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BILLARDA               EDITORIAL 

 
 
Queridos membros da 

Comunidade educativa e lectores da 
revista “Billarda”: Un ano máis volta a 
celebración das Letras Galegas, e 
coincidindo con esta data a publicación da 
nosa revista. 

Nesta nova edición ao igual ca nas 
anteriores, toda a comunidade educativa 
(pais, nais, mestres, nenos/as) 
colaboramos para podervos amosar 
algúns dos traballos nos que o cole se está 
a implicar. 

Fanse moitas cousas ao longo do 
curso, nas que participan todos os nenos 
pero amósanse as dalgúns, seguramente 
por falta de espazo e tamén de medios 
económicos para poder facer unha revista 
de máis volume. Por iso, pedimos 
disculpas a todos aqueles rapaces que 
fixeron algún traballo para a Billarda e non 
están reflectidos, que saiban todos eles 
que todos eran moi bonitos, bos e sobor 
de todo, todos están feitos con moito 
agarimo. 

Un ano máis agradecemos aos 
nenos, pais/nais e profesores o esforzo 
realizado para que un número máis da 
Billarda poida ver de novo a luz. Tamén 
agradecemos dun xeito moi especial a 
colaboración de persoas anónimas, así 
como a de todos aqueles anunciantes que 
coa súa aportación económica fan posible 
que este número da Billarda vexa a luz. 
 

             Moi agradecidos a todos. 
  
Equipo de Normalización Lingüística. 
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BILLARDA                                  AMPA        
 

A.N.P.A 
 
Todos formamos parte do colexio. 
Por iso existe a asociación de nais e 
pais A Lagoa porque o que pasa 
nas clases, no patio, ou nos 
despachos da escola non é só 
cousa dos profesores e dos 
alumnos. Tamén aos pais nos 
interesa que a limpeza do centro 
funcione como é debido, que os 
problemas que poidan xurdir nas 
clases se resolvan ben, que se 
fagan cousas como esta revista 
que tedes nas mans, ou que o 
transporte escolar chegue á súa 
hora, por exemplo. En fin, 
interésanos que o colexio funcione 
e que os nosos fillos reciban a 
mellor educación posible. 
 
Que o Colexio Novo teña unha 
asociación de nais e pais permite 
que o centro poida ofertar as 
actividades extraescolares nas que 
moitos escolares participan fóra do 
horario de clases. Este curso 
tivemos informática, pintura, teatro, 
patinaxe, voleibol, ximnasia, rítmica, 
futbito, taekwondo, bádminton, 
danza galega e pesca. Como 
sabedes, nestas actividades pode 
participar calquera dos nenos 
matriculados no colexio. Non é 
preciso que os seus titores sexan 
socios da Anpa, aínda que se o 
son a cuota que teñen que pagar 
é un pouco máis reducida. 
 
A asociación encárgase tamén de 
organizar a participación do 
colexio no desfile de comparsas 

que recorre as rúas de Monforte 
todos os anos o Martes de 
Entroido. Tamén é cousa da Anpa 
a excursión na que poden tomar 
parte todos os nenos e as súas 
familias para despedir o curso 
escolar. Ademais, a asociación 
colabora co colexio na festa de fin 
de curso. 
 
Pero unha asociación deste tipo 
non ten sentido únicamente polas 
actividades extraescolares, o desfile 
de Entroido ou a excursión de fin 
de curso. O seu obxectivo 
fundamental é servir de voz das 
familias no colexio ou diante das 
administracións públicas. Para facer 
chegar as queixas, ou os parabéns, 
a quen lle corresponda. 
 
Na nosa páxina web 
(es.geocities.com/anpanovo/) está 
a lista completa dos obxectivos cos 
que naceu esta asociación. Se 
entrades alí, veredes que pon que 
esa longa lista de obxectivos non 
se poderán lograr sen a túa 
participación. É certo, cantos máis 
nos deamos de alta na asociación 
cada inicio de curso, cantos máis 
participemos nas asambleas e 
reunións, e cantos máis fagamos 
chegar á xente que está na 
directiva as nosas propostas, ideas 
ou protestas, moito mellor 
traballará a Anpa e máis razóns 
teremos todos para estar 
contentos do noso colexio. 
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BILLARDA                      LETRAS GALEGAS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xosé María Álvarez Blázquez pertence 
a unha saga de escritores: foi escritor 
o seu avó, o seu tío e o seu irmán. 

É unha das figuras máis laboriosas 
da cultura galega, con unha gran 
actividade que chega dende a 
literatura (novela, poesía, teatro) ata 
a investigación coma arqueólogo e a 
súa tarefa coma editor e galeguista, 
militando na Federación de 
Mocedades Galeguistas e no Partido 
Galeguista. 

É un dos representantes da poesía 
neotrobadoresca, vangarda poética 
xurdida ao redor de 1930 debida á 
difusión en Galiza da lírica 
medieval galego-portuguesa . 

En 1950 fundou a Editorial 
Monterrey.. En 1962 ingresa na Real 
Academia Galega.. Funda, xunto aos 
seus irmáns Álvaro e Emilo Edicións 
Castrelos en 1964, da que foi director 
xerente, e na que sairon O Moucho, O 
catecismo do labrego,, etc.  

Dedicou atención ao estudo da 
Arqueoloxía, que tivo como resultados 
os descubrimentos de laudas 

sepulcrais da época romana en Vigo 
e Teis. as industrias paleolíticas do 
Baixo Miño e das Gándaras de 
Budiño,  

Na investigación literaria realizou 
contribucións a época chamada da 
Decadencia con investigacións que 
alcanzan ao teatro, as panxoliñas, a 
poesía lírica.  

Xosé María Álvarez Blázquez 
colaborou en diversos medios (BBC de 
Londres, Radio Vigo, Prensa de Galiza, 
Portugal e América, etc.) e 
pronunciou moitas conferencias en 
España e no mundo. 

 

Obras: 

Narrativa 

 Os ruíns, 1936 (relatos)  
 El crimen de la isla verde, 

1941  
 En el pueblo hay caras 

nuevas, 1945 (novela en 
castelán, finalista do Premio 
Nadal)  

 Una cabaña en el cielo, 1952  
 Las estatuas no hablan, 1955  
 Crecen las aguas, 1956  
 A pega rabilongo e outras 

historias de tesouros, 1971 
(narrativa infantil)  

Poesía 

 Abril, 1932  
 Poemas de ti e de min, 1949 

(poemario co seu irmán 
Emilio Álvarez Blázquez)  

 Roseira do teu mencer, 1950 
(poemario)  

 Cancioneiro de Monfero, 1953 
(poemario)  

 Romance do pescador peleriño, 
1954 (poemario)  

 Escolma de epigramas, 1968 
(poesía)  

 Canle segredo, 1976 (escrito en 
1954) (poemario)  
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Ensaio.- Escribeu moitos ensaios. 

Teatro 

 El zapato de cristal, 1947  
 Los pazos altivos, 1947  

Premios 

 Finalista do premio Nadal en 
1945, coa novela En el pueblo 
hay caras nuevas.  

 Premio Pondal de poesía do 
CEBA (1954).  

 Premio Peréz Galdós de novela 
(1955).  

 

ESCOLMA: 

O sol polas eiras, o orballo no prado, 

a gracia de Dios nos ares prendida, 

   e ti pequeniña. 

Nos ares prendida, na iauga da fonte, 

nas follas do souto, nas herbas frolidas, 

   e ti pequeniña. 

Nas herbas frolidas a gracia de Dios, 

a voz dos paxaros nos ares prendida, 

   e ti pequeniña!. 

------------------------- 

Polo laranxal  

tres avelaiñas andan a voar. 

Unha, dúas, tres, 

de présa que voan, vense e non se ven. 

Polo laranxal  

tres avelaiñas andan a chuchar 

Unha, dúas, tres,  

De tanto que chuchan, borrachas de mel. 

Caídas no chan,  

Tres avelaiñas polo laranxal! 

------------------------ 

A ver, mamá, 

a túa neniña, que cociñará? 

 

Cunha presa de murrunchos, 

unha folla de lureiro 

e brazadiño de funchos, 

que comidiña fará? 

 

Ela di 

que vai facer uns melindros 

para min e para ti! 

------------------------- 

Ao ver que non tiñas nome 

maxinamos que serías 

ventureiriña do monte. 

 

Froleciña ventureira 

que –ao millor- nasceu co orballo 

nunha luzada de estrelas. 

 

Coma andabamos a rir 

-ventureiriña do monte!- 

chamásmoste  Colorín. 
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O año pitaño 

vai no paraño. 
A cabuxa luxa 

marchou onda a bruxa 

O gato cegato 

fuxiu ao burato. 

 

O coello vello 

anda no cortello. 

O galo ralo 

rubiuse no valo, 

e a galiña tiña 

está na cociña. 

 

Anda, neniña, 

déixaos estar,  

e imos brincar 

cas cunchas do mar. 

----------------------- 

Eu non sei ..., 

onde andará o teu sono 

que non vén? 

 

Sábelo ti?... 

Onde tes o soniño 

que eu che din? 

----------------------- 

Á frol, á frol ...! 

Imos apañar 

as bágoas do sol. 

 

Andar, andar! 

Todos a coller 

a luz do luar. 

 

Abulir, correr, 

traede angarelas, 

que as imos encher 

con ouro de estrelas! 

----------------------- 

No rego do prado 

canta a cotovía 

-paxariño amado 

que che ben quería-. 

 

No ramo frolido 

o merlo a cantar 

- paxaro velido 

Para o teu ollar-. 

 

No verde loureiro 

troba o reiseñor 

-paxaro lixeiro 

para o teu amor- 

Alumnos de 6º A 
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A PRIMAVERA 
 
“Milleiros de andoriñas  
alá polo marzal 
voaban polo ceo 
voaban polo mar. 
 
Milleiros de andoriñas  
alá polo marzal 
volvían aos seus niños 
volvían ao fogar. 
 
Milleiros de andoriñas 
alá polo marzal 
bailaban muiñeiras 
bailaban no luar 
       
(Antonio García Teijeiro) 
 
 
 
Alumnos de 1ºB 
 
Tania        Sabrina 
Álvaro        Miriam 
Antonio      Roberto 
Celia         Joel 
Adrián       Daniel 
Samuel      Manuel 
Nerea         Víctor 
Álex          Carmen 
María
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3º B 



 

 9 
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Para todos, quero PAZ 
 

Para a miña compañeira do cole, quero a PAZ , 
aínda que se cole na fila ou me empurre por detrás, 
aínda que colla as miñas cores ou me faga rabiar, 

aínda que me belisque… 
 

¡ Para  el quero a PAZ! 
 

Para a miña “profe” quero a PAZ, 
aínda que as veces me teña que rifar, 

porque me pelexe con algún compañeiro, 
ou porque na clase me porte mal. 
Porque sei que a “profe” quéreme, 

 
¡Para a miña “profe”, a PAZ! 

 
Quero PAZ para os meus pais, 

para que se queiran e se respeten 
cada día máis e máis, 

porque cando hai cariño e respecto, 
é posible a PAZ. 

 
¡ Para a miña nai e o meu pai, para a miña casa, 

a PAZ! 
 

A PAZ para os meus irmáns, 
aínda que o mayor crese moi listo 

porque sabe máis ca min, 
e o máis pequeno me quite os meus xoguetes. 

Aínda que pelexemos todos os días, 
e nos portemos mal, 

tamén para os meus irmáns: 
 

¡Quero eu a PAZ! 
 

Poñamos o noso granciño de PAZ, 
xuntemos as nosas mans, 

se queremos de verdade, surxirá unha enorme onda 
de agaritmo e amizade, 
que acalará os cañóns, 
e as bombas parará, 

vencerá ao terrorismo, 
a tortura e a maldade, 

se todo o mundo puxera 
ese granciño de PAZ. 

3º A 

9 
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CARTAS A PAPÁS 
Papá eres moi bo comigo, pero as veces enfádaste. Outras veces rimos 
xuntos e logo volvemos enfadarnos, pero dame igual porque sei que todo 
se arregla. De todas maneiras quérote e por iso ningún enfado pode 
cambialo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papá tes un carácter ¡máis ou menos!, pero es doce coma un algodón , 
nunca che quitarán o amor..¡Sempre serás o meu papá1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papá quérote moito, gústame o fútbol, o coñecemento. O sistema solar 
gustoume moito, e grazas ás túas explicacións os traballos foron moi ben, 
¡Bicos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A CAIXIÑA VALEIRA 
Érase unha vez un neno de oito anos que lle regalou ao seu papá unha 
caixiña valeira. Bueno, non, non, estaba baleira xa o saberedes ao final ... 
O pai abriu a caixa e ao ver que aparentemente non tiña nada, rifou co 
neno. Este respotou: ¡A caixiña está chea de bicos! 
O pai quedou máis ou emnos convencido. Pasados moitos anos o fillo 
marchou a traballar fora e poucas veces podís voltar a ver aos seus pais. 
Agora sempre que os papás querían un bico, abrían a caixiña e ... 
¿Qué saía da caixa? 
FELICIDADES A TODOS PAIS E NAIS! Oxalá sempre sepamos ver os contados 
das caixas. 

 

 

 
 

3ºB 
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A SEREA 
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... e 
colorín 
colorado 
este conto 
quedou 
rematado. 
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TABOA DO TRES 
 
Tres por unha e tres, 
coxo vai o cempés. 
 
Tres por dous, seis 
mel con pan comen seis. 
 
Tres por tres, nove, 
En folerpas cae a neve. 
 
Tres por catro, doce,  
doce meses, doce. 
 
Tres por cinco, quince, 
os ollos do lince. 
 
Tres por seis, dezaoito, 
teño un barquillo de corcho. 
 
Tres por sete, vinteún, 
ovos de oca almorzó. 
 
Tres por oito, vintecatro, 
catro plumas ten pato. 
 
Tres por nove, vintesete, 
Mete pata, pata mete. 
 

Manuel  Cerdeira 4ºA 

PIMPA VEU AO MAGOSTO 
 
Pimpa era unha raíña das castañas e 
hoxe estivo no colexio Novo,cos nenos 
de terceiro. 
 
Chámase Pimpa e veu hoxe aquí a 
contarnos a súa historia: 
“Meu pai é un castiñeiro, raro non? O 
embarazo desenvolveuse dentro dun 
ourizo que pica moito para protexerme. 
 No outono déixaronme caer…  e nacín 
eu! 
 Todos os galegos se alegran ao verme e 
celebran a miña chegada coa festa do 
magosto; pero se hai alguén que me 
colla, me semente  e me coide… de min 
nacerá unha árbore fermosa!. 
 

Ánxela 3ºB 
 

 



 

 16 

BILLARDA              PEQUENOS      ESCRITORES 
 
O ANIVERSARIO DE MIRIAM 
 
Nun pobo moi bonito chamado Alasca vivía unha nena 
pequeniña chamada Mirian. Ela ía cumplir catro anos e o seu 
aniversario íase celebrar o 25 de marzo. 
Os seus amigos de clase xa estaban invitados e , eran moitísimos, 
Rosa, Andrés, Margarida, Lola, Tomás, Luci … 
Eles querían a mellor festa para ela, así que mercaron globos, 
cintas para colgar no teito e agasallos moi bonitos. 
Xa era noite de 24 de marzo e a súa nai fíxolle unha cea moi 
rica. 
Ao final súa nai díxolle: -¿gustouche filla? 
- ¡ Moito, mamá!- respondeu a pequena Miriam. E foi durmir 
antes do previsto. 
Por fin chegou o 25 de marzo, o día esperado por Mirian e os 
seus amigos. Tomás ocupouse de poñer os agasallos nun 
recuncho. Lola de colgar as cintas, Andrés de poñer a tarta, Luci 
de poñer os flocos de miño e demais. 
Mirian quedou sorprendida, pensaba que ía ser bonita, pero non 
tanto. 
Alegrouse moito de ver que todos os invitados estaban alí. Os seus 
pais tamén se alegraron de ver aos pais dos nenos. 
Foi unha festa de aniversario inolvidable e os seus agasallos 
foron: Unha boneta de trapo, unha cociña pequena, un cubo coa 
pá e os moldes para xogar coa area, unha piscina hinchable, o 
CD Cantemos o Nadal I-II.  
A tarta, as bolas de queixo, os sánwiches, e todo o demais estaba 
moi bo. 
Os seus amigos cantáronlle 
antes de marchar: 
¡ Feliz, feliz no teu día e que a 
paz estea na túa vida, que 
cumpras moitos máis!¡ Feliz 
aniversario! 
 
 

Leidy 4ºA 

 
 

 

 
 

O ESQUÍO ROFI 
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Nun sitio moi lonxe había un 
bosque tenebroso, no que vivía un 
esquío chamado Rofi, co seu irmán 
Xoán e coa súa nai Fernanda. Cada 
mañá Rofi e o seu irmán ían 
buscar piñas para comer, brincando 
de póla en póla. Un día Xoán, 
púxose enfermo e dixo a súa nai:  

- Rofi vai buscar ó teu tío 
Ramón. 

- Pero, mamá, está moi lonxe 
e é moi perigoso. 

- Se non vas, o teu irmán 
morrerá. 

- Está ben mamá, prepara a 
mochila, mentres eu vou 
buscar a Moncho o meu 
amigo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foi buscar a Moncho, volveron a casa 
de Rofi, colleron a mochila e, en 
marcha. Polo camiño encontraron 
un río. Logo encontráronse cun 
león pero enseguida subiron a 
unha árbore e dixo Rofi: 

- ¿A que non chegas?  
- Pois non – dixo o león. 

Empezou a axitar a árbore, Moncho 
e Rofi fuxiron. Seguiron o seu 
camiñon e chegaron. Petaron á 
porta e Ramón abriu. Rofi díxolle o 
que pasaba e dixo Ramón: 

- Pois en marcha. E ¿por onde 
viñestes? 

- Polo bosque, eu teño un ataxo, 
vinde - di Rofi. 

Chegaron de contado pero 
manchados. Mentres Ramón curaba 
a Xoan, cun pano de area, Moncho 
e Rofi duchábanse. Rofi e a súa nai 

puxéronse moi contentos cando 
Xoan se puxo ben. 
 
Nerea López Rúa 4º b 
 

A BOLBORETA DOURADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Había unha vez nun bosque unha 
bolboreta que só se podía ver cando 
era día. 
Unha mañá un neno chamado 
Manuel foi ao bosque a recoller 
castañas, e entón ollou unha 
bolboreta hermosísima, deslumbraba 
coma a luz dunha estrela.  
Acabou de recoller as castañas e 
emprendeu o camiño de volta á 
casa, o chegar estaba moi 
emocionada e díxolle á súa nai: 

- Mamá atopei unha 
bolboreta hermosísima, 
era dourada e parecía 
que soaltaba estrelas ao 
seu arredor. 

O neno voltou cara o bosque, pero 
xa estaba anoitecendo, buscou e 
buscou, pero non deu coa fermosa 
bolboreta.  
Entón voltou cara a casa moi 
amolado. Ó chegar díxolle á súa 
nai: 

- Fun ao bosque en busca 
da bolboreta e non estaba 
por ningures.  

- ¡Fillo non te das conta de 
que as bolboretas 
agóchanse ó chegar a 
noite –respostou á súa 
nai. 

 
Laura María 4º B 
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O ECO E A FLOR 
 
Eco era unha fermosa ninfa que 
vivía no bosque. Ía polos montes 
saltando entre as árbores e 
correndo pola de ríos e arroios. 
Era tan bonita que parcía 
admirala, contemplala: máis 
falaba moito e desfacíase o 
encanto de aqueles que estaban 
con ela, aburríanse de oíla sen 
cesar; ata a súa beleza parecía 
desfacerse no aire. 
Unha vez, a constante fala de Eco 
enfureceu tanto a unha Deusa, 
que prohibiulle da facultade de 
falar coas súas frases. 
Todo o que Eco podía dicir a 
partir de aquel momento serían 
as dúas ou tres últimas palabras 
das frases dos demais e as veces 
son dos animais. 
Para a pobre Eco, que estaba 
acostumada a falar e falar, esa 
era unha vida monótona. Un 
día de aqueles tan monótonos Eco 
tivo unha sorpresa moi rara. 
Diante dela, no bosque estaba a 
home máis guapo que vira na 
súa vida. Este home era un 
cazador chamado Narciso. 
“Debo ver visións”, pensou Eco. 
Coas mans abertas tapou a cara 
para ver se era un soño, entón 
quitou as mans e viu que  
era verdade. 
 
O que Eco non sabía era que o 
guapo Narciso so pensaba nel e 
nos cumpridos que lle facían. 

- Hola- saudou Narciso. 
- Hola- repetiu Eco 
- ¿Quén es? 
- ¿Quén es? 
- ¿Vives por aquí? 

- ¿Vives por aquí? 
- ¿Tí es burra? 
- ¿Tí es burra? 
- Cala xa! 
- Cala xa! 

 
Cando Narciso oíu a Eco repetir o 
que el dicía, enfadouse tanto que 
foise de alí, pois non tiña tempo 
para as imitacións de Eco; 
necesitábao para pensar en sí 
mesmo. 
Din que Eco púxose tan triste, que 
foi a unha montaña e alí 
transfórmase en pedra, non 
quedando nada máis  que a súa 
voz, que pode oírse hoxe en día 
repetindo as palabras dos demais. 
Os sustos deuses dos ceos, vían as 
feas accións de Narciso e o triste 
destino de Eco, decidiron castigalo 
por pensar só nel. 
Un día foi de caza e pasou por 
un lago e parou a beber, entón 
veu o seu reflexo na auga. 
Empezou a sorrir e o lago 
imitouno. Os deuses fixeron que 
se quedara alí admirando a súa 
cara. Desta maneira, maravillado 
polo reflexo do seu rostro, pasou 
días e días, sorrindo e facendo 
xestos á auga, esquecéndose 
incluso de comer e de beber, ata 
que se consumiu. Os deuses 
baixaron para recollelo seu corpo 
e levalo ó país da morte e no 
lugar onde estivera creceu unha 
fermosa flor, que recibiu o seu 
nome: o narciso. 
 
 
 
 

Meritxell 5ºB 
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BILLARDA              PEQUENOS      ESCRITORES 

Entrevista a Luisa, 
profesora de preescolar: 
 
- Cantas horas traballas ao día? 
- 5 ou 6 no colexio. 
- Cantos anos levas sendo profesora? 
- 22 anos. 
- Como se portan os teus alumnos? 
- De marabilla. 
- Gústache o teu traballo? 
- Sí, encántame,porque divírtome 
moito cos nenos. 
- Tes outro traballo,ademáis de 
profesora? 
- Ama de casa. 
- Como castigas os teus alumnos? 
- Non os castigo. 
- Que diferencia hai entre preescolar e 
primaria? 
- Diferencias hai moitas,a màis 
visible é que preescolar ten un 
horario globalizado e primaria 
non. 
                       ( Paula,5ºA) 
 
   Entrevista a 
Alejandro, conserxe do 
colexio: 
 
- Gústache o teu traballo? 
- Sí 
- Canto tempo levas no colexio? 
- 5 meses. 
- Cal é o teu horario de traballo? 
- De 9:30 a 13:30 e de 15:30 a 
18:30 
- Estiveches noutros colexios? 
- En dous máis. 
- Que se necesita para ser conserxe? 
- Moita paciencia. 
- En que consiste o teu traballo? 
- En facer de todo. 

       (,Miguel,Samuel,,Yedra 
Laura ,5º) 

 Entrevista a Isabel, 
profesora de Relixión: 
 
- Gústache o teu traballo? 
- Sí,moitísimo. 
- Foi moi longa a carreira que 
fixeches? 
- Bastante,porque fixen dúas. 
- Cantas horas traballas? 
- 21 lectivas. 
- Cando eras pequena,que querías ser de 
maior? 
- Azafata de vó. 
- Pensaches algunha vez que te 
adicarías a este traballo? 
- Non. 
- Cales son tuas afeccións? 
- O cine,o arte e viaxar. 
- Cal é a túa canción favorita? O teu 
libro? A túa película? 
- “Nothing else”, “El antropólogo 
inocente” e “El orfanato”. 
- Estiveches noutros colexios? 
- Sí, en varios. 
- Que farías para mellorar os estudos 
dun neno? 
- Primeiro ver no que falla e tentar 
axudalo. 
                           (Sabela F. 5ºA) 
  
 Entrevista a Miguel, 
orientador do colexio: 
- Gústache o teu traballo? 
- Sí,moito. 
- Que carreira estudaches? 
- Magisterio e Psicopedagogía. 
- Cantos anos estudaches? 
- Seis anos. 
- Foron difíciles as carreiras? 
- Non. 
- Cal é o sistema do teu traballo? 
- Entrevistas,reunións,etc. 
- O que máis che gusta do teu traballo: 
- Os nenos. 
                              (Rocío,5ºA) 
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BILLARDA              PEQUENOS      ESCRITORES 

Entrevista a Almudena, 
profesora de primaria: 
- Que carreira estudou? 
- Maxisterio. 
- Por que decidiu facer este traballo? 
- Porque gústame moito traballar 
con nenos. 
- Que consello lle pode dar ós novos 
profesores? 
- Que poñan moita ilusión no seu 
traballo. 
- Que é o mellor é o peor do seu 
traballo? 
- O peor poñer as notas e o mellor 
ensinar. 
- Que é o máis difícil e o máis fácil da 
sua profesión? 
- As diferencias entre algúns 
grupos e o agradable  estar cos 
nenos.  
- Que actividade educativa cre que é 
mellor? 
- Aprender a pensar. 
- Cal é o obxectivo do seu traballo? 
- Que os nenos e nenas consigan 
unha boa formación. 
                           (Juan,5ºA) 
 
Entrevista a Manuela, 
nai coidadora do 
comedor: 
- Cantos anos levas traballando no 
comedor? 
- Catro anos. 
- Que é o que máis che gusta no teu 
traballo? 
- Os nenos e nenas. 
- Cantas horas traballas e cantos días? 
- Seis horas de luns a venres. 
- Tiveches algún outro traballo antes? 
- Sí,traballei no hospital. 
-Gustaríache traballar noutra cousa? 

- Non. 
                (Lola,5ºA) 
  
Entrevista a 
Loly,profesora de 
Inglés: 
 
 - Canto tempo levas  no colexio? 
- Catro anos. 
- Gústache ser profesora de inglés? 
- Sí, encántame. 
- Por que te fixeches profesora de 
inglés? 
- Porque fun emigrante cos meus 
pais a Londres,e de retorno ó meu 
país para non perder a lengua que 
aprendín de pequena pensei en 
poder ensinala aos demáis. 
- Foi moi difícil chegar ata eiquí? 
- Bastante,xa que tiven moitos 
problemas para aprender ben o 
castelán e máis tarde o galego. 
- Que carreira estudaches? 
- Maxisterio e Filoloxía inglesa. 
- Que é o que máis che gusta do teu 
traballo? 
- Cando vexo bos resultados,sobre 
todo en competencia lingüística. 
- Gustaríache cambiar de traballo? 
- As veces, dependendo de cómo 
se de o día.                             
                                 (Sabela J. 5ºA) 
 
Entrevista a Natalia, 
profesora de E.Física y 
primaria: 
 
- Que é o que máis ghe gusta do teu 
traballo? 
- A relación directa cos nenos e 
aprender cousas deles. 
- Cantas hora traballas ao día?

- Máis das que adico no colexio. 
- Gustaríache traballar noutra cousa? 
- Estou contenta co que teño. 
 

 
Moitísimas gracias a todos  por 
atendernos con tanta amabilidade. 
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BILLARDA                 DO YOU SPEAK ENGLISH? 

Happy flowers 
Narrator: 
Once upon a time, there were two friends, 
they were plants and neighbours. The 
happy plant lived in the front garden of a 
beautiful big house. Her name was Rose, 
she was bright red. The sad plant lived in 
the back garden of a small house. Her 
name was Daisy, she was yellow. 
One sunny day rose heard someone crying, 
she stretched and stretched and stretched to 
see if she could help. 

In the next garden, Daisy was crying. 
Daisy: Gua, Gua, Gua! 
Rose asked: 
Rose: What’s the matter Daisy? 
Daisy: I’m very sad. 
Rose: Why are you sad? 
Daisy: Because the children don’t love me. 
Rose: Oh Dear! 
 Daisy:They play in the garden, 
Rose: Oh Dear! 
 Daisy: they hit me with the ball.  
-Children: Oh Dear! 
Daisy: They pull off my petals and break 
my leaves.  
-Children: Oh Dear! 
-Daisy: And, they don’t water me. 
Children: Poor Daisy! 
Rose: Don’t worry Daisy. I’ve got an idea. I can help you!  

Daisy: Oh, Thank you! You are 
very kind. 
-Rose: Tonight, when everybody is 
asleep you can move to my garden. 
Daisy: I can’t. I’m stuck in the 
soil. 
-Daisy: Gua, Gua, Gua! 
Children: Poor Daisy! 
 Rose: Don’t worry Daisy. Don´t 
worry! 
Daisy: Thank you very much!You 
are very kind! 
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BILLARDA                 DO YOU SPEAK ENGLISH? 

 
Narrator: 
Rose calls her dog Sul. 
-Rose: Sul, come here please! 
-Sul: Yes, What’s the matter? 
-Rose: Can you help my friend Daisy? 
She’s stuck in the soil. 
-Sul: Yes, of course! 
-Rose: Tonight move her to my garden, 
please! 
-Sul: OK! 
 

Narrator: 
That night, Sul helped Daisy and very quietly 
she moved to Rose’s garden. 
In the morning, it was a very sunny day, Mrs 
Jones woke up and looked through the window. 
She saw a beautiful, yellow daisy in her garden.  
She ran out to the garden and said : 
-Mrs Jones: what a beautiful yellow daisy! I’ll 
look after you. I love plants”. 
Narrator: 

Mrs Jones went inside and called her 
children. 
-Mrs Jones: Quillan, liz, John come 
here, please! 
Mrs Jones’ children: Yes, mum! What’s 
the matter? 
Mrs Jones: Go out to the garden and  
have a look. 
-Quillan: Mum, there’s a new plant in 

our 
garden 
Mrs Jones: Yes, It’s beautiful! 
-Liz: Mum, It’s a yellow daisy!  
Mrs Jones: What a beautiful yellow daisy! 
-John: mum, Can I look after it? 
-Mrs Jones: Yes, of course! 
Mrs Jones’ children: We’ll look after you 
Daisy! We love plants 
Narrator: Daisy was very very happy Rose and Daisylived together, happily 
ever after.
 

  Conto ilustrado por Meritxell de 5ºB 
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BILLARDA        MONFORTE 

FALAMOS DE MONFORTE 

Monforte e o núcleo urbano máis 
importante do sur de Lugo. Un dos 
monumentos máis importante é o 
Castelo de San Vicente dende o cal 
temos unhas boas vistas de Monforte e 
seus arredores. 

Nos seus tempos, o castelo pertenceu 
aos Condes de Lemos, moi contados na 
nosa historia, logo haubo un mosteiro, 
e no día a día de hoxe é un hotel ou 
máis coñecido coma o Parador 
Turístico. 

Paula Maceda García 4º B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IGREXA DA ALDEA 

Vou falar da Igrexa da miña aldea. 
Hoxe é pequena, pero en tempos 
pasados foi un mosteiro onde vivían 

monxas, por este motivo o pobo é 
coñecido hoxe co nome de Mosteiro, 
nembargantes a Igrexa chámase San 
Miguel. Conta unha lenda que unha 
plaga de formigas atacou o mosteiro e 
as monxas tiveron que fuxir, a madre 
abadesa escapou polo monte que hai 
diante da Igrexa ata unha pena onde a 
comeron as formigas e alí atopáronna 
morta. Nos capiteís da Igrexa aparecen 
debuxadas unhas figuras que parecen 
formigas, de aquí parte a lenda. Esta 
igrexa foi declarada monumento 
nacional no ano 1964 e ten unha 
antiguedade de perto de 800 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

A FESTA DO VIÑO 

Nela hai moito viño. Os que 
participan son moitas bodegas e 
ademois compran moito viño. Os 
nenos xogan nas atraccións que hai. 
Tamén hai globos e sitios onde comer 
o pulpo, churrerías,... 

Persoas que amargan o día e persoas 
que non, a verdade e que é moi 
divertida. Vai ti e verás como te 
divirtes.                                            

Ven e pasaralo moi ben.  

 
 Víctor (2ºA) 

 
Henar 4ºa 


