
Caderno de bitácora da nave interestelar “Árdelle o 
eixo”, do colexio Pío XII; tripulación formada polos 
alumnos de 4 anos C, a piloto en prácticas Alba e 
sendo comandante Pepe, con destino ó infinito e máis 
aló…
Iniciamos a nosa viaxe na terra, visitando o 
observatorio Ramón María Aller da U.S.C., onde 
vimos un documental do noso sistema solar, fixemos 
preguntas e contamos o que nós sabíamos do espazo e 
os extraterrestres.
O que máis nos gustou foron os telescopios, ¡son 
enormes!, e sobre todo ver como se abrían os tellados 
para poder ver o ceo.
Cando sexamos maiores iremos pola noite cos nosos 
pais a ver as estrelas, aprender as constelacións e a 
poder orientarnos sen luz.
Primeiro día, aprendemos a contar para atrás: 
9…8…7…6…5…4…3…2…1…0… ¡Lume de carozo!
Saímos disparados polo ar e a nosa nave non se 
moveu nadiña.
Chega a ingravidade, todo flota ó noso arredor e 
movémonos moi lentamente. A auga convértese en 
bolas que flotan e estamos desexando ir a durmir 
para amarrarnos a parede e “durmir de pé”, como na 
canción.
Segundo día, o primeiro experimento levado a cabo 
na nosa nave foi a recreación do “Big Bang” cun 
globo e boliñas de plastilina de diferentes cores; 
despois da explosión de globo e saír voando as 
boliñas, fómolas xuntando por cores e así soubemos 
como naceu o noso sol, as estrelas e os diferentes 
planetas.
Cuarto día, temos a nave chea de contos e aparellos 
para a observación do lonxano. O comandante 
decide lernos un conto cada día e apoiarse en todo o 
material que trouxemos da casa para ampliar a nosa 
información; a tripulación pode usar, tocar, mirar, 
manipulalo todo sen destrozalo.
Octavo día, xa pasamos Saturno, ¡qué rápido viaxa a 
nosa nave!. Hoxe iniciamos a recreación do noso 
sistema solar ¡a escala!, con polixpán e outros 
materiais reutilizables; aprendemos os nomes dos 
planetas, a súa orde por cercanía ó sol, a 
clasificación por tamaño (grande, mediano, 
pequeno,… enorme, xigantesco), tamén a súa 
composición (gasosos ou rochosos) e o tempo que 
tardan en orbitar ó redor do sol.
¡Neptuno tarda 164 anos e medio! Si eu teño 4 anos… 
¡non me saen as contas!

3…2…1…
 

¡LUME DE CAROZO!
Décimo día, aprendemos por qué e de día e de noite, 
por qué o día dura 24 horas, por qué o ano ten 365 
días, e por qué se divide en 4 estacións e son tan 
diferentes entre si. A nós gústanos o verán, pola praia 
e os xeados, e porque non hai cole, aínda que axiña 
queremos voltar para ver ós nosos compañeiros… e  
ó profe.
Décimo terceiro día, hoxe no patio da nave fixemos 
un xogo onde nós eramos os planetas e orbitabamos 
arredor do sol, por uns círculos debuxados no chan. 
¡Puf! Canto tardaba Neptuno e que pouquiño 
Mercurio.
Décimo sexto día, imos construír un cohete espacial 
cun tubo de papel de cociña e cartolina, aprendemos 
como é o cilindro e o cono, e viaxamos á nosa casa 
voando… ca imaxinación.
Vixésimo día, quixemos saber cómo e por qué voaban 
os cohetes, así que ¡a elo! Con lá, unha palla de 
refresco, celo e un globo construímos un propulsor 
que despois de inflado e ó soltar o obturador chegou 
ata… ¡a lúa! Que gozada ver as cariñas de 
incredulidade dos compañeiros da tripulación e a 
salva atronadora de aplausos ó producirse a 
alunizaxe.
Vixésimo quinto día, xa deixamos atrás o noso 
sistema solar e imos pola Vía Láctea respectando as 
sinais e os semáforos. Estamos moi sorprendidos ao 
non  a topar  n in  marc ianos ,  s e l en i t a s  ou 
extraterrestres. O comandante dixo que o espazo é 
tan grande que ninguén chegou ata o final, así que 
animounos a seguir estudando, explorando e 
investigando pola nosa conta, a ver se alguén da 
tripulación de 4 anos C se converte no primeiro 
galego en poñer un pé… na lúa… ou en calquera 
outro satélite ou planeta da nosa (22 mil millóns de 
estrelas ¡que barbaridade!) ou outra galaxia.
E puxémonos mans á obra…
Trixésimo día, hoxe fixemos uns traxes de 
astronautas con propulsor e casco molón, para dar 
un paseíño espacial, que pequeno vese todo dende 
eiquí arriba. ¡Papi, mami, avoa, non teñades medo 
que axiña voltamos!
Se queredes ver máis información viaxade pola 
internet, nas páxinas da ESA, NASA, National 
Geographic, Discovery Kids e sobre todo…”STAR 
WAR”.
O vindeiro trimestre aínda non coñecemos o noso 
novo destino, pero como diría o mestre Yoda… ¡que a 
forza nos acompañe!

Este trimestre os alumnas e alumnos 
de 4º C estivemos facendo acrósticos. 
Aí vos deixamos unhas mostras.

LUCIA NO MAR
Lucía vivía no centro  
Agora vive mar adentro
Un día pescou un tiburón
Remando un montón
Antes de que viñera un tifón     

Laura
PATIO

Andan os nenos 
No patio xogando.
Xa estou enfadado.                      
Outra vez castigado!

Anxo Vázquez 
A GATA

A gata Rosana,
Na rúa fixo a súa cama.
Igual que o rato Ramón.
Tivo que facer a cama no meu sillón.
Así acaba a historia da gata Rosana e o rato 

Ramón     
Ana Rodríguez 

O JUDO
Judo aprendo no cole
Onde teño un bo profe
Reverencias primeiro
Guerra sen guerreiros
Enfrontamento nobre.

Jorge Vázquez 
O CAN

Antes o can
Ladraba como un oso
Viu un raposo
Agora ladra como un oso
Rápido marchou o raposo
O can saiu victorioso.

Álvaro Rey  
POESÍA

Antonte ría
Non o entendía
Tiña que haber un motivo
Ía parar pero a risa non se contivo
Ao chegar a casa de rir parei, todo grazas a 

que esbirrei.
Antía Tato

A GATIÑA
A miña gatiña ,
Non quere comer,
Ten mal a patiña,
Ou doille un olliño,
Na súa cabeciña.

                                          Antón Mayo
EU

Ía polo camiño,
Co meu canciño;
Ía María pola estrada,
Andaba moi aqueloutrada
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