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As cousas malas datelevisión

O Enterro da Sardiña
ALEXANDRE SÁNCHEZ
O domingo foi o desfi le en Vilanova
de Arousa do Enterro da Sardiña.
Desfi lou e deu toda a volta á
Vilanova. Foi un día moi longo. Era
de noite cando a queimaron.
A sardiña, por dentro, ten paus e
ferros. As cores que ten son rosa,
gris, azul claro e azul escuro. O
desfi le durou tres horas. Era o
mellor desfi le do mundo mundial. O
desfi le rematou coma sempre no
peirao coa queima do Momo e da
sardiña.
A sardiña é a mesma de sempre,
como todos os anos. A sardiña é de
oito metros de longo. O ano pasado
tiña unha lingua, un puro, un
sombreiro e unha garavata.

CAROLINA ÁLVAREZ
Fai moitos anos inventouse a
televisión. Para uns pode parecer
unha caixa tonta, pero para a
maioría é unha fonte de
entretemento durante horas e
horas.
Na televisión hai programas
educativos e bos, pero outros son
malísimos, e aos nenos non fan
nada máis que ensinarl les cousas
malas. Como aos nenos a tele
embóbanos tanto, interrompemos a
conexión entre pais e fi l los, xa que
pasamos todo o día con ela.
As súas cousas malas son que

perdemos tempo para facer outras
cousas, e mira que hai cousas para
facer durante a tarde máis que ver
a tele! Podes debuxar, colorear,
xogar, pasear. . . Pero os pais teñen
moita parte de culpa. Os fi l los
pasan o día vendo a tele e os pais
non din nada, o tempo hai que
aproveitalo: media hora aos
deberes e o estudo, logo unha hora
de tele e o resto da tarde para facer
moitas cousas.
Na miña opinión, a tele está ben
pero para un ratiño; en exceso pode
chegar a aburrir. Recordade: a tele,
un ratiño.

Plutón, o planeta anano
NOEL LABANDEIRA
Plutón foi descuberto no ano 1 930 e
deixou de considerarse un planeta
no ano 2006 debido ao percorrido
da súa órbita. En Plutón a
gravidade é de 0,6 metros por
segundo ao cadrado. A distancia ao
Sol é de 5.91 5.000.000 km e o
periodo sideral é de 248 anos e 1 97
días. A velocidade da súa órbita é
de 4,8 km por segundo.
Plutón ten unha enorme lúa
chamada Caronte. Este planeta foi
descuberto por un señor chamado

Clyde Wil l iam Tombaugh, un
astrónomo estadounidense que
naceu en Kansas.
Ten cinco satél ites, era o noveno e
o máis pequeno planeta do Sistema
Solar. Tamén era o máis afastado
do Sol. Foi o único planeta que non
visitou ningunha nave terrestre. Era
o planeta que tiña a órbita máis
incl inada.
Despois de 76 anos sendo
considerado planeta do Sistema
Solar, Plutón deixou de
considerarse un planeta. Así que de

agora en diante será chamado
planeta anano. Plutón é un planeta
anano cuberto de xeo.



Os mapaches invadeno parque de Doñana

O pangolín estáen perigode extinción
ISMAEL LUNA
Os gregos antigos chamábano
Pholidota e os malaios, peng
goling. O pangolín é do xénero
dos manis, da famil ia dos
mánidos, dos que hoxe só
quedan 8 especies diferentes
vivas no mundo.
Ten o corpo cuberto de escamas,
unhas orel las minúsculas e un
olfacto excepcional. Os ollos, moi
pequenos en forma de miniovo,
saen das cuncas lixeiramente. O
pangolín cabe case na man dun
adulto.
É un animal sol itario que sae de
noite na busca de alimentos. As
termitas e as formigas son o seu
manxar favorito. É capaz de
comer 200.000 formigas. O
pangolín non ten dentes; por iso,
para dixerir mellor as formigas,
come trozos de pedras e area
que lle permiten moer as miles de
formigas que come cada día.

A súa lingua pode medir ata 40
centímetros. As súas garras, tres
centrais máis unha pequena nun
dedo dos lados, permítenl le
escarvar calquera cousa. Tamén
ten un olor similar ao da mofeta.
As súas escamas son moi
desexadas polo home. Dende
201 0 o pangolín é un animal
protexido e en perigo de
extinción.

SARA VIDALPasear cun mapache pode converterte no tipo máis guai do barrio.Pero esta exótica mascota, encantadora cando é unha cría, é unhabomba de efecto retardado.
Os mapaches ao ano de vida entran
en celo, vólvense agresivos e feden.
Manter un mapache adulto na casa
é complicado, e moitas persoas
optan pola peor solución pensando
que é a mellor: soltalos na natureza.
O problema viuse agora en Doñana
e no entorno deste importante
espazo natural.
Os axentes medioambientais
encargados da zona capturaron xa
11 exemplares en liberdade, cerca
do parque.
A Xunta de Andalucía xa puxo en
alerta aos seus técnicos para evitar

que se asente esta especie
invasora, voraz e cunha grande
capacidade de adaptación.
Na maioría dos casos é o home o
que introduce este tipo de especies
exóticas que se convirten nun risco
para a fauna.
Este verán, un agricultor de
Tarragona encontrou entre os seus
cultivos un mapache e sospéitase
de que tamén se trataba dun
mapache abandonado polos seus
donos.
Os mapaches acabarán invadindo o
mundo?

MUNDO ANIMAL

A protectora de animais de
Vilagarcía está completa
LUCÍA JUEGUEN
A protectora de animais de
Vilagarcía de Arousa está saturada.
Son tantos os animais que hai nela
que xa non poden acoller a ningún
máis. Así os novos teñen que estar
en casas de acoll ida.
Este problema quedará arranxado
cando rematen as obras do novo
refuxio, que contará cunha
superficie moito máis grande.
Ademais, o centro conta con servizo
de corentena, hospital ización e

enfermaría.
Este refuxio está situado no monte
Xiabre, a 3 quilómetros do centro de
Vilagarcía, para evitar molestias aos
veciños do concello.
Se queres axudar podes facelo de
varias maneiras: paseando os
sábados ás doce do mediodía,
levando sacos de comida e a mellor
maneira de todas, adoptando. Para
saber máis entra na páxina da
protectora:
www.protectoravilagarcia.org
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Os cinco mellores futbolistas
DANIEL ÁLVAREZ
Os cinco mellores futbolistas son
Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, Xavi
Hernández, Andrés Iniesta e Lionel
Messi. Cristiano Ronaldo é
dianteiro, Xabi Alonso é de medio
campo, Xavi Hernández é medio
campo, Iniesta xoga no medio do
campo e Messi é dianteiro.
Cristiano Ronaldo naceu en Madeira
(Portugal), Andrés Iniesta naceu en
Fuentealbi l la (Albacete), Xabi
Alonso naceu en Tolosa
(Guipúscoa), Xavi Hernández naceu

en Terrasa (Barcelona) e Lionel
Messi naceu en Rosario (Arxentina).
Cristiano Ronaldo ten 28 anos, Xabi
Alonso ten trinta e dous anos, Xavi
Hernández ten trinta e tres anos,
Iniesta ten 29 anos e Leo Messi ten
25 anos.
Leo Messi tivo unha enfermidade de
pequeno que lle impedía crecer. Por
iso agora só mide 1 ,69 m.
Iniesta é bo porque ten regate, tiro e
pase. Messi é bo porque ten bo tiro,
regate e velocidade. Xavi é bo
porque ten moi bos pases. Cristiano
é bo porque ten bo tiro e velocidade.

A contaminación no mundo
RAFAEL SILVA
A xente quererá un mundo mellor?
Eu si, pero a xente tira residuos aos
montes que nos perxudican a nós,
ás árbores e aos animais. Eu polo
menos non quero andar con
máscaras nin dun hospital para
outro por culpa de moita xente que
non coñezo.
Polos fumes, a capa de ozono
rompe e fai que pasen os raios do
sol que a traspasan e quéimannos o
corpo que pode ser moi perigoso.
Por que non reciclamos? Para iso
están os contedores de cores: o
amarelo para os envases de
plástico, o verde para os residuos
orgánicos, o azul para o papel e o
cartón, e o verde claro para o vidro.
Se contaminamos a auga, non a
podemos beber e acabaremos
morrendo deshidratados.

Entrevista a Mª Ana García
ÁNXELA LEDE
Como te sintes traballando en
hostelería?
–Depende dos días, algúns ben e
outros mal.
Dime un oficio que sexa do teu
gusto, no que quixeras traballar.
–Profesora de coiro e montar unha
tenda.
Gustaríache traballar no teu
antigo oficio?
–Si.
Por que?
–Porque foi o que estudei, iso é
tamén artesanía.
Di o nome de todos os traballos
que tiveches.
–Nun tal ler, nunha carnicería, etc.
Cantos anos traballaches de
mecánica?
–Dous anos.
Que dificultades tes no teu
traballo?
–Aguantar algunha xente.
Podes dicir o nome do teu
traballo actual?
–Autónoma de hostelería.
Que querías ser de pequena?
–Xornalista.

Para que leas estes días
LUCÍA JUEGUEN

La mano negra (Hans Jürgen
Press). Trata sobre un grupo de
catro amigos e un esquío que
resolven misterios.

Querido hijo: estamos en huelga
(Jordi Sierra i Fabra). Fala dun neno
que nunca axuda en casa e tamén é
un maleducado. Entón terminou o
curso con malas notas e os pais en
lugar de botarl le unha bronca, pasan
del ol impicamente!

Sopa de Europa (Rafael Ordóñez).
Trata sobre unha clase que participa

nun concurso sobre Europa. Ao final
saen gañadores, cada un ten que ir
a un país distinto, con todos os
gastos pagados, e o único requisito
é facer unha redacción sobre ese
país, pero poden facela como eles
queiran: con xogos de palabras,
cunha poesía, etc.

Diario de Greg (Jeff Kinney). Fala
sobre un neno que quere facerse
maior pero cando o é ve que non
todo son marabil las: descubre que
ten maiores responsabil idades e
cambios propios da idade. Poderá
saír adiante polos seus propios
medios?



VENTÁ ABERTA

Cinco monumentos defama mundial

A illa de Tenerife
CAROLINA ÁLVAREZ
Tenerife pertence ao arquipélago
canario, que está formado por
Fuerteventura, Lanzarote, Gran
Canaria, La Palma, La Gomera,
Tenerife e El Hierro. Oito anos da
miña vida paseinos eu alí.
Tenerife é de orixe volcánica e aí
está o pico máis alto de España: o
Teide. Tenerife ten moitas praias
pero a min gustame unha en
concreto, a praia das Américas. É
unha praia fermosa con moita area
e a auga case sempre está quente.
E colexios non coñezo moitos, pero
ao que ía eu encantábame.
Chámase CEIP El Monte.
Hai un sitio de Tenerife que sempre
me fai rir porque ten un nome moi
curioso: Las Galletas. É un sitio de
moito comercio. Ten tendas como
Zara, Bershka, Springfield. . . Tamén
ten moitas cafeterías que sempre
estaban cheas por un café moi
famoso, o leite e leite. A saber por
qué o chaman así! Nas Galletas
tamén hai un parque, ben, hai
moitos pero un en concreto é o que
me gusta. Non tiña nome é o meu
primo e mais eu sempre íamos e
pasabámolo en grande.

Eu vivía nun sitio chamado
Guargacho, na rúa Alonso
Quesada, e a miña casa era
fermosa. No meu cuarto había unha
litera e un armario enorme cheo de
roupa. Tiña moitos amigos que se
chamaban: Adela, Agoney, Kirian,
Amin, Johana, Alex, Gris Angelín,
Óscar, Nicol, Brian, Gionavi, Soraya
e outra Carolina. Ás veces víamos o
Teide e eu lembro ir de pequena. Só
recordo moita neve e que facía
moito frío.
Cando ía ir para aquí costoume
moito despedirme dos meus
amigos, ata chorei na clase pero eu
sei que este verán ao mellor irei alí
cos meus pais e os meus primos de
vacacións e vereinos outra vez.

LAURA COBAS
O Taj Mahal está situado en Agra,
na ribeira do río Yamuna, no Estado
de Uttar Pradesh (India). É un
suntuoso mausoleo de mármore
branco construído entre 1 632 e
1 652. Ten unha pedra semipreciosa
chamada lapislázul i , que é moi
custosa.

A Muralla de Lugo está situada na
cidade de Lugo, en Galicia, sendo a
única muralla destas características
que se conserva no mundo.
Comezou a súa construción
probablemente no ano 260 d.C. e
rematouse sobre o ano 325. No ano
2000 a Unesco declarouna
Patrimonio da Humanidade.

A Grande Esfinxe de Guiza é a
estatua máis voluminosa construída
polo ser humano cunha lonxitude de
73,50 metros e unha altura de máis
de 20. Data do século IV a.C. e
localízase en Guiza (Exipto), a
carón do templo do Val de Quefrén.

Foi l iberada da gran masa de area e
cascallos que a cubrían entre o ano
1 925 e 1 932.

A Estatua da Liberdade é un
monumento localizado na entrada
do porto de Nova York desde o 28
de outubro de 1 886. Conmemora o
centenario da sinatura da
Declaración de Independencia dos
Estados Unidos e é un agasallo en
xesto de amizade recibido de
Francia. Foi construída polo escultor
Frédéric Auguste Bartholdi (1 834-
1 904), que supostamente usou a
súa nai como modelo. Mide 46,05
metros de altura, ten 354 escalóns e
pesa 225 toneladas.

A Torre Eiffel é un monumento
situado en París que mide 324
metros. Foi deseñada por Gustave
Eiffel no ano 1 889, celebrando o
centenario da Revolución Francesa.
O material empregado foi ferro
forxado. O peso total é dunhas
7.300 toneladas.
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