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 Outro ano máis temos o pracer de 
presentarvos a nosa revista Alcouve, que 
reflexa algúns dos traballiños que fixemos 
ao longo de todo o curso. 
 Como ben sabedes, son moitas as ex-
periencias compartidas cos vosos fillos e 
fillas. Por elo, a través dos distintos blo-
gues do colexio, intentamos que coñezades 
o que facemos día tras día dentro e fóra 
das aulas. 
 Dentro da Rede– Escolas– Unesco tra-
ballamos o “Ano Internacional da Luz” e a 
figura de Caddy Adzuba, como persoeiro a 
celebrar no día escolar da Paz. Tamén 
participamos na xornada de convivencia 
das Escolas Unesco de Pontevedra, que se 
realizou en Xuño dentro do Proxecto 
Atlántico. 
 Para rematar, desexamos que esta 
modesta revista sexa do voso agrado e 
que pasedes un feliz verán. Ata setembro! 

EDITORIAL 



SUMARIO 
 

SALÓN DO LIBRO– INFANTIL………………………………. 1 

ORLA INFANTIL…………………………………………………………. 4 

BIBLIOTECA…………………………………………………………………. 6 

ELECCIÓNS EN  CABANAS…………………………………….. 8 

LETRAS GALEGAS………………………………………………………. 11 

VISITA Á ILLA DE SAN SIMÓN…………………………. 14 

CONTOS DE 4º……………………………………………………………. 15 

VISITAMOS A POLICÍA LOCAL……………………………. 19 

XORNADA ATLÁNTICA…………………………………………….. 22 

JOHANN SEBASTIAN BACH………………………………….. 24 

PASSWORDS…………………………………………………………………. 26 

UNESCO………………………………………………………………………….. 28 

LEMBRANZAS……………………………………………………………….. 32 

ORLA 6º…………………………………………………………………………. 35 



1 

 ALCOUVE-INFANTIL 



 ALCOUVE-INFANTIL 

2 

  



 ALCOUVE-INFANTIL 

3 







 

  

6 

ALCOUVE 

•  Biblioteca escolar … matemática!!!  

Nesta ocasión, o lema destaca o papel imprescindible das bibliotecas e, ao tem-

po, quere lembrar a necesidade de espertar o interese polas matemáticas, ache-

gándose a elas de forma natural e incitando a descubrir a súa presenza na natu-

reza e nos obxectos que nos rodean. Pataquiña quixo por este motivo, no mes de 

Outubro, que os nenos contasen nun mural o importante que son as  matemáticas 

na súa vida diaria  e estas foron algunhas respostas:  

Pataquiña quixo tamén organizar un concurso de enigmas ; 

tódolos venres,durante 3 semanas, presentounos un divertido xogo de lóxica e 

intelixencia para desenrolar a memoria e agudeza mental e concentración. 

Foi unha actividade divertida e, os nenos que acertaron  tres enigmas, conse-

guiron non só  exercitar o seu cerebro e  mellorar a súa saúde mental, senón 

tamén recibir un diploma e demostrar que as matemáticas poden ser moi di-

vertidas. 

BIBLIOTECA
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Ademais, Pataquiña invitounos a participar nestas outras actividades: 
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RECONTOS 
DE VOTOS 
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TODOS OS NENOS DO COLE PARTICIPAMOS NA 
ELABORACIÓN DUN MURAL 
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VISITA Á ILLA DE SAN SIMÓN VISITA Á ILLA DE SAN SIMÓN VISITA Á ILLA DE SAN SIMÓN    
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ALCOUVE-CONTOS DE 4º 

              A  INCRIBLE HISTORIA DE PISTOLITAS 

     Pistolitas  era un neno louro ,alto e delgado que vivía no Lon-
xano Oeste. Tiña nove anos e seu pai, que era o sheriff, era moi 
coñecido porque detiña a todos os ladróns. Quería ser coma seu 
pai , era moi bo disparando xa que nacera con dúas pistolas nas 
mans. 
 Un día, o gran inimigo de seu pai ,Bily Cara Cortada( o máis malo 
e ruín de todo o Oeste) con toda a súa banda  secuestrou ao pe-
queno Pistolitas . Os bandidos lévarono ao seu refuxio que esta-
ba cheo de tesouros roubados. Nun despiste do bandido que o 
vixiaba,Pistolitas conseguiu librarse das cordas das mans, rou-
boulle as pistolas ao foraxido e disparoulle no cu a todos. Des-
pois, atounos e meteunos na carreta cos tesouros e levounos 
xunto ao seu pai. Todo o pobo soubo da súa fazaña e convertiuse 
nun heroe e repartiu o tesouro cos pobres . Dende entón, é co-
ñecido como O GRAN PISTOLITAS. 

                                                                                  Fran 4º 
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O NOSO AMIGO RULIÑO 
     Era o 29 de maio e os nenos de 4º estaban na clase de música practicando a can-
ción  de Eurovisión, que ían bailar no festival de fin de curso. De súpeto , Victoria mi-
rou pola ventá e dixo :- Mira Alsira, un can.De onde sairía? 

Os demais nenos que estábamos  escoitando, puxémonos  a mirar pola ventá e pedí-
moslle  á profesora se podiamos baixar  ao patio e a profe díxonos que sí. Todos bai-
xamos  correndo as escaleiras e chegamos ao patio. O can non estaba, buscamos  por 
todas partes  e non aparecía. Entón Naira, que estaba no patio dos pequenos , viu que 
o can se estaba tirando polo tobogán  e chamounos: - Eih , encontrei  ao 
can,seguídeme!  

Todos seguimos a Naira e fomos correndo para facerlle aloumiños. –Que bonito é!- 
comentou Antía. –Tes razón e tamén é suave, semella un cachorro!-dixo Sara. 

-Por que non lle buscamos un nome?-preguntou Isis 

Que vos parece Olaf?-engadiu Nerea 

-Siiii!- respostaron todos, menos Laura que non estaba moi convencida. 

-E por que non lle chamamos Ruliño ,que vos parece?-preguntou Laura. 

-Siiii! –é perfecto, é aínda mellor que Olaf!-comentou Chaimaa. 

Entón,  a profesora de música, que xa esperara moito, baixou e díxonos que tiñamos 
que subir e preguntounos  polo que tiñamos que ver no patio. 

-Mírao ti!-dixo Victoria abríndolle o paso para que poidese ver o can.  

-Pois xa temos mascota de clase- dixo a profe. 

-Ben!- gritamos todos. 

O profe Miguel, cando se enterou, fíxolle unha cama con palla. Tódolos días lle 
dabamos de comer .Ata que, un día, atopámonos con que Ruliño non estaba. 

-Onde estará?-preguntaban uns .-Onde se metería?-preguntaban outros. Algúns es-
tabamos chorando.  O profe entrou  na clase e dixo: Ruliño marchou onte pola tar-
de.Cando estaba correxindo os controis de matemáticas veu o dono do can e levouno. 
Xa sabemos  que eramos todos moi amigos pero tamén que algún día pasaría isto. 

-Eres malo!-dixo Antía  

-Xa o sei ,pero temos recordos de Ruliño pegados por toda a parede e, ademais, todos 
obtivéstedes  moi boa nota no control. 

-Non nos chega!-dixo Laura 

-Bueno …se vos portades ben e me dades 6 € poderemos mercar un can e chamaré-
moslle Ruliño e así…  Pero, antes de decir a última palabra, Manal falou: -Xa, pero 
queremos un cachorro! 

-Que sexa moi bonito!-dixo  Sara. 
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-É moi suave!-engadiu  Lucía. 

-Eu prefiro un bulldog- comentou Alai! 

Si,si!-contestou Fran. 

 Noooon!-dixemos todos . –Queremos un cachorro,queremos un cachorro! 

Bueno…e por que non collemos un cachorro bulldog?-preguntou o profe? 

-Siii! –respostamos todos. 

-Vale, pero cando sexa moi grande temos que… 

-Vendelo,xa o sabemos! –dixo Manal,a quen lle encanta interrumpir ao profesor. 

E así, todos quedamos felices,incluso o dono de Ruliño que pasa por aquí de vez en 
cando para que poidamos xogar un pouquiño co can. 

                    Alsira  4º 

ROCKI 
     Rocki  é un ser  diferente, amigo de todos, non pelexa con 
ninguén, sabe o que lle gusta a Fran e máis a Alai (gastarlle bromas 
ás nenas), tamén sabe xogar ás bonecas con Lucía e Nerea,botarlle 
carreiras a Laura e a Sara, encántalle xogar a  facer  paiasadas con 
Alsira,Naira e Antía, cambiar cromos con Chaimaa  e Manal, con Isis 
xoga ao pilla-pilla e conmigo a facer pinchacarneiros. 

              Chegou á escola por casualidade, bueno un pouco foi cousa 
do profe. Un día, antes de empezar con Coñecemento dixo:  Desde 
hoxe  e ata fin de curso,ides compartir a clase cun novo compañeiro 
chamado Rocki. Pode ser o que vos queirades : un can,unha  tartaru-
ga, un rapaz,un gato ,unha árbore… 

Así comeza a historia de Rocki con nós.  Para min, é un rapaz da mi-
ña idade,segundo el  o seu nome ven de rock porque á súa nai gústa-
lle  moito esa clase de música, toca a guitarra eléctrica e mais a ba-
tería; cousas que a meu pai e mais a min tamén nos gustan. En cam-
bio, o  seu  pai  é moi afeccionado á xardinería  que lle encanta á mi-
ña nai. 

Está sempre contento con nós na clase , pero cando saímos ao re-
creo  os únicos que podemos ver a Rocki somos os de 4º, por iso os 
demais alumnos do colexio  pensan que estamos un pouco tolos cando 
nos ven falar sos, como se falaramos co aire. En fin , Rocki é o noso 
amigo que comparte con nós aquilo que mais nos gusta. 

        Victoria 4º 
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HELLO!  

THESE ARE MONKEY AND DENZEL, OUR 
DEAR PETS! 

CON ELLOS HEMOS TRABAJADO UN 
MONTÓN DE “TOPICS”: COLOURS, 
NUMBERS, FOOD, CLOTHES, TRANSPORTS,… 
FUNNY, FUNNY! 

 

ENTRE MUCHAS OTRAS COSAS, HEMOS CANTADO  UNA ESTUPENDA CANCIÓN  EN EL DÍA 
DE LA PAZ.  

DO YOU WANT TO LEARN IT? 

 

´I´VE GOTPEACE, PEACE, PEACE IN MY FINGERS 

WATCH WHAT I CAN DO! 

I ´VE GOT PEACE, PEACE, PEACE IN MY FINGERS 

I´M GONNA SHAKE HANDS WITH YOU! 

 

´I´VE GOT WORDS, WORDS, WORDS IN MY 
HEAD 

WATCH WHAT I CAN DO! 

I´VE GOT, WORDS, WORDS, WORDS IN MY HEAD 

I´M GONNA TALK THINGS OVER WITH YOU! 

 

I´VE GOT LOVE, LOVE, LOVE IN MY HEART 

WATCH WHAT I CAN DO! 

I´VE GOT LOVE, LOVE, LOVE IN MY HEART 

I´M GONNA GIVE SOME TO YOU! 

 

I´VE  GOT PEACE, PEACE, PEACE IN MY 
FINGERS, 

WORDS, WORDS, WORDS IN MY HEAD 

I´VE GOT LOVE, LOVE, LOVE IN MY HEART 

I´M GONNA GIVE SOME TO YOU!! 
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