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EDITORIAL 

 

Este curso que remata podemos dicir que o colexio converteuse nun lugar con moita bichería. Hainos 

de moitas cores e tamaños: xoaniñas, abellas, bolboretas… ata virus e bacterias. 

Pois ben, aquí estamos compartindo unha experiencia agridoce, xa que estamos moi contentos de 

redactar este editorial pero, por outra banda, estamos tristes porque se achega a hora de  

despedirnos deste fanfástico colexio. 

Aínda nos lembramos de cando eramos aqueles ananos bichiños, cando todos tiñamos tanta vergoña 

que non nos atrevíamos a falar entre nós, tanto chorabamos, como riabamos, como xogabamos,  

como nos pelexabamos… ler e escribir era algo descoñecido para nós. 

Na nosa transformación tiveron moito que ver uns bichos sabios que nos ensinaron como coller o  

lapis, como facer debuxos, como recoñecer as letras, como escribilas e como contar historias. Sen  

esquecer contar cantos somos, cantos faltan, quen é o primeiro… 

Tamén voamos, corremos e saltamos polas rúas simulando ser outros bichos celebrando festas de  

entroido, magostos ou coñecendo outros lugares. Tivemos unha sensación especial cando nos  

metemos noutro bicho que zumbaba e voaba máis ca nós: o avión, que nos levou tan lonxe como de 

aquí a Barcelona. 

Agora , que xa coñecemos cada recuncho deste lugar e mudamos a bichos grandes, temos que partir 

para outra pensando que deixamos unha pequena, pero moi importante, pegada na historia deste 

colexio. Teremos que sobrevivir ás adversidades dun novo lugar, o instituto, pero nunca vos  

esqueceremos, tivemos aquí momentos felices e tamén tristes. Grazas pola acollida. Ánimo, bichos! 

Voltaremos  a picar algo por aquí. 

 

ATA SEMPRE NAZARET!!! 

 

Alumnado de sexto  
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A nosa bicho-portada 
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Unha boa mesa de traballo co material necesario 

Imos coñecer a cada un dos nosos  

Bicho-MonstroS 

Este é Alegría coa súa Abella 
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Tristeza ven acompañado dunha fermosa Libélula 

O Monstro da Rabia e o Escarabelo  
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E o máis terrorífico de todos: O Monstro do Medo coa súa Araña  
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Día da Non Violencia de Xénero. Mural 5º e 6º Primaria 

Día da Paz. “Porta d*s refuxiad*s” 

Nadal. Adornos. EI 4 anos Nadal. O Apalpador. EI 5 anos 
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Nadal. Concello: “Belén” ganador EI 5 anos 

 

Nadal. Flashmob 

Nadal. Árbore “Bichiños” 

Samaín 



Magosto. Asando castañas. 

Magosto. Xogos populares. 

Magosto. Xogos. 

Entroido. Cantando as coplas no colexio. 
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Entroido. Cantando as coplas no colexio. 

Salón do Libro. “Bicho-emocións”. 2º Primaria Salón do Libro. “Piollos”. 2º Primaria 

Salón do Libro. “Xardín Infantil”. EI 5 anos 
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4ºA 
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OS BICHOS NO CINE 

As veces son protagonistas absolutas dalgunhas películas, a araña, ou centos delas, son 

o monstro a bater; outras veces nun monstro máis entre moitos outros. Arañas de todos 

os tamaños e todas as especies, arañas extraterrestres, e homes que mutan en araña ou 

gañan parte das súas habilidades, o cine regalounos un puñado de filmes con abundantes 

criaturas de oito patas... Fagamos un repaso! 

Entre os bichos teñen un lugar destacado  

as arañas. Hai unha gran cantidade de 

películas nas que é protagonista ou ten 

un  papel importante nelas. 

Dende  a creación do cine, os bichos aparecen en 

múltiples formas xa sexa coma personaxes populares 

ou coma monstros que deben ser exterminados. 

En moitas películas, que soen ser de ciencia ficción e/

ou terror, os bichos son criaturas xigantescas, que 

atacan aos humanos, e onde a condición de xigantes 

debese a mutacións, provocadas sobre todo por radia-

cións ou por manipulación xenética ou algún que outro 

“científico ou experimento fora de control”. É dicir que, 

en xeneral, non se proxecta unha imaxe positiva des-

tes animais, polo contrario, os consideran asasinos, 

malos ou os ridiculizan. A excepción son algunhas pe-

lículas de debuxos animados. Consideremos que do 

millón de especies identificadas polos científicos cal-

cúlase que menos de 10 000 especies son perxudi-

ciais para o home e as súas pertenzas: os cultivos, os 

animais domésticos, os grans almacenados, etc. 

Outra cuestión interesante, é que tanto nas películas de 
ciencia ficción ou terror, como nas películas de anima-
ción en particular, os bichos teñen rasgos e cualidades 
humanas, e nalgúns casos camiñan con dúas patas e 
usan un par de apéndices como brazos. Por outra ban-
da, a cara é parecida á dos humanos, con  ollos, orellas, 
nariz e como no caso de “Pepito Grillo” personaxe se-
cundario de la famosa película de Disney “Pinocho” del 
año 1940, las simpáticas formigas de Antz (1998) ou os 
personaxes de Bee Movie (2007).  
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Relacionadas co cine de terror e monstros 

citaremos, entre outras: 

 

ARAC ATTACK 

ARACHNID                                                                                                                                                                                            

ARACNOFOBIA 

Películas nas que a araña ten un papel importante destacan: 

HARRY POTTER e A CÁMARA SECRETA 

O INCRIBLE HOME MINGUANTE, na que hai unha escena na que un diminuto home 
enfrontase a unha araña armado cunha agulla de coser. 

O SEÑOR DOS ANEIS, O RETORNO DO REI. 

Cando o protagonista Frodo é atacado por 

“Ella” a araña. 

SPIDER-MAN. Onde o superheroe obten os seus 
poderes da picadura dunha araña. 

TELARAÑA DE CARLOTA. Película infantil na 
que a araña ten un papel diferente ao habitual.  
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MANUEL MARÍ A 

M anuel María Teixeiro naceu en Outeiro de Rei o 6 de outubro de 1929. Comeza a escola en Outeiro en 

plena guerra civil. Inicia o Bacharelato no curso 1942-43 no Instituto Masculino de Lugo. Antes de rematar o pri-

meiro curso, en maio de 1943, morre o seu pai e faise cargo da súa educación o seu tío paterno. En Lugo comeza a 

súa precoz carreira literaria participando, á idade de 20 anos, no ciclo de conferencias  “Jóvenes valores lucenses”. 

Esta primeira conferencia serviulle para entrar en contacto cos integrantes da tertulia do café Méndez Núñez 

(Pimentel, Fole, Rof Codina…) que o poñerán en contacto coa realidade galega, tanto interior como do exilio. 

Nesta primeira etapa da súa vida, publica o primeiro poemario , Muiñeiro de brétemas (1950), co que se inaugura 

a denominada “Escola de Tebra”.  

En 1956 Manuel María coñece a Saleta Goi e ábrese aí unha nova etapa persoal na vida do escritor. Casan en Lugo 

tres anos máis tarde e pouco despois instálanse os dous en Monforte de Lemos, onde o poeta exercerá a actividade 

profesional de Procurador até a súa xubilación. En 1958 funda a editorial Xistral, onde publica os seus primeiros 

versos en galego e na que, baixo a súa dirección, se inicia a aparición dunha colección poética titulada Val de Lemos, 

na que publican traballos Celso Emilio Ferreiro, Lois Diéguez, , Darío Xohán Cabana, Margarita Ledo. 

O compromiso de Manuel María ao longo de todos eses anos lévao a  participar en importantes acontecementos 

para a cultura galega e para o País. Nos axitados anos sesenta e setenta Manuel María participa na reorganización 

política, na clandestinidade, dos partidos nacionalistas, e atende aos chamamentos e peticións que lle chegan de 

todas as organizacións que, ao longo e ancho do país, andan a traballar pola recuperación cultural: desde impartir 

conferencias ou recitar poemas a presentar á Nova  Canción Galega.  

A súa obra literaria diversificase e multiplicase de acordo cos novos tempos: ensaio, narrativa, teatro… sen 

abandonar o cultivo da poesía na que se compromete  co ser humano, coa súa xente, coa súa realidade social, en 

definitiva, co seu pobo. En 1998 Manuel María e Saleta trasladan a súa residencia á cidade da Coruña, onde 

pasa os seus últimos anos . O oito de setembro de 2004 falece na Coruña.   



39 

ALGUNHAS DAS SÚAS Obras  

poesía: 

“Muiñeiro de brétemas”(1950) 

“Advento”(1954) 

“Documentos persoais”(1958) 

“Mar Maior”(1963) 

“Proba documental”(1968) 

“Versos para un país de minifundios”(1969) 

“Remol”(1970) 

“Morrendo a cada intre”(1952) 

“Terra Cha” (1954) 

“Libro de pregos”(1962) 

“Os soños na gaiola”(1968) 

“Versos para cantar en feiras e romaxes”(1969) 

“Cancións do lusco ao fusco”(1970) 

“ As rúas do vento ceibe”(1979) 

“Obra poética completa”(2001) 

Narrativa: 

“Contos en cuarto crecente”(1952) 

“Krikoi, Fanoi e D. Lobonís”(1973) 

“O xornaleiro e sete testemuñas máis”(1971) 

Teatro: 

“ Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela” (1979) 

“ Auto do camiñante “(1985) 

“Entremés da OTAN”(1986) 

ENSAIO: 

“Noticia da vida e poesía de Xosé Crecente Vega” (1968) 

“A presencia do mar na poesía galega”(1991) 

“A recuperación da narrativa en galego: Ánxel Fole”(1997) 

                                          6º CURSO 
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Uso  da lingua galega en Educación Primaria 

Nós, os alumnos e alumnas de 6º, estivemos realizando unha enquisa aos 

nen@s de primaria aproveitando as clases de informática e  de galego. Á 

vista dos resultados que se poden observar nos gráficos  opinamos que fóra 

do colexio deberíase falar máis galego porque vivimos en Galicia e a lingua 

é unha riqueza cultural que deberíamos coidar. Teriamos que falar as dúas 

linguas por igual e o que se comproba é que na vida fóra do Centro a lingua 

que se usa case exclusivamente é o castelán.  

Nós pensamos que en xeral (profesores e alumnos) deberíamos falar máis 

galego. Tamén nos parece que é moi importante que os profesores o falen  

porque son os que  nos ensinan. 

Para potenciar a lingua galega pensamos que é bo facer máis actividades nesa 

lingua e  ler máis libros en galego. Aínda que o que máis axuda e é o que máis 

nos costa, é falala. Tamén deberíase  inculcar dende a casa, porque por moito 

que se fale galego no colexio, se non se fala na casa, de pouco serve que se 

fale galego no colexio.     
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Na horta 

Ai, bichos bichiños! Bichos hai moitos, algúns fermosos e coloridos como as xoaniñas ou 

algúns escaravellos e outros feos e ata repugnantes como as cascudas ou os vermes (todo 

depende dos gustos ), mais todos e cada un deles teñen unha función destacada no ciclo 

da vida. A xoaniña ademais de aledarnos coas súas cores, axúdanos a combater os pul-

góns tan danosos para algúns cultivos e froiteiros como a cerdeira. Os vagalumes son bi-

chiños sorprendentes que alumean na escuridade e tamén comen as lesmas que se ali-

mentan das nosas leitugas. 

Estes son algúns exemplos de insectos que nos axudan cos nosos cultivos pero se quere-

mos manter unha horta saudable de xeito natural sen o uso de produtos químicos, hai 

outras cousas a ter en conta. 

O primeiro é a prevención, polo que teremos un especial coidado co deseño e a prepara-

ción do terreo. A terra ten que estar ben nutrida, con abonos naturais de orixe animal ou 

vexetal, todo o que botamos ao composteiro axuda a producir o abono vexetal. Outros bi-

chiños, as miñocas de terra, axudan á descomposición e compostaxe destes restos. 

Evitar o monocultivo e facer unha correcta rotación de cultivos evitaranos moitas pragas e 

enfermidades nas nosas sementes.  

Se ademais realizamos unha correcta asociación de cultivos lograremos que as plantas se 

protexan unhas as outras. Por exemplo se plantamos o allo porro xunto coa cenoria pro-

texerá a esta da mosca, mentres que a cenoria protexe ao allo porro da avelaíña. As plantas 

aromáticas, estratexicamente situadas, son tamén poderosos insecticidas naturais. 

Outro factor a ter en conta para que a planta medre forte e obter uns froitos fermosos e 

saborosos é un bo control do regadío, evitando asolagamentos e sequidade. 

Con coidados e agarimo teremos uns alimentos ricos e naturais para encher o bandulliño,  

medrar fortes e sans, alén de desfrutar dos diferentes sabores que nos proporciona a natu-

reza.  

Bo proveitiño!!! 

ANPA Terazán 

Colaboración: Da nosa horta 



Leire Costa, 1ºB Teo Sánchez, 4ºA 

Raúl Martínez, 4 anos B Carla Salgado, 3 anos B 

Debuxos finalistas 



Ilustración de Paula Amigo, 5ºA 

Non me pises, que levo babas 

Familia de Adrián Pastoriza, 6ºB 

 


