
Charlie e a fábrica de chocolate

Autor:  Roald Dahl
Editorial: Xerais

Trata dun neno pobre chamado 
Charlie. Un día o xefe da mellor 
fábrica de chocolate regala cinco 
billetes dourados no mundo para 
visitar a fábrica…se queres saber 
máis le o libro.

Fidel Araúxo Varela. 6ºA 

Dúas bágoas por Máquina 

Autor: Fina Casalderrey
Editorial:  Merín

Olibro trata dunha nena, Xusta, á 
que lle regalaran un canciño, 
Máquina. Xusta pásao moi mal por 
culpa do seu pai que abandoa a 
Máquina a súa sorte no monte 
porque quedou sen traballo e non 
pode correr cos gastos do can…
 A min gustoume moito o libro e ao 
mellor a ti tamen…

Ana María Calvo Vilouta 6º A

Lazarillo de Tormes

Editorial: Almadraba

Se che gustan as biografías , non 
cho penses, colle na nosa 
biblioteca o libro de Lazarillo de 
Tormes , un neno que vive unas 
incribles aventuras, que a pesares 
de ser un pouco tristes, resultan 
moi divertidas á hora de lelas.
Gustarache.

Alejandro Budiño. 6ºA

Autor: Descoñecido

O misterio dos fillos de Lúa

Fina Casalderrey
Editorial: SM

David e Branca teñen unha gata, 
Lúa, que hai pouco tivera fillos, 
pero desaparecéranlle. Os seus 
donos póñense a investigar, e 
descobren que o ladrón é…
Lendo este libro descubrirás quen é 
o ladrón, e o pasarás moi ben.

Sara Corral Casais 6ºA

Autor:

Un conto abraiante

Autora: Milagros Oya 
Editorial: SM

Este libro trata sobre un neno 
chamado Uxío ao que non lle gusta 
ler. Un día regaláronlle un libro de 
maxia que o absorbeu e entrou na 
terra dos Chous...
É un libro moi interesante. 
Recoméndoo!

María Álvarez Rouco         6ºA

Os cabalos do meu tío

Autor: Gonzalo Mure
Editorial: Anaya
A Darío gústanlle moito os cabalos 
e no verán vai pasar as vacacións á 
casa do seu tío en Acacias.
Darío coñece a unha nena chamada 
Paula, con ela pasa moitas 
aventuras.
Se che gustan os animais este é o 
teu libro! Leo!

Ángela Camino. 6ºA

O que lle pasa a Alexandre

Autor: Andres Pi 
Editorial: Camaleon

Alexandre e un neno ao que lle 
encanta apuntar cousas no seu 
diario. Un día escondeuno e o seu 
mellor amigo atopouno no seu 
aniversario. Se queres saber as 
aventuras que el pasou lee este 
libro, gustarache moito .

Marta Cerecedo Gago 6ºA

Sabotaxe na Estaca de Bares 

Autor: Manuel Riveiro
Editorial: Ala Delta

O protagonista é un home chamado 
Cacho Pampín, este home axuda ao 
FISREU (Forzas de Intervención 
Super Rapida dos Estados Unidos) 
porque unhas persoas fixeron unha 
sabotaxe á Base...

Paula Bernárdez Pintos 6º A.

O chápiro verde

Autor: Marilar Aleixandre
Editorial: Xerais.

Neste libro, a protagonista, unha 
nena chamada Fa, atópase co 
chápiro verde, unha criatura que de 
verde só ten o seu chapeu. Este 
chápiro propónlle que intente 
buscar un lagarto de dous rabos… 
Se queres saber máis, le este libro.

Álvaro Andión. 6ºA

O tesouro da lagoa de Reid´Is

Autor: Agustín Agra
Editorial: Xerais

Se queres descubrir que son os 
urcos, onde se atopa o tesouro da 
lagoa de Rei´Is e quen é a princesa 
do lago, tes que ler este libro, e 
p o d e r á s  s u m e r x i r t e  n e s t a  
apaixoante aventura xunto con 
Aldara e Paulo.
Disfrutarás léndoo!

Carlota Abril García 6ºA
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