
ANO  XVII

NÚMERO  XXIX

C.E.I.P.  DA  TORRE – CELA
BUEU



Editorial

Comenzamos a viaxe

Animación á lectura

O Magosto

O novo ximnasio

A visita de Carlos

O Nadal

A Paz

Saídas culturais:

-Visita a Lourizán

-Teatro en Pontevedra

-No porto de Marín

-Granxa Kiriko

Charla sobre Primeiros Auxilios

Páxina deportiva

Humor

Pasatempos



Coa fin de seguir traballando en prol do medio ambiente, o noso colexio 

volve a participar no proxecto Voz Natura .

Este ano tócanos fomenta-lo reciclado, e para eso estamos utilizando 

material de refugallo: cartóns de leite e zumes, envases de iogures, cartóns

de papel hixiénico, caixas de cartón, revistas, xornáis, etc.

Todo este material que non utilizamos nas nosas casas e tiramos ó lixo foi 

aproveitado para monta-lo belén, facer murais, facer piñatas e, nestes 

intres, para face-los disfraces do entroido... Sae barato e ademáis

protexemo-la natureza.



AnimaciAnimaciAnimaciAnimacióóóón n n n áááá lecturalecturalecturalectura

O dO dO dO díííía 16 dea 16 dea 16 dea 16 de xaneiroxaneiroxaneiroxaneiro pasadopasadopasadopasado estiveronestiveronestiveronestiveron conconconcon nnnnóóóóssss os deos deos deos de KalandrakaKalandrakaKalandrakaKalandraka....
ContContContContááááronnosronnosronnosronnos trestrestrestres contoscontoscontoscontos: : : : 

““““MartiMartiMartiMartiññññoooo””””,,,,
““““HomiHomiHomiHomiññññoooo de mazapde mazapde mazapde mazapáááánnnn”””” e e e e 
““““OndeOndeOndeOnde viven os monstruosviven os monstruosviven os monstruosviven os monstruos””””....

AnimAnimAnimAnimááááronnosronnosronnosronnos con mcon mcon mcon múúúúsica de acordesica de acordesica de acordesica de acordeóóóón e den e den e den e de culleresculleresculleresculleres....

Daniel (5 anos)Daniel (5 anos)Daniel (5 anos)Daniel (5 anos)









Alumnos de Educación Infantil (5 anos)





Iria 5º Paula 4º

O magostoO magostoO magostoO magosto xa vai chegarxa vai chegarxa vai chegarxa vai chegar;;;;
moitasmoitasmoitasmoitas castacastacastacastaññññas para asar.as para asar.as para asar.as para asar.
OsOsOsOs casticasticasticastiññññeiroseiroseiroseiros a rebosara rebosara rebosara rebosar
de castade castade castade castaññññas para asar.as para asar.as para asar.as para asar.

Cocidas, asadas eCocidas, asadas eCocidas, asadas eCocidas, asadas e crcrcrcrúúúúas tamas tamas tamas taméééénnnn,,,,
dededede ttttóóóódalasdalasdalasdalas formas estformas estformas estformas estáááánnnn benbenbenben....

A caraA caraA caraA cara vouvouvouvou pintarpintarpintarpintar
coa cinzacoa cinzacoa cinzacoa cinza quequequeque deixardeixardeixardeixaráááánnnn....





Eu teño un castiñeiro
que está ó lado dun piñeiro.

E as arañas
comen as miñas castañas.

Tireille unha castaña 
a unha araña

E marcharon as arañas
coas miñas castañas.

Eu vin un neno pillín
que me robou castañas a mín.

E despois escapou
e as castañas levou.

Nadir Simes  5º

As castañas asadas

están namoradas,

e as cocidas

nas árbores perdidas.

Castañas asadas,

castañas cocidas,

ti comelas todas

nun día.

Chegou o día da castañada
imos facer unha festa.
A castaña xa está asada

só nos falta unha orquesta.

Tamén teremos xogos,
como o sogatira,

nos que participaremos todos
mentras a profe mira.

Pintaremos a cara e as mans
coa borralla da fogueira.
Debería haber máis mañás
como esta tan festeira.

Mabel 5º

Hai que darlle un pequeno corte

para que non estoupen,

e se non llo das

para a túa cara saltarán

Xoves é o magosto

e todos van comer moito.

Ó final con carbón

os nenos pintan a cara un 

montón.

Martín  5º



O  novo ximnasio



pandeiropandeiropandeiropandeiro
pandeiretapandeiretapandeiretapandeireta

pandeirapandeirapandeirapandeira

tambortambortambortambor
bombobombobombobombo

CulleresCulleresCulleresCulleres dededede madeiramadeiramadeiramadeira



gaitagaitagaitagaita galegagalegagalegagalega

zanfonazanfonazanfonazanfona



O NADAL

NO COLE

O día 22 de decembro celebramo-lo nadal no colexio.

Visitounos Papá Noel que, como sempre, deunos lambetadas.

Despois da comedela tivemos un festival de nadal, onde cantamos panxoliñas

e fixemos unha obra de teatro.

Tamén debuxamos postais que colgamos na entrada do colexio, e un belén

feito con materiais de refugallo: botellas de plástico, caixas, cartóns, vasiños

de iogures...

Hugo 4º



AS   NOSASAS   NOSASAS   NOSASAS   NOSAS

POSTAIS  DE NADALPOSTAIS  DE NADALPOSTAIS  DE NADALPOSTAIS  DE NADAL

Celestino 11 anosCelestino 11 anosCelestino 11 anosCelestino 11 anos Rafael 5 anosRafael 5 anosRafael 5 anosRafael 5 anos Paula 9 anosPaula 9 anosPaula 9 anosPaula 9 anos

AnxoAnxoAnxoAnxo 10 anos10 anos10 anos10 anos

Daniel 11 anosDaniel 11 anosDaniel 11 anosDaniel 11 anos Daniel 5 anosDaniel 5 anosDaniel 5 anosDaniel 5 anos



Pablo 5 anosPablo 5 anosPablo 5 anosPablo 5 anos IriaIriaIriaIria 10 anos10 anos10 anos10 anos

Diego 6 anosDiego 6 anosDiego 6 anosDiego 6 anos IagoIagoIagoIago 7 anos7 anos7 anos7 anos

Nadir 10 anosNadir 10 anosNadir 10 anosNadir 10 anos

Isaac 7 anosIsaac 7 anosIsaac 7 anosIsaac 7 anos MartMartMartMartíííín 6 anosn 6 anosn 6 anosn 6 anos
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Alumnos  de  2Alumnos  de  2Alumnos  de  2Alumnos  de  2º cursocursocursocurso



Visita aVisita aVisita aVisita a LourizLourizLourizLourizáááánnnn

Iria 5º



Martín  1º



SAIDA DO 1SAIDA DO 1SAIDA DO 1SAIDA DO 1ºººº CICLOCICLOCICLOCICLO

Verónica 2º

Marcos 2º



Isaac 2º

Alba 2º

María 2º



Alba 2º



Isaac 2º

María 2º



O luns 21 fomos á granxa Kiriko. Cando chegamos os monitores se 

presentaron e fixeron grupos. Lara, unha das monitoras, foi a que 

nos ensinou todo. Primeiro nos explicou as plantas medicinais e as 

plantas olorosas. Despois fomos ó invernadoiro e sacamos as malas

herbas e cardamos a terra.

Seguidamente nos representaron unha obra de teatro moi simpática 

que explicaba por que algúns dos outros grupos tiveran que traballar 

moito.

A continuación fomos a comer. A comida estaba ¡boísima!.

No tempo de descanso leváronnos a ver animais; había< ovellas, 

cabras, vacas, burros e porcos.

Finalmente fixemos cousas con cartón, con pinturas e pegamento.

Eu fixen un gardachaves e un marco para poñer unha fotografía.

Ás cinco da tarde regresamos. ¡ Paseino moi ben. ¡.

Mateo  4º



O 16 de novembro a Cruz Vermella veu darnos unha charla de primeiros auxilios ós alumnos de 5º

e 6º. Foi moi interesante xa que nela explicáronnos como actuar en caso de accidentes, a quen

chamar por teléfono (061), como colocar ó ferido na posición de seguridade, como facer a R.C.P. 

(Reanimación Cardio Pulmonar), que cousas se precisan nun botiquín...

En caso que atopemos algunha persoa tirada no chan e inconsciente, primeiro temos que ver se 

respira , despois miramos se ten pulso.

Se ten pulso e respiracolocarémolo na posición de seguridade

Se non respira nin ten pulso, faremos a R.C.P.

Colocándolle moi despacio e sen lesionalo a cabeza cara atrás para que non trague a lingua.

Cunha man tapámoslle o nariz para que o aire que lle insuflemos na boca non escape e infle o 

tórax. Despois localizamos a punta do esternón e dou dedos por enriba colocamos a base da palma 

da man e presionamos. Todo este proceso ten un ritmo de 2 VENTILACIÓNS – 15 MASAXES  e

repítese ata que o accidentado recupere a respiración e pulso, ou cando chegue o 061.



TENIS DE MESATENIS DE MESATENIS DE MESATENIS DE MESA

Estase a celebrar no ximnasio o
campionato de tenis de mesa, 

tódolosmartes e mércores na hora do 

recreo.

O TROMPO

Cinco xogadores con dous trompos na man cada un. Nun círculo no chan dun

metro de radio, colócase un trompo.

O xogo consiste en darlle ós trompos que están no círculo parados ou en

movemento e sacalos fóra ou rachalos. Cada un lanza libremente, sen orde

preestablecida.

Se ó lanza-lo trompo se nos queda dentro do círculo, hai que esperar a que

saia fóra polo golpe doutro trompo. Cada vez que un trompo sae fóra ten que

collelo o seu propio dono. O primeiro trompo pode collelo calquera e pode

lanzalo.

Se o trompo non lle da a outro e peta directamente no chan ten que facelo

tocando coa pica. Se cae de masote (coa parte de madeira), ten que deixa-lo 

trompo no círculo ata que o saquen. Se toca ó mesmo tempo coa pica e o

masote, ou se a pica toca dentro do círculo aínda que o masote dé fóra do

mesmo é valido.

Se ó lanza-lo trompo peta fóra do circulo, ten que apoquinar (poñer un 

trompo no círculo).

Se se toca un trompo: 1 punto.

Sacar un trompo que esté parado: 2 puntos

Sacar un trompo en movemento: 3 puntos -

Rachar un trompo: 10 puntos

O xogo dura cinco minutos e gaña o que acade máis puntos.



Dous nenos saen do colexio e dille un ó outro:

- ¿Que tal o exame?

- Bah, moi mal, deixeino en branco

- ¡Ostras! Eu tamén, a ver se van pensar que 
copiamos.

- ¡Andrés, conxuga o verbo andar!
- Eu, eu... eu ando... t i... ti andas...
- ¡Máis á présa!
- El corre, nós corremos, eles
corren.

Pregúntalle unha profesora a unha nena:

- ¿Cuántos años tienes?

Contesta a rapariga:

- Non temos ningún, que aínda non pariron as ovellas.



Sitúa a cada animal na súa casa

Barullo de letras

6 animais en horizontal

As súas moradas en vertical

Atopa o nome de 8 fenómenos atmosféricos nesta maraña de sílabas



A BANDA DE MÚSICA 

DE

BUEU

BEA E LUIS

KALANDRAKA

AS PEKANEKAS


