
Un grupo de mestres do cole 
descubriron estes días unha 
terrorífica realidade:

Así que decidiron encargar 
aos nenos e nenas deste 
colexio a difícil tarefa de 
cazar a todas esas respostas 
que se agachan nos libros 
dos andeis.
¿E que tedes que facer para 
convertirvos nuns auténticos 
cazarespostas?
Tomade nota:
1.-Xúntate con un ou dous 
compañeiros de cacería. 
2.-Buscade un nome para o 
voso grupo e pedídelle a/ao 
vos@ profe unha cartolina de 
participación.

3.-Vai cos teus amigos á 
biblioteca e copiade a 
pregunta que estará nun 
cartel da mesma cor que a 
vosa cartolina de 
participación.
4.-Armádevos de valor e 
procurade entre os libros a 
resposta agachada.
5.-Cando atopedes a 
resposta levádella a/ao vos@ 
titor/a
Cando a resposta estea 
convenientemente gardada 
nun lugar seguro, @ profe 
vos devolverá a cartolina 
para que poidades seguir coa 
vosa cacería de 

Os millores cazadores serán 
recompensados.

ANIMÁDEVOS!!!



anxo 
fariña no 
 condesa

Pois si, o ilustrador de 
Don Quixote e Breogán, 
de Antón e Pompón, de 
Xabi non pode durmir e 
dos Magos das Formas vai 
vir ao colexio para falar 
do seu traballo aos nenos 
e nenas.

Tod@s coñecedes os 
traballos de Anxo Fariña, 
pero agora que está por 
vir é un bo momento para 
repasar os seus libros e 
disfrutar cos preciosos 
debuxos cos que ilustra as 
súas historias. 

Acompañar a don Quixote 
e a Breogán nas súas tolas 
aventuras, ir na busca de 
Dulcinea, aprender con 
Antón e Pompón as 

formas, as cores, as 
vogais...

Díxonos un paxariño que 
Anxo pensa facer uns 
debuxos mentras nos fala 
do seu traballo. Estade 
moi atentos, porque quen 
non vos di que un día vós 
non vos ides adicar a 
ilustrar libros como el.

E como a cousa vai de 
ilustradores, anunciarvos 
que tamén vai acudir ao 
centro, aínda que xa no 
mes de maio, o ilustrador 
Suso Cubeiro... pero 
desto xa falaremos máis 
adiante.
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3ºB campión da Liga Verde 
no que vai de 2006

A clase de 3ºB substitúe á de 
3ºC como campiona da Liga 
Verde. Os nenos e nenas 
desta clase foron os que 
menos papeis botaron ao 
chan, os que comeron menos 
chuches, os que máis 
respectaron as plantas, en 
fin  un encanto de chavales.
Vós tamén podedes ser a 
clase campiona da liga; 
aínda queda bastante curso, 
e se vos esforzades tamén 
seredes unha clase campiona 
no coidado do medio 
ambiente e da vosa saúde.

As estrelas non quixeron 
saír.

Hai uns cantos días saímos 
para ver as estrelas dende a 
explanada da outra banda do 
regato Mariñán. Tivemos 
mala sorte, nubes e néboa 
que a penas deixaron ver, e 
esvaídamente, algunhas 
estrelas de Orión, a Sirio, e 

os planetas Marte e Saturno. 
Que se lle vai facer... Pero 
non nos rendimos. Cando o 
tempo millore e teñamos 
unha noite clara volvemos 
quedar todos (nenos, 
mestres e pais) e saímos a 
ver estrelas.

Achéganse as letras galegas: 
Ponte a traballar

Como tódolos anos cando vai 
chegando o mes de maio (e 
xa falta moi pouco) tod@s 
comezamos a preparar os 
nosos traballos para a 
revista do cole, a nosa 
querida TRÁGAME TERRA.
Interésanos recoller todo o 
que fagades: 
poesías, relatos, cómics, 
contos, adiviñas, 
trabalinguas, debuxos, 
receitas de cociña e todo 
aquilo que se che ocorra.
Os traballos, en galego, 
podedes irllos entregando 
aos vosos mestres dende 
agora mesmo.
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Tres  grandes  magos  tiñan  opinións 
enfrontadas  sobre  as  formas 
xeométricas:  se  era  superior  o 
círculo,  o  rectángulo ou o triángulo. 
Para  resolver  a  disputa  acordaron 
que  farían  desaparecer  da  cidade 
próxima  unha  forma  cada  día: 
saberían  entón  cal  era  máis 
importante  segundo  os  veciños.
Os habitantes da cidade tolearon o 
día que desapareceron os círculos e 
con  eles  a  letra  O,  as  rodas  dos 
coches e as moedas,  os reloxos,  o 
sol  e  mesmo  as  tortas  de 
cumpreanos.  Ao  día  seguinte,  cos 
rectángulos  desapareceron  as 
camas,  os  billetes,  as  portas,  os 
televisores  e  ata  os  cadernos  da 
escola. O día sen triángulos faltaron 
as frechas de tránsito, os cachos de 
pizza  ou  a  letra  A.  Así  cando  os 
magos  quixeron  saber  cal  era  a 
forma preferida polos cidadáns, unha 
nena dixo  preferir  a  estrela.  ¡Claro, 
porque  non  hai  unha  forma  mellor 
que  a  outra,  pois  depende  dos 
gustos de cadaquén!,  concluíron os 
magos.  E celebraron o final  da súa 
disputa organizando unha festa para 
toda  a  cidade,  con  tantas  formas 
como queiramos imaxinar

Breogán  está  lendo  nun  libro  moi 
grande e vello sobre as aventuras de 
Don  Quixote,  o  cabaleiro  que  loita 
contra  o  mal.  E  imaxínase  vivindo 
aventuras.  Pero  como  ese  día 
xogara  tanto  coa  pelota,  canso, 
quedou  durmido  sobre  o  libro.
Ao pouco, acordou con Don Quixote 
e Sancho Panza. Ven unhas nubes 
de po que o fidalgo identifica como 
dos exércitos do terríbel Alifanfarrón, 
que ten no casco cornos de carneiro 
e de Pentapolín, elegante, coa figura 
dunha  ovella  con  moita  la  no  seu 
escudo.  E  aínda  que  a  Sancho 
seméllanlle  senllos  rabaños  de 
carneiros  e  ovellas,  o  cabaleiro 
andante acode na defensa do máis 
débil,  quedando  amo  e  escudeiro 
atrapados  entre  tantos  animais, 
Breogán  sálvaos  esvarando  cunha 
táboa  de  madeira  como  se  fose  o 
mar.
E  canso  de  tanto  surfear  ovellas, 
durmiu. Cando acordou, seguía onda 
el o libro do Quixote, que ten tantas 
aventuras por ler e por vivir


