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ADRIANA BISTILLEIRO/

O día 11 de marzo, pouco antes
das tres da tarde (hora de Xapón),
produciuse un terremoto e un
tsunami.
O terremoto foi de 8,9 graos,
ocorreu no mar e provocou un
tsunami. Fálase duns 4.000
mortos e uns 9.000 desapareci-
dos.
Agora mesmo o maior problema
de Xapón son as radiacións en
Fukushima.
As radiacións foron producidas
porque o tsunami entrou na cen-
tral nuclear e avariou o sistema

Cinco películas
recomendadas

A.B./

Una pareja de tres (2008). Me
parece muy graciosa por las co-
sas que hacen, pero también muy
triste por lo que ocurre al final.

Luna nueva (2009). Me parece in-
teresante y nada cómica. Hay que
reconocer que es un poco fantás-
tica.

El niño con el pijama de rayas
(2008). Me parece una película de
tristeza y enfado por todo lo que
hacían en esa época.

Jumper (2008).
Muy fantástica pero muy entre-
tenida.

Las crónicas de Narnia: El prín-
cipe Caspian (2008). Una pelícu-
la en la que hay lucha pero tam-
bién amistad.

A traxedia do Xapón
de refrixeración. Agora intentan
enfrialo con auga do mar.
Están a botar auga desde helicóp-
teros para enfriar a central nu-
clear.
A vila de Minami Sanriku é unha
das máís devastadas polo
tsunami. A poboación leva
mascarillas para protexerse das
radiacións.
Moitos xaponeses queren fuxir de
Xapón polo que está sucedendo.
Outro grande problema que se
suma a estes é que agora mesmo
en Xapón están a 2 graos baixo
cero e aínda non atoparon vivo a
ningún dos desaparecidos.

Deportes

O fútbol do Salnés
FELIPE RIVAS/

Na actualidade os dous mellores
equipos de fútbol da comarca do
Salnés son o Vilalonga e o
Portonovo, que están na Terceira
división e pertencen os dous ao
concello de Sanxenxo.
No grupo Sur da Preferente auto-
nómica compiten os seguintes

equipos: Xuventude de Sanxenxo,
Céltiga, Xuventude de Cambados,
Ribadumia e Arousa.
No cuarto grupo da Primeira
rexional o San Martín de Vilaxoán
é o único equipo da comarca.
Na Segunda rexional hai máis
equipos: San Miguel de Deiro,
Dorrón, Umia, Mosteiro, Unión
Dena, O Grove e o Noalla.
Un escalón por debaixo, na

Terceira rexional, atopamos o
Pontearnelas, Vilagarcía, Bamio,
Zacande, Vilanova Atlético, Chis-
pa, Atlético San Miguel, Xil,
Portonovo B, Beiramar, Salnés,
Amanecer e Libertad.



A  BUBELA

Boletín informativo de 5º. de Primaria do CEIP de Sestelo-Baión
Coordenador: David Paz Nóvoa

Redactores: Vanesa Andrade Martínez, Jesús Baños Ferreira, Adriana Bistilleiro Buezas, Aarón Iglesias
Padín, Mª. Carolina Muñiz Acosta, Kevin David Núñez Muñoz e Felipe Rivas Pérez.

A 110, o mundo
mellor

AARÓN IGLESIAS/

Esta nova orde do goberno quere
rebaixar o consumo de petróleo
por culpa da guerra que está
habendo en Libia. Porque sempre
que hai guerra o petróleo sobe de
prezo e España non quere com-
prar moito petróleo porque hai
moita crise.
Así que nas autoestradas e nas
autovías de toda España hai que
ir como máximo a 110
quilómetros por hora desde o día
7 de marzo. E así non haberá tan-
ta contaminación e tamén tantos
accidentes.
Esta norma só durará ata o día
30 de xuño, pero despois dirá o
goberno se segue a norma ou non.
Tamén fai uns días fixeron unha
manifestación para que permitan
circular a 140 km/h.
Opino que esta norma está moi
ben e que estaría moi ben tamén
que todos os habitantes de Espa-
ña usasen os transportes públicos.

Cinco preguntas a
la profe Esperanza

C.M./

AB: ¿Desde cuando te gusta la
música?
ED: Desde los 6 años.
AB: ¿Te gustaría tocar en una ban-
da?
ED: Sí, por supuesto, preparán-
dome bien.
AB: ¿A cuántos colegios has ido?
ED: He ido a cinco colegios.
AB: ¿Cuántos años llevas en este?
ED: Llevo 11 años aquí.
AB: ¿Qué cosas buenas tiene este
colegio?
ED: Los alumnos, los compañeros,
el conserje, las instalaciones y el
servicio de limpieza.

VANESA ANDRADE/

O dragón de Komodo é da familia
varanoide. Estes son lagartos
grandes de pequena cabeza e cola
forte e imponente. Son propios de
Indonesia.
Trátase do lagarto máis grande do
mundo. Pode chegar a medir tres
metros de lonxitude e a pesar
entre 80 e 140 kg.
É descendente dos mosasaurios,
un tipo de réptiles mariños que
viviu fai uns 136 millóns de anos.
Aínda que os indonesios coñecían

O dragón de Komodo, tamén en perigo

ben esta especie, non foi ata 1910
que se deron a coñecer polos
científicos.
O dragón de Komodo é carnívo-
ro, aliméntase fundamentalmen-
te de carroña. Pode chegar a de-
tectar un animal morto co seu bo
olfacto a unha distancia de 9,5
km.
Téñense documentado casos de
dragóns de Komodo que
derrubaron porcos grandes e
cervos coa súa cola. Cando traga
a présa axúdase dun conduto que
ten debaixo da lingua.

Natureza

CAROLINA MUÑIZ/

A auga é moi importante para a
nosa vida e para as árbores por-
que se as árbores teñen auga
seguen vivindo, e se non teñen
morren e non teríamos osíxeno
polo que morreríamos nós tamén.
É importante para nós porque se
perdemos a auga morremos, pero
se hai auga temos osíxeno.
A auga ten minerais que axudan
a que as plantas crezan e a que
fagan a fotosíntese coa axuda do
Sol.

A auga é vital

Ademais, se non houbese auga os
animais mariños morrerían
tamén.


