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O primeiro que fixemos foi ver onde nos atopamos , fixemos uns metros 
medimos , e debuxamos O plano da nosa aula.

Fixemos figuras xeométricas con Texelas,Cubos encaixables e Mecanos .
Calculamos , numeramos , utilizamos estratexias e xogamos ao Bingo , ás 
Cartas e ás Tres en Raia e tivemos que poñer moita atención para xogar 
ao 
Dominó e ao Pentaminos .
PENTAMINOS
O pentaminos é un puzzle de 12 pezas distintas e tes que formar 
cuadriláteros.
Tamén poden xogar varios xogadores . O primeiro xogador debe colocar 
unha 
peza no punto central , a continuación os demais xogadores van colocando 
de 
unha en unha tódalas pezas . Tamen poder ir a seguinte páxina e xogar alí , 
ou
podes facer ti as pezas .
http://www.fwend.com/pentomino.htm
                                                         



O equipo da Biblioteca recoméndavos para este 
trimestre as seguintes lecturas: “A vaca que puxo un ovo”, 
1ºciclo; “Gerónimo Stilton”, 2º Ciclo; “Bala perdida”, 3º Ciclo.







Aquí tedes tres maneiras distintas de mostrar unha información:
                  a narración, a noticia e a poesía.

O 23 de febreiro de 2010 os nenos e nenas
de terceiro ciclo fomos Á Coruña. Alí visitamos
o Domus, o Acuario e a Torre de Hércules.

         No Domus había moitos obxectos e curiosidades.
         Unha delas era un montón de libros en forma de
                escaleira, unha rata e tamén vimos unha película en 3D.
                 Despois fomos a comer e máis tarde fomos ao Acuario
  a mirar peixes, polbos, quenllas, medusas etc..
                  A monitora díxonos que os polbos abrían as pedras da súa
             cova cando saían e as pechaban cando entraban dentro.
                 Alí non se podían sacar fotos con flash aos peixes porque
                    non teñen pálpebras  e molestáballes nos ollos.

Na Torre de Hércules case voábamos co vento.
¡¡ Foi unha excursión moi emocionante !!

FIN



   O 23 de febreiro de 2010
  fomos Á Coruña en autobús
  ¡pero non a pé!

  Dentro do Domus entramos
  e moi ben nolo pasamos.

A potencia do noso tiro probamos
e distintos alimentos saboreamos. 

Ao mediodía nas escaleiras do Domus
  algúns comeron donuts.
  Outros comeron empanadas e tortillas
  e de postre algunhas rosquillas.

  Despois fomos ao acuario 
  que estaba noutro barrio.
  Había moitos peixes
  que nadaban por feixes.

  Vimos ao famoso Gastón 
  que era un gran tabeirón.
  El estaba con Fermosa
  aínda que non era a súa esposa.

  Cando á Torre de Hércules chegamos
  co fabuloso vento ¡case voamos!
  A Torre de Hércules visitamos
  pero dentro non entramos.

  Ese día pasámolo moi ben 
  e a outra rapazada tamén.
  Ao volver caeunos unha granizada
  e por sorte non saímos da estrada. 







CONCERTO A FAVOR DE HAITÍ
A Comunidade Educativa do colexio 
“Xosé Neira Vilas” de Peitieiros,  
xunto con outr@as amig@s e 
coñecid@s organizamos o pasado 13 
de marzo  un concerto co fin de 
recadar fondos para axudar a ese país 
centroamericano, destrozado e 
carente de todo, despois do terremoto 
que sufriron hai agora algo máis dun 
mes. Este tipo de desgracias levantan 
a solidariedade de moitas persoas, 
pero tamén é certo que, ás veces as 
desgracias son tantas, tendemos a 
esquecernos ata o novo desastre en 
que nos volcamos outra vez na axuda 
dos máis necesitados.

Eramos conscientes que ante 
unha situación semellante a axuda 
que lles podiamos enviar dende 
Gondomar era  un gran de area que 
se tiña que xuntar ás outras axudas 
do resto do mundo para que surtan 
efecto, pero todas suman e colaboran 
a paliar as necesidades máis urxentes.

Dende o colexio queremos 
agradecer a colaboración de tantas e 
tantas persoas que traballaron para 
levar a cabo esta iniciativa. 
Destacamos en primeiro lugar á 
Coral Casablanca do Círculo 
Mercantil de Vigo e ó seu director D. 
Oscar Villar  , que se prestou a actuar 
de xeito gratuíto cando llo pediu D. 
Manuel;  a D. Fernando, párroco de 
Gondomar, por ceder a igrexa para o 
concerto; ó profesorado, á 
corporación municipal, comunidades 
de montes e á Asociación de  
comerciantes, ás nais e pais do colexio 
que colaboraron para que todo saíse 
ben e conseguir o obxectivo que nos 
propuxeramos.

Dende que tivemos a idea de 
realizar este acto como colexio 
pensamos nos nenos e nas nenas de 

Haití, e pensamos entón en Unicef 
como a ONG que ía ser a destinataria 
da axuda que puidésemos acadar.  
Conseguimos un total de 3.150,87 
euros, que foron transferidos o 
pasado trece de abril á conta de 
Unicef.
Grazas a tod@s.







“Unhas  grandes  persoas a imitar”

                 

              Félix R. de la Fuente  (1.928 – 1980)                                      Dyane Fossey   (1.932 -1.985)                                                                         

A Guerra Civil fixo que xa de moi 
novo comezara as súas primeiras 
correrías polo campo; é foi o que 
realmente lle cambiou a súa vida pois, 
aínda que tarde logrou a carreira de 
medicina, dedicou a súa vida á 
observación da Natureza, e moi pronto 
asimilou as relacións existentes entre 
todos os integrantes dos ecosistemas.

Na década dos 70 había esa media
hora de TV, ás 20:00h, en que todos 
permanecían  abraiados polas súas 
imaxes maila súa voz (nenos e maiores).

Unha das cousas que aprendemos 
del foi que todos os seres vivos cumprían 
unha función importantísima. E sobre 
todo co lobo e coas aves de rapina, nos 
fixo cambiar de impresión. Foi un 
naturalista incrible. Morreu como se di 
vulgarmente coas botas postas, pois 
mentres filmaba unha carreira de cans 
en Alaska a súa avioneta estrelouse 
contra unha montaña xeada.

Recibiu todo tipo de galardóns que 
pode recibir unha persoa traballadora, 
tanto pola súa obra escrita coma polos 
seus documentais.

Grazas, Amigo Félix !

Dyane Fossey tamén deixou unha 
gran pegada na conciencia de todos os que 
queremos aos animais. Aínda que parecía 
unha muller sen carácter unha vez que se 
instalou entre as montañas de Tanzania, 
Ruanda e Congo todos a respectaban, dende 
os distintos Gobernos ata os propios 
cazadores furtivos, pois aínda que algúns ao 
principio pensaban que estaba tola, despois 
recibiu moitos máis apoios para poder 
defender de mellor xeito aqueles gorilas de 
montaña que estaban a piques de 
extinguirse.

A cacería brutal destas criaturas 
fíxolle tomar medidas moi drásticas pero que 
serviron para meterlle o medo no corpo a 
algúns desalmados. Ela, a pesares de non ter 
moitas ideas sobre a conduta destes animais, 
grazas a dedicarlle moitas horas de 
observación e sobre todo de cariño, 
conseguiu todo o que quixo por parte da 
familia dos gorilas. Realmente foron os seus 
propios fillos e os defendeu ata que un día 
deron con ela morta na súa cabana, caso que 
aínda hoxe está sen resolver.

Debemos seguir mulleres e homes o 
seu exemplo para que a Natureza non se 
deteriore máis do que está. Foi unha 
verdadeira heroína da Natureza.
Nós e os teus gorilas nunca te 
esqueceremos.



                     

                                                                     

Este Comandante da mariña Francesa foi rapidamente recoñecido polo 
mundo enteiro grazas aos seus grandes inventos que máis tarde foron 
perfeccionados e fixeron co mundo mariño fora máis fácil para todos os 
submarinistas, investigadores, ecoloxistas, exploradores de todos os mares do noso 
Planeta Terra, que de non ser por el sería un ecosistema moi descoñecido. 

El sempre quixo ser recoñecido como “Técnico Oceanográfico”, e tivo 
moitas dificultades cos gobernos de Francia e de Mónaco, pero ao final as críticas 
foron sempre favorables ao traballo que quería desenvolver en cada momento. 
Para empezar, recibiu un barco dragaminas que o reconverteu no seu barco de 
investigacións “O Calipso”. Con el percorreu todos os mares do Planeta e algúns 
ríos importantes. Para moitos foi o gran protector e defensor do mundo mariño. 
Tivo que facer cousas case imposibles, polo que se rodeou dun gran equipo para 
poder defender esas grandes criaturas mariñas (mamíferos como as focas, os 
elefantes mariños, os leóns mariños e os grandes cetáceos: as baleas). Grazas a súa 
avioneta e o seu submarino puidemos contemplar as mellores imaxes nunca vistas 
dos grandes fondos mariños co seu colorido natural e as criaturas máis 
asombrosas, dende os corais ata as feroces quenllas. Ao igual que os anteriores 
defensores da natureza tivo que loitar moito para que o mar non sexa un 
vertedoiro de substancias moi contaminantes, recoller partes de grandes 
afundimentos facendo de arqueólogo. Por todo o seu traballo rematou sendo un 
gran  escritor e cineasta, gañando cantidade de premios moi importantes. Por todo 
o que neste pequeno artigo vai escrito, rematamos @s alumn@s de 5º de Primaria 
con esta frase.

Jacques-Ives Cousteau



O “Premio Laxeiro” para Neira Vilas

O pasado mes de febreiro foille concedido a Neira Vilas o “Premio Laxeiro 2010”
pola súa traxectoria literaria e por ser “un dos grandes homes da cultura galega e un referente 
literario, intelectual e, sobre todo, humano”, segundo destacou na súa intervención o conselleiro 
de Cultura, Roberto Varela.

No  número 42 da nosa revista “Arco da Vella” dabamos conta dos últimos libros 
que publicara o noso padriño, e un deles levaba por título “Encontros con Laxeiro”, nel íanos 
contando anécdotas ocorridas durante moitos anos de amizade. Coñecéronse en 1952 –hai xa ben 
anos!- en Arxentina e continuaron en Cuba e despois en Galicia, cando Pepe e Anisia regresaron da 
emigración.

Aínda que Neira Vilas se fixo merecedor de moitos premios polos seus libros, dende 
o colexio sempre o felicitamos e o animamos a que siga escribindo para poder gozar coa súa 
literatura ou as súas crónicas da emigración. Sempre lle escribimos cartas dende aquí para contarlle 
as nosas cousas e preguntarlle como está, que proxectos ten, e el sempre nos contesta e nos manda 
os seus libros para a nosa biblioteca. Somos os “seus afillados favoritos”, e está desexando que 
vaiamos a Gres para ensinarnos a súa casa e as ínsuas do Ulla. Alí tamén hai unha ponte románica 
digna de ver e a Fundación, onde desenvolve unha actividade cultural moi importante.   

Este curso é unha boa ocasión para facer unha excursión a Gres para coñecelo, 
visitalo,  e estar un día na súa compañía.  



► Arrodea as cinco diferenzas entre os dous debuxos e colorea o da 
esquerda.

► Resolve o encrucillado cos datos biográficos de Uxío Novoneyra.



► Sabes que son emiten estes animais?
      

► Localiza nesta sopa de letras o nome de nove aves

► Localiza neste rebumbio o nome de dez prendas do noso traxe tradicional.
   






