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Como tod@s sabedes, este ano no centro
estamos a traballar para facermos do
noso patio un lugar distinto, con algo
menos de fútbol e moito máis de xogos,
de recantos para a conversa, de lugar de
encontro...
Como non podía ser doutro xeito, a
Biblioteca non se quedou indiferente, e
así botamos a andar a nosa olimpíada do
Saber adicada aos xogos populares.
Tamén vos queremos recomendar varios
libros para que poidades facer xogos con
materiais de refugallo, e para que
coñezamos outros xoguetes, os xoguetes
que utilizaban os nosos avós cando eles
eran aínda nenos.
O libro de "Os xoguetes do lixo" nos
ensina a fabricar 50 xoguetes empregando
materiais que doutro xeito irían para o
lixo, pero que nós podemos aproveitar
para evitar producir tanto lixo dando un
novo uso a materiais xa usados, para
enredar cos materiais e pasalo ben
fabricando os nosos propios xoguetes.
Co outro libro, "Os Xoguetes Esquecidos"
podemos aprender a facer 60 xoguetes
con materiais que se poden atopar na
natureza (cascas de noz, de piñeiro, con
canas, cabazas...), e que eran os
materiais cos que a xente de antes
fabricaba os seus xoguetes.
Daquela non había supermercados, nen
tendas de xoguetes, a non ser para os
moi ricos, e @s nen@s tiñan que botar

man de cousas que atopaban na súa
contorna para enredar.
Tamén podemos aprender xogos coa
colección Enredos e Xogos. Desta
colección hai libros adicados aos xogos
de interior, para xogarmos na casa os

días de inverno, xogos de exterior para
os días da primavera e o verán, e os
enredos e xogos escolares, para xogarmos
co@s nos@s compañeir@s no colexio.
De todos estes xogos, e de moitos máis
vai a nosa olimpíada deste ano, así que
xa sabedes: Escollede uns compañeiros e
facede un equipo, anotade as pistas e
contestade con moito tino para acadar a
máxima puntuación e ser campións
olímpicos.

A o l i m p í a d a d o s x o g o s



O Reto Fuchiqueiro
Coma en todos os números
deste boletín da
biblioteca, propoñémovos
un novo reto
fuchiqueiro.
Trátase dun pequeno
xoguete que recollemos
da páxina "Toys from
Trash" de Arvind Gupta,
onde se nos propón facer
unha pequena turbina
eólica cuns materiais
ben sinxelos.
Primeiro necesitamos
unha tira de cartolina
que debemos pregar de
acordo ás indicacións da
imaxe, e que colaremos
para facer a nosa
turbina.
No medio da turbina
colocaremos un anaco
dunha palla dos
refrescos, xa que vai
facer de rodamento,
evitando o roce co eixo.
O eixo vai ser un arame
que introduciremos polo
interior da palliña, e
que logo imos dobrar en
forma de garfo, e que
aseguraremos ao resto da
palla do refresco
mediante unha cinta
adhesiva.
Logo só temos que soprar
pola nosa palla e
comprobar que xira de
marabilla.
Se queremos podemos
decorar as caras da
turbina con cores ou
debuxos e ver que sucede
cando xira.



RRiiccaarrddoo CCaarrvvaallhhoo CCaalleerroo
Este ano o día das letras
galegas vai estar adicado a
un dos grandes estudosos da
nosa lingua, Ricardo
Carvalho Calero.
Nacido no Ferrol alá polo
ano 1910, marchou a estudar
a Santiago onde entrou en
contacto co galeguismo.
A guerra civil cólleo en
Madrid onde se xunta ás
milicias que defenderon o
goberno lexítimo fronte aos
militares golpistas.
Tras a derrota vai dar á
prisión de Xaén acusado de
separatista, e cando sae de
prisión é inhabilitado para
desempeñar ningún cargo na
administración.
Daquela Ricardo decide
marchar a Lugo onde
exercerá como primeiro
director do Colexio Fingoy.
No ano 1965 se lle levanta a
prohibición de traballar na
administración e acada unha
praza no Instituto Rosalía de
Castro e, ao tempo comeza a
dar clases de lingua galega

na Universidade de Santiago,
onde será o primeiro
catedrático de Lingua Galega.
Durante todo este tempo D.
Ricardo non deixou de
escribir poesía, narrativa e
un enorme traballo de
investigación encol da lingua
e literatura galega.
Títulos seus son "Xente da
Barreira", "Poemas
pendurados de un cabelo" ou
"Historia da literatura galega
contemporánea", por citar só
tres títulos para cada un dos
xéneros.
Nos seus últimos anos oponse
con enerxía á normativa do
galego o que o leva a
defender posturas na liña do
reintegracionismo o que o
levou a un certo estado de
marxinación.
Estes son anos nos que
traballará dentro da AGAL,
da que foi presidente de
honra.
Sen lugar a dúbidas estamos
diante dun dos máis grandes
escritores e estudosos da
nosa lingua.



A Olimpíada do Saber
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