
 

NATUREZA: FANTASÍA E REALIDADE 
 
 

Hai xente que non o sabe, pero a nosa Galicia está chea de gnomos e fadas que 
están no interior das nosas árbores e plantas que nos axudan cada día.  

 

Cada planta ten unha fada no seu interior e hai un gnomo en cada árbore, os 
cales dannos osíxeno para poder vivir, sombra para cando vai calor, leña para 

cando vai frío ademais dunha paisaxe verde e frondosa moi envexada noutros 
lugares así como as condicións de vida.  

 
Hai que coidalos porque, imaxinádevos que sería Galicia sen eles: estaría todo 

seco, sen auga nos ríos, con moita contaminación, xa que a isto e a outras 
moitas cousas nos axudan as fadas das plantas co seu frescor: a respirar 

mellor, a limpar o aire e evitar que teña un olor moi desagradable...  
 

Contádelle a todos, que debemos coidar as nosas árbores e plantas, e así xunto 
coa auga da chuvia que tamén nos axuda, seguiremos a ter estas cousas boas.  

 
Contádelles tamén, que deberíamos cambiar os tipos de árbores que hai nos 

nosos bosques, porque o eucalipto estanos a secar a terra e aquí non temos 

koalas que os coman, hai que plantar castiñeiros, nogais, carballos...  
 

Ocorréuseme escribir isto porque o outro día fun dar un paseo por uns camiños 
que estaban rodeados de bosques e non podedes imaxinar a vida que se vía, 

que se observaba: cogomelos preciosos e variados, plantas de variadas clases, 
tamén escoitamos os paxaros que fixeran os seus niños nas árbores, vimos 

abellas que picaban na flor do toxo e que fan ese mel que é tan rico e bo para o 
catarro... Había moitísimos insectos e tamén descubrimos sendeiros feitos por 

cervos e porcos bravos e dígovos que con isto cheguei a unha conclusión:  
 

Se non tiveramos plantas e árbores cos seus gnomos e fadas vivindo no seu 
interior, non teríamos nada de todo isto nin moitas mais cousas marabillosas.  

 
 

 

 
COIDEMOS O PLANETA PARA VIVIR MELLOR!!!!!!!!!!!!!! 

 
 

 
 

Escrito por María Taboada Soto  
(tía de Marta González Taboada) 

 
 



 

MERCADILLO SOLIDARIO 

 

 
Pareceume moi boa idea a de organizar un “Mercadillo”. Ademais de colaborar 
cunha boa causa se lles inculcan aos nenos valores como a solidariedade e 

compartir cos mais necesitados, ademais eles séntense útiles e responsables ao ter 
que organizar os postos, atendelos e demais.  

 
Gustoume como estaban montados los postos e as gañas que lle poñían os nenos á 
hora de vender os artigos.  

 
Este ano, o chocolate, e sobre todo os churros, estaban moi bos (mellor incluso que 

outros anos).  
 

 
Un saúdo  

 
 

 
 

Escrito por Juan R. Heras Rodríguez  
(pai de Lucía Heras Justo) 


