cantar e cantar,
¡se vises como madruga!

O pardal é moi humilde.
Moi humilde e pobretón.
Sempre anda pía, pía,
sen decir unha canción!

Estes temas e moitos outros máis eran os que
inspiraban ao noso gran poeta, Manuel María, para
escribir a súa magnífica obra.

Retrato obra de Melanie Macarena
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Sexto de Primaria 6ºA

Educación Infantil 5 anos B

BOLETÍN DE NOTICIAS DE 6ºA
ENTREVISTA
Dentro do traballo cotiá do alumnado de sexto, a entrevista foi
unha das actividades levada a
cabo. Os formatos elixidos combinan a imaxe e o son. Esta, que
agora transcribimos, fíxoa Anaí a
unha mestra de EI, trátase dun
audio no que entrevistada e entrevistadora amosaron tamén as
súas destrezas “tic”

Contido
O curso chega ao seu
fin, estamos a piques
de deixar a escola e
toca facer reconto.
Esta é unha mostra
dos nosos traballos.
E moito mais en :
somosaeb@gmail.com
somosaeb
semprengalego

De seguido vou manter unha
conversa cunha mestra de EI para coñecer polo miudo os motivos que a levaron a escoller esa
profesión.
ANAÍ: Cando sentiches o interese por ser mestra?
MESTRA: Xa dende pequeniña,
cando comecei a ir á escola, nos
meus primeiros anos decidín que
a min gustábame aquel mundo e
que quería ser como aquela
“profe” que tiña ao meu carón.
ANAÍ: Foi por algún motivo especial?
MESTRA: Supoño que porque
tiven mestras que me gustaban
moito, aquela forma que tiñan de
ensinarnos, de como nos trataban...aínda que tamén é certo
que houbo outras que eran ao
contrario, que nos trataban de
todo menos ben, e...un pouco
pensando nos que viñan detrás,
para evitar que se encontrasen
con persoas así, e para que os
nenos fosen tratados como o
que son, NENOS.

ANAI: Hai algunha diferenza no
ensino dende a túa etapa de
alumna de infantil?
MESTRA: Pois a verdade é
que hai bastante Os centros
agora están acondicionados, os
materiais que teñen, a forma de
ensino, o feixe de posibilidades...a sociedade evolucionou
e loxicamente os centros tamén
tiñan que evolucionar. Todo é
moi diferente ao que eu vivín
na miña infancia..
ANAI: Que pensas da situación
actual?
MESTRA: A situación é boa a
nivel material, pero o profesorado vese excedido por outras
moitas funcións que non corresponden propiamente ao ensino, pero en canto á ensinanza se refire a situación é bastante mellor agora que cando
eu estaba na escola.
ANAÍ: Hai moita diferenza entre
os centros rurais e os das cidades?
MESTRA:Si que hai, non en
canto ao material e ás posibilidades pero si no número de
alumnado. Adoita haber moitos
menos alumnos nos centros
rurais, o que che permite facer
moitas máis cousas cos nenos,
ter unha atención máis individualizada...
ANAÍ: Xa para rematar, ti cal
prefires?
MESTRE: Eu o rural
ANAÍ: Moitas grazas pola súa
participación .
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Quinto de Primaria 5ºB

Primeiro de Primaria 1ºA
UNHA ÁRBORE, UNHA VIDA

O DÍA DA ÁRBORE

CASTIÑEIRO, MEU AMIGO

Cada árbore que plantamos,

Nenos e nanas

O castiñeiro, meu amiguiño,

é unha nova vida que creamos.

de toda Galicia,

debaixo das túas pólas

Esa árbore que está medrando,

o día da árbore

encóntrome en paz

é coma un meniño xogando.

celebramos con ledicia.

e abrigadiño.

As árbores son coma as nais,

Xuntos plantaremos

O castiñeiro, meu amiguiño,

protexen e acollen diversos animais.

nesta ocasión

dasme dos teus ourizos castañas

A moitos serven de fogar,

un gran castiñeiro

no outoniño.

a nós sérvennos para respirar.

con moita paixón.

Ai!, meu castiñeiro

Na primaveira florecen,

Poboan a terra

que bonito eres,

no verán os seus froitos nos dan.

árbores centenarias,

nas túas follas verdes

Íspense no outono,

en moitos lugares

encontra o vento praceres.

e xa no inverno morren de sono.

ata milenarias.

Castiñeiro, amigo,

Non as debemos talar,

Coidémolas pois

que a Galicia pertences,

pois con isto unha vida a de rematar.

con moito agarimo,

sigue dándonos abrigo.

Esta árbore quere vivir,

pois son agasallo

non a fagamos extinguir.

que da natureza recibimos.

Aroa Martínez , 5º B

SONETOS

Tania Pereira, 5º B

Samuel Gandoy , 5º B

COUSAS DO ESCRIBIR

OS SOÑOS
Os soños contan historias posibles,

Escribir é demostrar o que ti eres;

contan historias futuras, pasadas.

deixa voar a túa imaxinación,

Ás veces narran cousas imposibles,

colle o teu lapis con gran decisión,

mais nós sempre queremos intentalas.

pensa menos, escribe o que ti queres!

Non teñen idade limitada, non

Cada insignificante poema

valen para adultos e neniños.

ou o conto máis pequeno do mundo

A túa mente fainos con moito don

é un fermoso sentimento profundo.

e dichos cando estás durmidiño.

Un texto forma un ecosistema!

Cando espertamos gústanos contar

Non haberá seres vivos, senón,

as marabillosísimas historias

queridas e coñecidas palabras.

que pola noite queremos escoitar.

Traballa con gran dedicación

Estade atentiños pola noite

e un conto ou poema fabulosos,

para poder así lembrar os soños

poderíades todiños vós crear

que nos gusta escoitar moi decote.

con diferentes versos marabillosos.

Paula Orozco , 5º B

Lucía Ónega, 5º B
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Quinto de Primaria 5ºA

Primeiro de Primaria 1ºB

JAVIER GÓMEZ NOYA

Entrevista a Javier Gómez
Noya nacido en Basilea
(Suiza) no 1983 (33 anos)
pero nacionalizado español
e ferrrolán de adopción.
É cinco veces campeón do
mundo de triatlón.

· Como te sentes cando estás no alto do podio diante de tanta xente?
Se estás no alto do podio quere dicir que gañaches, entón moi contento e satisfeito polo traballo.
· Que che gusta máis? Nadar, correr ou a bici.
Gústanme as tres, ao principio a natación porque veño do mundo da natación pero agora que estou en forma creo que a carreira a pé.
· Quen crees que é o mellor triatleta do mundo?
É dificil de valorar, pódoche dicir cinco ou seis entre os que creo que estou pero cando me retire decidireino.
· Con cantos anos fixeche o teu primeiro triatlón?
Con quince anos, no ano noventa e oito en Castropol (Asturias).
· Cómo te sentiche cando che dixeron que tiñas que deixar o triatlón?
Pois foron momentos duros para min e para a miña familia porque tiña moita ilusión por este deporte, por facelo ben e por tratar de chegar o máis lonxe posible. Tiven que superar moitos obstáculos.
JARNO 5º A
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Segundo de Primaria 2ºB

Cuarto de Primaria 4ºB

Foi construida como separación e defensa.
Agora a cidade desarrollouse ao seu arredor.
As súas dez portas realizan a función de unir unha
parte da cidade coa outra e o seu paseo converteuse
nun lugar para pasear.
Foi declarada Patrimonio da Humanidade pola Unesco no ano 2000 e está irmandada dende o día 6 de
outubro de 2007 coa Gran Muralla China e a cidade
de Qinhuangdao.

<
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Cuarto de Primaria 4ºB

MURALLA ROMANA DE LUGO
Rodea o casco histórico da cidade galega de Lugo,
antiga cidade romana de
Lucus Augusti.
Feita por Paulo Fabio
Máximo no nome do emperador Augusto no ano
13 a.C.
A altura vai desde os 8 m ata 12 m.
Deseñouna Marco Vitruvio, un gran arquitecto romano.
Antes, a muralla só tiña 5 portas e agora ten 10 .
Ocupa 34,4 hectáreas.

Ten 2.266 metros de
lonxitude e 85 torres ou
cubos dos que só se
conservan 71.
Delimita o casco histórico da cidade.
Cada ano veñen moitos
turistas a visitala .

Terceiro de Primaria 3ºA
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Terceiro de Primaria 3ºB

Cuarto de Primaria 4ºA

