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EDITORIAL 
 

Presentamos esta revista, o número oito, 

que vos gustará moito. 

Este curso o tema é: “Os Inventos” 

por iso estamos tan contentos. 

Ides ler unha revista amena e divertida 

que poida levarse sempre na mochila. 

Comezamos co lapis, bolígrafo, papel  e cores. 

Eleximos portada, sempre unha das mellores, 

sobre inventos interesantes, que hai bastantes. 

As familias aportan frases divertidas 

que sempre son benvidas. 

Ata aquí un pouco de imaxinación 

que prenda a vosa atención. 

Agora a nosa despedida: 

O alumnado de sexto, lembrando os bos momentos, 

despedímonos moi contentos. 

O noso corazón, moi animado, 

dille: ata sempre! A todo o profesorado. 

Sentimos polo colexio: 

quilómetros de emoción, “names and verbs”, 

partidos memorables, 

narracións,  definicións, 

Bailes e cancións.   

Poet@s de 

Sexto 





AULA 3 ANOS B 

ROCÍO – BRAIS D – CELIA – MARIO – 

BRAIS F – LIA – JULIA – AILYN – AI-

TANA – ALAN – ABEL – MARTA – LEI-

RE – ANXO – CLAUDIA – DANIEL 
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Apelido do escritor de “Contos por teléfono” (6 palabras) 

Apelido do verdadeiro inventor do teléfono (6 palabras) 

Necesitámola para poder falar dende o móvil (9 palabras) 

Enfermidade que padecía a muller de Antonio Meucci (10 palabras) 

Hai anos para falar por teléfono había que facelo a través dunha…. (10 pa-

labras) 

Nome que Meucci lle deu ao seu invento (11 palabras) 

O teléfono é un medio de…… (12 palabras) 

Resolve este encrucillado relacionado co teléfono: 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              





Saída do Magosto a Praia de Liméns 

Entroido no Colexio 



Samaín 

Dïa da Paz 

ENIGMA NA BIBLIO 

OLA TRASNIÑ@S E NON TAN TRASNIÑ@S: 

UN ANO MÁIS ESTAMOS COLITAS E EU ESCRIBE QUE TE ESCRIBE. 

ALGO TEREMOS QUE POÑER, XA QUE ENCÁNTANOS O FACHO.TEMOS AS DE 

TODOS OS ANOS NA MESIÑA DE NOITE PARA LER E RELER TODO O QUE FACEDES 

NO COLE. 

 

O QUE ORGANIZAN AS FAÍSCAS DA BIBLIO, QUE NON É POUCO, XA O VEMOS A 

DIARIO. 

PERO O FACHO CÓNTANOS O QUE ARGALLADES NAS AULAS. 

 

A DE COUSAS QUE LEDES, ESCRIBIDES, PINTADES, REPRESENTADES, GRABADES, 

ESTÁN  POR TODAS PARTES ”A CABESSA NON PARA…” E MENOS ESTE ANO. 

 

OS INVENTOS E VOS MESMOS, TRASNIÑ@S INVENTANDO  EN TÓDALAS CLASES; 

UNS TELÉFONOS POR AQUÍ, BOMBILLAS POR ALÁ,  UNHA RODA POR ACOLÁ…  

 

CADA DÍA XURDE UNHA NOVA IDEA 

NALGUNHA AULA DO CENTRO E O COLE 

VAISE ENCHENDO DE CACHIBACHES DE 

TODO TIPO. 

QUE BEN NOLO ESTAMOS PASANDO!!! 

 

E AQUÍ? NA BIBLIO.? QUE? ANDAMOS A 

VELAS VIR?   

 

HABERÁ QUE EXPLICARVOS ALGO  



POR UN LADO, COMO TODOS OS ANOS TIVEMOS DE TODO. 

VISITOUNOS CARLOS BLANCO COA SÚA MÚSICA DOS INSTRUMENTOS 

POBRES. VIU PIPIPIPIPIPINOCHO (E ARAÑA) A VISITAR A TÓDOLOS 

TRASNIÑ@S, LEDICIA COSTAS A FALAR DE LIBROS E RECEITAS, 

FIXÉCHEDES POSTAIS DE NADAL, POESÍAS… 

 

PERO ALGO NOVO TAMÉN HAI. PERO É UN SEGREDO,NON PODO DECÍR NIN 

CHÍO… GÚSTANVOS OS XOGOS? 

 

SE TOD@S PRÉSTAMOS UN POUCO DE ATENCIÓN 

DAREIVOS UNHA PISTA. 

 

COÑECEDES A ENIGMA? FORON UNHAS 

MÁQUINAS INVENTADAS  PARA MANDAR 

MENSAXES ENTRE PERSOAS, PERO OS QUE NON 

TIÑAN A MÁQUINA NON ENTENDIAN NADA. 

 

TRASNIÑOS E MAIORES., NESTA CARTA TAMÉN HAI UNHA MENSAXE 

SEGREDA. 

 

A CLAVE PARA ENCONTRALA SERÁ A SEGUINTE. 

l3 p11   l6 p5   l10 p2   l12 p7… 

ISTO É UNHA PARTE, SE QUEREDES COÑECER O RESTO, DARVOS UNHA PA-

SADA POLO NOSO BLOGUE:   

 

http://bibliotecanazaret.blogspot.com.es 

VÉMONOS ALÍ. 

                                           Chispín e Colitas 

Como facer un 

Lapbook 

TEMAS PARA FACER UN 

LAPBOOK 

Podes facer un lapbook sobre o 

tema que ti queiras: inventos, 

animais, materia, o corpo humano, 

o sistema solar .... Só tes que 

buscar a información sobre o 

tema que vas traballar. 

MATERIAIS: 

 Cartolina. 

 Velcro. 

 Folios, brancos e de 

cores. 

 Tesoiras. 

 Pegamento. 

 Rotuladores. 

 Imaxes sobre o tema a 

traballar. 

 Lapis 

 Goma. 

 Bolígrafo 

 E sobre todo ... 

moita e información 

Un lapbook é como un libro pero ten lapelas, recortables, solapas. 

Emprégase para expoñer a información sobre un tema determinado, 

serve para aprender e repasar.  



MANS A OBRA: 

 Corta a cartolina a un tamaño que sexa cómodo de transportar. 

 

 Dobra a cartolina unindo os dous extremos no centro.  

Escribe o título por fóra e pon o velcro para pechalo. 

 

 Debuxa ou imprime as lapelas e os recortables, hai moita variedade e 

formas dependendo da información e do que máis che guste. 

 

 Abre o lapbook e pega os recortables .Advertencia: Pénsao ben antes de 

pegar, proba como queda mellor, como vas facelo.... 

 

 Escribe a información, coidado non te equivoques agora! Terías que 

volver a empezar!!! 

 

 Unha vez rematado, podes decoralo... pero ollo! Non te pases... porque 

senón vai resaltar máis a decoración que a información. 

 

Nesta páxina poderás atopar unha morea de recortables para facer o 

teu lapbook máis divertido , pero sobre todo non esquezas...ser creativo 

e empregar a imaxinación. 

http://www.homeschoolshare.com/lapbooking_resources.php 

A nós gustounos moito facer lapbooks porque aprendemos moito e ademais é 

moi divertido. 

VELCRO 

 Inventos que cambiaron a historia: As vacinas A 
historia das vacinas remóntase a hai 1000 anos, onde, 
en China, unha monxa budista descubriu que a mellor 
maneira de protexerse contra a enfermidade da va-
ríola era precisamente infectándose da varíola doutra 
persoa levemente enferma de esa mesma enfermida-
de (a chamada variolización).  

 Esta práctica estendeuse por Asia, Constantino-
pla e no século XVIII chegou a Europa.  

 Pero este método non era todo o eficaz que se esperaba e a xente se-
guía a morrer a esgalla por culpa das epidemias de varíola.  

 Pero todo isto cambiou a finais do século XVIII cando un médico in-
glés, Edward Jenner, observou un feito singular:  

 As gandeiras que entraban en contacto con vacas infectadas de varíola 
vacina , desenvolvían os mesmos síntomas que as vacas, pero non lles afec-
taba a varíola humana (que era mortal), é dicir, quedaban protexidas ou in-
munizadas contra a varíola humana. 

  Jenner despois de observar aquel fenómeno, preparou o seu primeiro 
tratamento contra a varíola humana a partir da varíola vacina, con resulta-
dos espectaculares e moitas vidas salvadas.  

 A partir de aquí todos os tratamentos deseñados a previr enfermida-
des serán coñecidos como vacinas , lembrando a morea de vidas que Jenner 
salvou gracias ao seu descubrimento  

Inventos que cambiaron a historia: 

As vacinas  



¿Por qué é importante 

vacinarse?  

 As vacinas son unha forma segura e sinxela de manterse saudables 

a medida que crecemos. As investigacións proban que os nenons que se 

vacinan visitan menos ao médico e teñen menos hospitalizacións.  

 As vacinas funcionan. Gracias as vacinas reducíronse os casos de 

polio nun 99 por cento e os de sarampión nun 74 por ciento.  

Vacinarse también axuda a protexer a súa comunidade. Cando nos vaci-

namos,axudamos a deter a transmisión de enfermidades.  

 As enfermidades contra as que nos vacinamos todavía existen en 

moitos lugares del mundo. A polio, que se eliminou en Europa. gracias a 

vacinación, é aínda un gran problema en países como Nixeria, Afganistán 

e Pakistán.  

 As vacinas aforran tempo, sufrimento e cartos. É moito máis doado 

vacinarte contra unha enfermidade que combatila directamente.  



ESCARLATINA, A COCIÑEIRA DEFUNTA 

LEMBRA O QUE 

ERA A PREHISTO-

RIA… 

CERÁMICA 

LUME TEAR ARADO RODA FERRAMENTAS VELA 



A arte sempre estivo presente na nosa vida, como dicíamos anteriormente, dende a Época 

Prehistórica ata os nosos días. Seguirá continuamente estando presente polo que nos 

transmite, tanto por medio da pintura, das esculturas, da arquitectura e, mesmo a 

través dos diferentes inventos que fomos coñecendo ao longo de todo o curso. 

Os nenos de 4ºA e B traballamos diferentes pintores/as recoñecidos, xa que 

cada un deles é importante polos descubrimentos que fixo na pintura con diferentes 

movementos artísticos (expresionismo, cubismo, impresionismo…). Algúns destes 

autores/as son: Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Claude Monet, 

Leonardo da Vinci … 

Cos diferentes cadros descubrimos un mundo marabilloso de emocións e descubrimos talentos 

ocultos que tiñamos reinterpretando obras famosas destes pintores/as: 

De todos os pintores/as traballados afondamos máis na figura da nosa paisana Maruja Mallo. 
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A IMPRESORA 3D: UN GRAN INVENTO 

O día 26 de abril estivo connosco Uxío Cancelas Tomé, acompañado de Sonia,  que son 

os pais da nosa compañeira Aroa.  

O motivo da súa visita foi para falarnos da impre-

sora 3D, a parte de ensinarnos algunha das súas 

orixinais creacións, como por exemplo unha ba-

tería  feita con tecnoloxía e moito máis pequena 

que as de verdade pero que soaba bastante ben; 

tamén nos falou doutras moitas cousas elaboradas 

por el con axuda da impresora 3D: soporte para 

móbil, moldes para galletas, un porta auriculares, un tangram, un esqueleto de velociráptor, 

unha pelota desmontable e a súa creación estrela: o 

coche teledirixido por unha aplicación de móbil. 

 

A impresora 3D é unha máquina capaz de realizar 

réplicas de proxectos en 3D, creando pezas ou ma-

quetas volumétricas a partires dun proxecto feito 

polo ordenador, descargado de internet ou recolli-

do a partir dun escáner. As impresoras 3D apare-

cen coa idea de converter arquivos de 2 dimensións en prototipos reais ou de 3 dimen-

sións. Estase a utilizar en sectores como a 

arquitectura e  a industria. A impresión 3D 

refírese aos procesos nos que se acumula 

material nunha plataforma por diferentes 

métodos de fabricación. 

As partes dunha impresora 3D son as se-

guintes: engrenaxe, espello, tubo dispensa-

dor, as varillas, o motor, o filamento, o la-

minador e o código. 

 



  

Podes buscar modelos en internet ou facer ti un deseño. O coche que nos trouxo a clase 

Uxío foi deseñado por el e feito coa súa  impresora 3D.Utilízanse dous tipos de bobinas 

plásticas que conteñen millo: PLA e PBS. Este plástico quén-

tase a 190 graos centígrados  e vai saíndo sobre a placa, que 

quece a 60 graos, previa conexión co programa de ordenador 

no que se ten deseñada a peza, por exemplo, o CAD. 

Os obxectos que puidemos ver e tocar foron: un tangram, un puzzle, dous gatiños( un estilo 

borrador, é dicir máis oco no interior e o outro mellor rematado, totalmente macizo), un es-

queleto de dinosauro, moldes, e ao final acabamos nós 

deseñando co CAD (Computer-aided design), tamén po-

dería ser co DIY ( Do It  Yourself) o noso prototipo” ao 

que lle chamamos polo seu parecido “ pastilla finish 

quantium permanente”.  

O futuro das impresoras 3D é inmenso e moi interesan-

te: para a medicina creando próteses, para a industria, 

para a educación, para a construción aeronáutica...Aínda que a nós tamén se nos ocorreu un 

uso interesante...Como facer un ovo frito na impresora 3D: 

Quentar o espello a 60 graos 

Botar un chisco de aceite de oliva 

Colocar o ovo cun pouco de sal por riba. 

Esperar a que estea frito, colocalo nun prato e...ñam, ñam!!! 

Logo hai que limpar toda a impresora pero merece a pena porque está boísimo. OLLO!!! 

que a ninguén se lle ocorra facer isto na casa. 

Traballo feito en equipo 

polos alumnos e alumnas 

de 5ºB 

*Prototipo: Pimeiro exem-

plar que se fabrica dunha figura, 

un invento ou outra cousa, e que 

serve de modelo para fabricar outras iguais, ou molde orixinal co que se fabrica. 

BIOGRAFÍA CARLOS CASARES (Letras Galegas 2017) 

 Naceu en Ourense, o  24 de agosto de 1941 e morreu en Nigrán, en 

Pontevedra; 9 de marzo de 2002. Foi un escritor galego en lingua galega. 
 Estudou Filosofía e Letras na Universidade de Santiago de 

Compostela. Foi lector en varias universidades europeas. De volta a Galicia 

estableceu a súa residencia en Vigo, onde desarrollou a súa actividade 

cultural e profesional como escritor, editor e catedrático de instituto. 

 Traballou durante varios curso como profesor en Cangas no  

antiguo IES de Rodeira.  

 A súa ideoloxía estuvo marcada polo maxisterio e amistade con 

Ramón Piñeiro e polo grupo de galeguistas vinculados á editorial Galaxia. 

Foi elexido membro da Real Academia Galega en 1977, deputado 

autonómico nas eleccións de 1981. Tamén foi presidente do Consello da 

Cultura Galega en 1996. 

 Colaboró en numerosos revistas e periódicos, entre eles Grial, que dirixiu desde 1989 a 2002, ano 

do seu falecemento. Tamén traballo en La Voz de Galicia. Parte do traballo periodístico foi publicado en 

forma de libro: 

  Á marxe. Palabra de escritor (2 de xeneiro - 10 de marzo de 2002) (2003) 

 Á marxe, 1992 (2005) 

 Á marxe, 1993 (2005),  e mais. 

 Como biógrafo e ensaísta produxo traballos sobre a vida e a obra de Vicente Risco. Traduciu varias 

obras ao galego, como El principito (1983) do francés Antoine de Saint-Exupéry, Los escarabajos vuelan 

al atardecer (1989) do sueca María Gripe e El viejo y el mar (1998) del estadounidense Ernest 

Hemingway. 

 En 1976 obtivo o Premio da Crítica de narrativa galega pola obra “Xoguetes para un tempo 

prohibido”, en 1996 por “Deus sentado nun sillón azul” e en 2002 por “O sol do veran”. 

OBRAS 

Narrativa adulta- 

 «Vento ferido» (1967) 

 «Cambio en tres» (1969) 

 «Xoguetes pra un tempo prohibido» (1975) 

 «Os escuros soños de Clío» (1979)  

Narrativa infantil- 

 A galiña azul- (1968) 

 As laranxas máis laranxas de tódalas naranxas-(1973)       

                                  

 ANE FONSECA Y EVA CREGO 



ENTREVISTA A EXALUMNOS CARLOS CASARES. 

Entrevista a  Ángela Fonseca  

Ónde o cónoceste? Cando o cónoceste?   O coñeceu no ano 
1980, no instituto de Cangas(Rodeira) 

Que axigantará  dábache Carlos Casares? A  axigantará que lle 
impartía era literatura 

Cantos cursos foi teu profesor? Foi un so porque no ano se-
guinte meteuse en política e foi nomeado: Parlamentario 
Galego 

Foi bo profesor Carlos Casares? Gustouche como profesor?  
Gustoulle moito como profesor porque era moi ameno e 
era moi bo profesor porque tiña moi enconta o interese 
dos alumnos e facía os exames acordo co que explicaba na 
clase 

Recordas algunha anécdota das súas clases ?Eran divertidas? Non recorda ningunha en concre-
to,pero recorda saír rindo 

Noa 6ªA 

Entrevista a Carmen García 
- Onde e cando o coñeciches? Coñecino no instituto de Rodeira cando estudaba 1°de BUP 
- Cantos cursos foi teu profesor? Soamente tíveno como profesor un curso 
- Foi bo profesor? Era bo profesor,pero explicaba pouco a súa asignatura  
-  Recordas algunha anécdota das súas clases? Unha vez,mentres explicaba,recibiu o seu   co-
rreo e deixou de explicar  e comezou a contestar as súas cartas.  

Mercedes 6º A  

Entrevista a Evaristo Fandiño Pérez  

-Que idade tiñas cando o coñeciches?  Si, tiña 16 anos cando estaba 
en segundo de bacharelato. 
-Que asignaturas impartía Carlos Casares? Carlos Casares deume 
Literatura e Lingüística. 
-Cantos cursos foi o teu profesor?  Tíveno como profesor unica-
mente durante un curso. 
-Foi bo profesor?  Si, as súas clases eran fáciles e non suspendía nin-
guén . 
-Recordas algunha anécdota das súas clases? Contaba moitas his-
torias en clase, pero agora non acórdome de ningunha. 

 
Evaristo Santiago 6ºA 

                                 Quen inventou a Escritura? 

Cara ao 4.000 aC. A escritura cuneiforme de Mesopotamia (actual IraK) é a 

primeira forma de escribir coñecida, creada presionando canas talladas en for-

ma de cuña en barro suave e deixándoo secar. Ao principio, cada símbolo co-

rrespondía a unha palabra completa.    

Escribir era unha habilidade moi protexida só usada por escribas e sacerdo-

tes, a súa función orixinal era, por exemplo, contar cantos escravos estaban 

traballando nunha tarefa particular. As bases da escritura de palabras foron 

acompañadas polos primeiros números. 

Despois de que se comezase en Mesopotamia, a escritura apareceu en moi-

tos lugares en todo o mundo. Os primeiros xeroglíficos exipcios coñecidos 

datan do ano 3100 a. de C., 900 anos logo da invención da escritura cunei-

forme mesopotámica. 

O primeiro alfabeto do 

mundo sábese que se ori-

xinou en Exipto no 2000 

a. de C. e  baseábase en 

xeroglíficos. Despois, o 

alfabeto extendeuse polo 

resto do mundo. 

 



Os asirios (cara ao século 

VIII aC.) utilizaban table-

tas de cera. 

Os romanos (durante o 

século I dC.) escribían as 

súas leis en libros de per-

gamino (chamados 

"codex": de aí "código"). 

 

O papel naceu en China cara ao 105 dC.: é atribuído a un tal Ts'ai Lun,. Foi in-

troducido en Europa, a través da España musulmá, durante o século XI. (No 

entanto, existe outra versión da historia: polo visto, o papel foi confeccionado 

no Sueste de Asia desde fai polo menos 4.000 anos; e en México desde fai uns 

3.000 anos.) 

Os primeiros instrumentos de escritura foron os dedos (tal como se 

evidencia nas covas do Paleolítico Superior). Os chineses, cara ao 4000 aC., 

utilizaban o pincel de pelo de cabalo, aínda hoxe en uso . Foron os exipcios 

quen inventaron a pluma, fabricada con cana de bambú. Os romanos chega-

ron a utilizar plumas metálicas, pero era desde logo a pluma de ave (á que 

había que sacar punta) a máis empregada. Polo visto, para trazar liñas usábase 

 

 As primeiras plumas estilográficas 

apareceron en Francia en 1748. A 

primeira pluma con depósito de tinta 

foi patentada en 1809; con todo, a 

primeira pluma con depósito de tinta 

"práctica" debémoslla a Joseph Par-

ker (1832). 

 

A tinta tamén é unha creación chine-

sa (xa no 2000aC.). Consistía nunha 

solución de feluxe que sacaban do in-

terior das chemineas  mesturada con 

goma. 

Xeralmente cando algo é escrito, o que se pretende e que sexa lido.  

Existen moitos tipos de libros: os primeiros libros de cociña foron escritos en 

Mesopotamia (1700 aC.), unha receita de carne cocida con leite e sangue; a 

primeira enciclopedia é a “Historia Naturalis” de Plinio (século I) pero xa daque-

la aparece o “liber quadratus” un novo formato que tivo o seu desenvolvimento co-

mercial en Roma cos chamados “pugillares“, libros pequenos en forma de códice 

que se podían ter na man para ler. 

Durante a Idade Media, os copistas 

tomábanse moitas molestias para co-

piar e "iluminar" (ilustrar con miniatu-

ras) as obras clásicas. Coa invención 

da imprenta, desafortunadamente pa-

ra eles, os seus servizos deixaron de 

ser requiridos. 

 

A imprenta de Gutenberg 

Entre 1435 e 1440 Johannes Gutenberg (Alemaña, 1398 - 1468) desenvolve a 

imprenta de tipos móbiles de madeira ou metal. Tallou as letras por separado, 

para logo colocalas en casas de madeira, formar os textos, realizar a impresión 

e logo reutilizar as letras. 

Gutenberg adaptou unha prensa de viño e agregou unha mesa con dous raís po-

los que se deslizaba o papel xunto cos tipos dentro da caixa de madeira e se 

prensaban para gravar o texto no papel. Mediante este sistema imprimiu certa 

cantidade de Biblias, que se coñecen como a Biblia de Gutenberg, famosas por 

ser as primeiras en ser impresas coa técnica de tipos móbiles. 

Este invento revolucionou a prensa, xa que en toda Europa comezáronse a pu-

blicar diferentes follas, gacetillas, semanarios, etc. Tamén o coñecemento foi 

máis accesible e democrático, polo menos xa non estaban reservados e custo-

diados exclusivamente por relixiosos. 



SEXTO B:       ATA SEMPRE AO NOSO QUERIDO COLE, CHAO PROFES!!! 

De aquí en diante, o que 

se fixo foi perfeccionar 

estas primeiras técnicas 

de impresión, ata chegar 

ás imprentas actuais, 

con técnicas láser e dixi-

tais, que son capaces de 

imprimir miles de follas 

en minutos. 

Nós realizamos unha visita a imprenta VILÁFER e tivemos contacto con to-

das estas máquinas pero moi actualizadas. Agradecemos a Patricia e Ricar-

do a súa atención con nós. 

ANPA DE NAZARET 

A Asociación de Nais e Pais do Colexio de Nazaret, participa colabora  

nas distintas festividades  ao longo do curso.  



Portadas e contraportadas finalistas  

Katia González  6º A 
Sara 2º A 

Naiara Tiebo 4 anos A 

Carla Salgado  

“Os foguetes lévannos a des-

cubrir novos planetas.” 
Nikolás Otero.  3  anos A 

Ilustración de  Yeray Juncal 4 

abos B 


