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A NOSA AUTORA: EVA MEJUTO

Os nenos e nenas de 1º,  2º e 3º 

eleximos os libros de Eva Mejuto, 

"A  casa  de  mosca  chosca"  , 

"Corre,  corre  cabaciña",   e  “ 

Maruxa”  .Sabemos  da  nosa 

autora,  que  é  Licenciada  en 

Ciencias  da  Información  (Xornalismo)  pola  Universidade  de  Santiago  de 

Compostela.

Especialista en  literatura infantil, traballa dende 1998 no sector editorial, 

Actualmente  forma  parte  do  proxecto  Capicúa  de  xestión  cultural.  É, 

asemade,  docente no  Máster Libro  Ilustrado e Animación  Audiovisual  da 

Universidade de Vigo e vén de rematar a súa tese de doutoramento sobre o 

realismo social no álbum ilustrado: "Álbum testemuño: achegar a realidade ás 

crianzas". É autora de diversas adaptacións de contos tradicionais a álbums 

ilustrados, traducidos a máis de dez idiomas.

Imparte cursos de formación docente sobre promoción da lectura desde fai 
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máis dunha década e participou en feiras internacionais e diversos eventos 

relacionados  co  mundo  do  libro  infantil  en  países  como  México,  Brasil, 

Estados Unidos, Australia, Xapón, China, Italia, Alemaña, Polonia, Marrocos e 

Turquía, entre outros. No mundo universitario, colaborou como docente nas 

Universidades de Lisboa, Portugal ( Universidade Católica), a Universidade 

Oberta de Catalunya ( UOC) en Barcelona e desde hai 5 anos, imparte a 

materia  "Proceso  Plástico  Secuencial"  no  Máster  "Libro  ilustrado  e 

Animación Audiovisual" da Universidade de Vigo. 

Buscando información na clase da autora xa sabemos que “A casa da mosca 

chosca” é  unha  adaptación 

realizada  a  partir  do  conto 

popular  ruso  recuperado  por 

Aleksandr  Afanásiev.  Os 

protagonistas  fan  que  nos 

paricipemos  xogo  de  números  e 

tamaños,  rimas,  repeticións  e 

ritmos, que son elementos propios da tradición oral. A mosca chosca cansou 

de revoar sen rumbo e construíu unha casa para ter un lugar onde recibir 
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outros habitantes do bosque. Fixo un pastel de amoras, puxo sete banquetas 

e  sete  pratos.  E,  co  arrecendo  da  torta,  foron  aparecendo  -do  máis 

pequerrecho ao máis grande- sete curiosos animais... 

“Corre corre, cabaciña” é un conto popular portugués, de gran tradición no 

país veciño, mais que aínda non fora editado en galego. 

Relata a historia dunha velliña que, 

de  camiño  ao  casamento  da  neta, 

atopa un lobo, un oso e un león que a 

queren  comer.  Ela  convence  os 

animais para que a esperen á volta 

do convite e,  despois da celebración,  a  neta e a velliña argallan algo moi 

orixinal para burlar as tres feras. 

Moi interesante é tamén “ Maruxa”, e impresionante o traballo que fixeron 

os nenos e nenas de 3º:

Maruxa e Pepiño vivían na aldea.

Maruxa cosía, varría e labraba.

Pepiño cantaba, folgaba e durmía.

Mais un día…
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Maruxa  decide  dar  unha  lección  ao  seu  marido.  Astuta,  e  cunha  gran 

habilidade no manexo da retranca, logrará que Pepiño tome consciencia de 

que o traballo da casa está mal repartido e consegue que cambie de actitude.

 Mirade esta foto...

Que cousa mais xeitosiña! 

Recibirán a Eva Mejuto colocándose, un pano da cabeza e  unha boina de 

avó?. 

Esperaremos a sorpresa que nos teñen preparada...



NÉBOA
CEP CARLOS  CASARES                                                                                                                                              Páx.:

   
 

FINA CASALDEREY 

A MADRIÑA DA NOSA 
AULA

Se tiveramos a oportunidade de  entrevistar a Fina Casalderrey as 

nosas  preguntas  sería  as seguintes,  pero  como non a  tivemos 

buscamos as respostas en Internet, e atopamos todo esto:

Contanos algo de cando eras nova:

Nacín en Xeve (Pontevedra). A miña infancia desenvolveuse entre 

Xeve e Lérez (onde vivo actualmente)  nun ambiente rural  que 

paulatinamente vaise facendo semiurbano, urbano... Xa case non 

falamos entre a veciñanza, polas mañás mestúranse os trinos dos 

paxaros  coas  bucinas  e  rouquéns dalgúns coches...  O saco da 

miña nenez está cheo de vivencias, para min, entrañables. 

 Cal é a cousa que maís desexabas de pequeña?

Un dos meus desexos foi ter unhas botas de goma para poder 

meterme nas pozas. Odiaba os zocos, facían tanto ruído que tiña 

a sensación de portar un transmisor que avisaba a cotío da miña 
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situación. 

     E na escola...que tal?

Da  escola,  o  máis  fermoso  que  recordo  é  aquela  caixa  de 

botelliñas con tintas de cores. Lavabámolas, comprabamos unha 

especie de pos máxicos que se mesturaban con auga, dentro xa 

das botellas ¡e listo!, obtiñamos marabillosas tintas de moitísimas 

cores. Poñiámolas, ademais, de pé nunha caixiña plana coa tapa 

chea de buracos. Forrabámola con papel bonito como de regalo. 

     As túas afeccións, se as tes, cales son?

Aprender cousas sobre a cultura da miña terra, das miñas xentes, 

que  logo  procurei  compartir.  Así  naceron  varios  libros 

relacionados  coa  gastronomía  escritos  sempre  en  colaboración 

con Mariano García (o meu compañeiro de sempre); ou traballos 

sobre os cabazos, a climatoloxía e astroloxía popular, os xogos, a 

medicina popular... cos que, e gracias á colaboración dos meus 

alumnos e alumnas, acadamos algúns premios.   Outra das miñas 

afeccións  é  o  teatro,  poder  meterme  na  pel  de   diferentes 

personaxes... 

Se a tivesemos diante dariamoslle as grazas, pero como no na temos ...O que facemos 

e invitala o noso cole, con sorte cae nas súas mans esta revista.
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Cando  a  profe Merce dixo:   Que  vos   gustaría  escribir  na  revista?...Calamos,

pensamos e dixémoslle  que moitas cousas, e claro,a revista é grande pero como

non podemos escribir todo , eliximos un dos nosos traballos preferidos.

Esperamos que vos gusten ,pasámolo moi ben en clase, mirade que bonitiños nos

quedaron … 
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Emile comentou a sua opini n sobre o cole....Pero....non fixo o debuxo...ó

 
 E esto, que é? Seguro que Javier ten unha che de cousas que dicir...
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Sheila esmeróuse moito neste traballo, vai sobre o mel.
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Cristian  case  chora  da  emoción  cando  rematou  a
súa máscara....Vedes?....

Hugo estivo  moi  centrado  cando  a profe  Sonia  explicaba  o ciclo do mel...



NÉBOA
CEP CARLOS  CASARES                                                                                                                                              Páx.:

Sen palabras....Esto o escolleu Xavi Lemos....Que riquiño!

Valeria  non  perdeu  o seu Ovo de vista....
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Mateo disfrutou con esta colorida bolboreta....
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Xiana toleu cando colleu o bolígrafo facendo a firma...Tamén nos conta o

traballo do mel.

Nada que comentar do traballo de Xavi G ndara, G ( lli) para os colegas...á
Mnnn ahh, si... que coma o bocata do recreo e non as letras...
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English,  english ,  english ,  colours and colours.Impactado quedou Brais
con este traballo...

Miguel e o coelllo, o coello
e  Miguel,  o  que  sufriu
cando  perder  unha  orella,
pero non pasou nada,  que
non arranxara a profe...
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O de Iria e paixón 

polo Nadal e os pitiños....

Pero esto?..Tan faciliño...quen o elexiría...

Pois é de Lucia, a ver que nos conta.
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Shhhhh,  Iago  díxome  que  porfa  o  colocara  detrás  de  Lucía...E  que  levan  dende

pequerrechos na mesma clase.
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E mais mel... as abellas super protagonistas.

Upss case que Marina quedou impactada coa pel cula “ Coco” mirade o queí
fixo....
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Sen dúbida foi un ano cheo de cambios,

xa  que  atopamos  neste  cole  novos

compañeiros e compañeiras e unha profe

nova.

Aprendemos  a  compartir,  dialogar  e

entendernos  xa  que  imos  estar  xuntos

ata  sexto  no  cole.  Sabemos  que  hai

tempo para todo, para aprender e para pasalo ben, que non todo vén nos

libros  que  podemos  aproveitar  o  cole  para

seguir experimentando e aprendendo.

Comenzamos  unha  viaxe   pero  aínda  nos

quedan moitas aventuras por vivir xuntos. Non

deixamos que a preguiza sexa máis forte que

nos. 

Nisto  non  estamos  sós,contamos  cos  nosos

compañeiros-as de clase e coas profes claro! Todos xuntos formamos un

bo equipo. Temos de ganas e ilusión por aprender e convivir. 

(Nota da profe: “ Pasen os anos que pasen, nunca esquecerei este ano

convosco “)
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Había unha vez unha vaca chamada, Condada.

Un día, pola mañá, decidíu ser unha tecnovaca.

O martes foi ao supermercado e mercou un ordenador. Ao ir

para a súa casa, en vez de ir a catro patas, foi en dúas.

Ao chegar tumbouse no sofá e buscou no ordenador, experi-

rimentos que podía facer. O primeiro, estouroulle na cara!!

Ela vivía nun prado en Salvaterra. As súas irmás ríanse dela

porque non andaba coma elas. 

Un día fixéronlle unha trampa pero ela, que era máis inteli-

xente, en vez de ir polo camiño onde lle puxeran a trampa,

foi polo outro.

Unha mañá chamárona para ir a traballar. Ela púxose moi 

contenta e aceptou a oferta de traballo.

Contan que, dende aquel día, é moi feliz e ...

QUE VIVE INDEPENDENTE!!!

Alucinade!! Condada decidíu onte que ía ser

unha tecnovaca.

 ADRIÁN RODRÍGUEZ
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De súpeto, ocorréuselle unha idea. 
Pegou un berro, ben alto:- Papá, Alejandro, debemos coller

moita madeira, catro rodas e 20 parafusos.
- Para que é isto?-, pregunta Alejandro. 
-Iso-, pregunta o pai.
-Para facer unha carroza, contesta.
Traballaron ben duro durante unha semana e por fin,

rematáronna. Foron á granxa e colleron ao seu can, Pati, e ás
galiñas.

Foron a unha tenda a mercar os disfraces e os adornos para ir
á festa. Para a cara mercaron pintura branca e os antefaces. Para
vestirse, unhas grilandas, un coxín, un xersei de rombos, unha saia
de triángulos, unhas camisas, uns pantalóns verdes e outros azuis, un
bolso, un abano, tres gorros e unha capa.

Chegaron á súa casa. Vestíronse. Preparáronse e foron para o
desfile.

Había moitas carrozas e estiveron ata as 6:30 horas, da
madrugada. 

Pasáronno xenial!!!
Acabon rendidos, pero mereceu a pena!!!!

FOI O ENTROIDO MÁIS BONITO!!.

Andrea tiña 16 anos e un
rostro moi belo, pero aburríase na súa
mansión. Non se entretiña con nada:
nin co móbil,nin facendo deporte, que
lle encantaba. Como a súa nai non
estaba aquí para o Entroido, seguía
triste .

 JULIA BERNÁRDEZ
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A REDACCIÓN ALFABÉTICA

As bailarinas cantaban desconsoladas. Eran fadas
grandes, herbívoras.
Ironías lentas magníficas namoraban ós
periodistas.
Queren reunir só tristeza única. Ver xornalistas
zumbados.

Consiste en crear textos no que as palabras vaian aparecendo por
orde alfabética.

Aires baratos corrían despacio e facendo glaciares. Héctor
infiel lareaba maxicamente nalgún soño. 
Os paxaros, que rañaban suavemente todo, untaban
velozmente xurando zocos.

Andaban bruscamente correndo despacio e
falaban. Gardan hortensias entusiasmadas,
lanzando millo. Narrando araña s . O s
participantes quebrando ratos. Silenciosamente,
tocaban zunchos vellos. Xurdían zapatos.

A balea come doces ensaladas gratis. Había insectos
loucos mariñeiros naturais. Os patos que
rapidamente saltaban. Tomás Uva Vago xuntaba
zumes.

A Barbería Catalana doaba estoupidos felizmente.
Galeguistas herdeiros imprimiron letreiros.
Maridos nacionais ovetenses pensaban, que
rasparon salmóns, tostas, uvas..., vivirían xuntos
zampando.

EMMA TUAUD

SANTIAGO PÉREZ
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PLANTACION 2PLANTACION 2ºº CICLO CICLO
 

Cada curso levamos a cabo algunha actividade para a mellora do noso colexio. 

Coa chegada da primavera, o alumnado do 2º ciclo, somos os encargados de facer a

plantación e limpeza das xardiñeiras que están á entrada do cole.

O pasado 3 de abril, os nos@s compañeir@s de 4º e nós, saímos para cumprir coa nosa

obriga e facer que as xardiñeiras queden preciosas!!

Primeiro limpamos, por fóra, as xardineiras con auga e cuns cepillos de raíces.

Arrincamos as herbas que ían saíndo ao pé delas.

Logo puxémonos a preparar a terra onde iamos a facer a plantación. Arrincamos as

malas herbas que había. Cortámoslle as pólas vellas ás plantas que estaban postas doutros

anos.

De seguido remeximos a terra, para que se osixene e botámoslle un pouco de terra boa.

Cando xa tiñamos todo listo, probamos cal era a mellor distribución das plantas que

tiñamos para poñer.

Só nos faltaba facerlle o burato e metelas.

Regámolas e... estes días é unha gozada ver o bonitas que están!!!!

PAULA
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