
A Hora de San Sa
Xornal do ANPA do CPI San Sadurniño Abril 201 3

O samaín páx. 2‐3
O día da paz páxs. 3‐4
A contaminación e o ecoloxismo páxs. 5‐6
Día dos namorados páxs. 6‐7
Deportes páx. 8
Cine páxs. 8‐9
Receitas páx. 9
Pasatempos páx. 10
Horóscopo páxs. 11‐12
Cousas que facemos no obradoiro páxs. 13‐14

Chistes páx. 15



OO SSAAMMAAiiNN
ORIXE.
Samhain é a festividade de orixe celta
máis importante do período pagán que
dominou Europa ata a súa conversión no
cristianismo, na noite do 3 de outubro a 1
de novembro celebrábase ao final da
tempada das colleitas na cultura celta e
era considerada como o “ Ano Novo Celta”,
que comezaba coa estación escura. É tanto
unha festa de transición (o paso de un ano
a outro) como de apertura ao outro mundo.
A súa etimoloxía é gaélica e significa “fin
do verán”.

Practicase desde fai máis de tres mil anos polos pobos celtas que teñen
poboado toda Europa.

Na actualidade Samhain continúa celebrándose polos seguidores de movementos
relixiosos neo‐pagáns.

Nós, polo Samaín, ademais de preparar as cabazas, os xornalistas fixemos un
concurso de relatos de comedia terror.

E os gañadores foron..: “O coche fúnebre” e “Hotel de pantasmas”, non
saberedes se morrer coa risa ou co medo:

O COCHE FÚNEBRE.
Un día había enterro en Pedroso ás cinco da tarde pero o coche fúnebre avariou
en Xubia. O condutor chamou a José Manuel o mecánico pero cando o viu dixo que
non se podía amañar porque avariou de vello. Ao día seguinte cando xa
enterraron á muller o condutor do coche foi ao concesionario da Mercedes.
Ensináronlle moitos coches pero, cando viu un coche fúnebre, vermello, grande e
barato quixo comprar o vendedor advertiu ao condutor do coche fúnebre de que o
coche estaba maldito, pero ao home deulle igual e comprouno. Cando había que
levar un morto ao cemiterio de Lago, o home colleu o coche deulle igual e
comprouno. Cando xa ía pola Carreira o coche dixo: “voute mataaaar”, pero o
condutor non fixo caso. De alí a un pouco volveu oír “voute mataaaarrr”, o señor
con medo baixou do coche, estrelouno contra un descampado e foise correndo.

Sergio Pazos e Fátima Yáñez.
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HOTEL DE PANTASMAS.
Ola, son un señor chamado Manuel. Estou aquí para contarvos unha historia que
ocorreu un martes, 13 de abril de 1984. Tiña 18 aniños daquela, ai, que novo
era!!!. Estaba de botellón en Albacete, no aniversario do meu curmán. Eu non
coñecía o lugar, entón cando volvía ao hostal no que me aloxaba perdinme.
Estaba nunha rúa sen saída, e escoitei uns pequenos pasos, como se unha
persoa intentase que non a oísen. Delicadamente, volvín a cabeza para ver se
vía alguén. De repente, vin unha sombra correndo cara min. Intentei fuxir de alí
pero non había maneira, estaba completamente atrapado. Vin unha fiestra
aberta nun edificio que parecía estar abandonado. Intentei escalar por aquel
húmido muro, pero estaba demasiado mollado. Notaba que aquela persoa estaba
cada vez máis preto de min. Da fiestra caeu unha longa escada como se alguén
a tirase. Como non tiña outro remedio subín a toda presa por aquela escada. O
edificio estaba completamente abandonado, din escapado polo portal do edificio,
pero eu quería saber quen tirara aquela escada.

Ao día seguinte, volvín a aquel lugar. Na porta do edificio había un cartel que
poñía: HOTEL DE PANTASMAS. Entrei e....non estaba abandonado!!, estaba
cheo de xente!! Non o podía crer e pregunteille a unha rapaza que estaba alí.
Conteille o que pasara na habitación, non existía dende que alí morrera moita
xente. Fun correndo cara aquela habitación e para a miña sorpresa non
estaba.
Ao día seguinte tiven que volver a Galiza coa intriga.
Recordade, se algunha vez ides a Albacete ao Hotel de Pantasmas preguntade
pola habitación 13.
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DÍA DA PAZ
O día da Paz celébrase en tódolos centros educativos.
Conmemórase o 30 de xaneiro, aniversario da morte de
Mahatma Gandhi, un home que coa súa loita pacífica e
as súas accións de non violencia, conseguiu a
independencia da India, o seu pais natal, se fixese
realidade.
Na nosa escola celebrámolo tódolos anos. Este ano nas aulas tocamos unha
canción os nenos de 4º, 5º e 6º, “Mary had a baby”. Entre tódalas clases
construímos un dos cadros máis coñecidos de Pablo Picasso, “O Guernica”, cada
aula tiña de pintar unha parte do cadro, quedou moi ben.

No obradoiro de xornalismo tamén celebramos o día da Paz. Cada un de nós tiña
de facer un debuxo que para nós representase a paz. Houbo de todo, desde a
pomba da paz ata unha tablet, sen embargo o habitual segue sendo a
natureza, non sabemos o que ten ela que nos produce tanto sosego. Ademais do
debuxo, contestamos a catro preguntas, eran as seguintes:
‐ Que é a paz para min?
‐ Por que crees que hai tantas guerras?
‐ Cal crees que é o medio para que haxa paz no mundo?
‐Por que crees que se conmemora o 30 de xaneiro o día da Paz?
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Na primeira pregunta case todos coincidimos en que a natureza transmítenos
moita tranquilidade, en canto a segunda tamén coincidimos bastante, pois
cremos que as guerras moitas veces son consecuencia de falta de diálogo,
entendemento ou mesmo que poden obedecer a intereses persoais. Como solución
propomos o diálogo, que se impoña a razón, que se senten a falar todos para
chegaren a un acordo. Na última pregunta todos sabiamos que tiña que ver coa
morte de Gandhi, o home pacífico.
E vós, cal sería a vosa resposta a estas catro preguntas???.

Dani Rodríguez, Shaima Merzouk, Sabela Fernández e Fátima Yáñez.

A CONTAMINACIÓN E O ECOLOXISMO.
A contaminación é o deterioro da natureza, a cada vez maior cantidade de
residuos tóxicos, lixo no ríos e mares, o consumo excesivo de animais e moitas
cousas máis.
Facemos esta reportaxe para concienciar á xente de que debemos reducir a
contaminación para facer do noso planeta un lugar mellor.
Descubrimos que á maioría da xente que entrevistamos impórtalle este tema
porque afecta directamente ao noso planeta.
Fixemos un cuestionario para saber se as persoas lles preocupaba este tema.
Unha das respostas máis frecuentes foi que si lles importaba porque a
calidade de vida depende da contaminación.

Outra das preguntas formulada foi que debemos facer para reducir a
contaminación, unha das respostas foi reciclar moita máis e ser mellores
ecoloxistas.
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Á pregunta de se crían que lle afectaba máis ao medio ambiente, unha das
respostas foi que afectaba sobre todo aos animais do planeta.
Preguntamos tamén se eles reciclaban e descubrimos que a maioría da xente si
que o fai.
Quixemos saber o que é a contaminación para a xente e unha das respostas que
máis nos sorprendeu foi que para moitas a contaminación inflúe directamente
na degradación da natureza.

Preguntamos finalmente unha solución para reducir a contaminación e todos
responderon que reciclar, e ti? Que fas para que o noso planeta sexa mellor?

Nerea Gundín, Iria Carballo e Sergio Pazos.

DÍA DOS NAMORADOS
Orixe.
O Día de San Valentín é unha celebración tradicional de países anglosaxóns que
se foi implantando noutros países ao longo do século XX principalmente nos
que as parellas de namorados expresan o seu amor e agarimo mutuamente.
Celébrase o 14 de febreiro, onomástico de San Valentín. Nalgúns países
coñécese como o Día dos namorados e noutros como Día do Amor e da Amizade.
En Angloamérica polo 1840, Esther A. Howland comezou a vender as primeiras
tarxetas postais masivas de San Valentín, coñecidas como «valentines», con
símbolos coa forma do corazón ou de Cupido, aínda que coa auxe de Internet se
ten estendido o costume de intercambiar postais. Tamén neste día é común a
tradición de agasallar rosas a aquelas persoas as que se ten un especial
agarimo.
Algúns creen que é unha festa cristianizada do paganismo, xa que na antiga
Roma realizábase adoración ao deus do amor, o nome grego era Eros e a quen
os romanos chamaban Cupido. Nesta celebración pedíanse os favores ao deus a
través de agasallos ou ofrendas para acadar así atopar ao namorado.
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Poema de Sergio Pazos.
O amor é bonito,
O amor é paz,
O amor é xenial.
O amor é un método que podes usar,
Usa este método e,
Vaste namorar.

ENTROIDO
A orixe:
O Entroido é celebrado en toda Europa dende épocas descoñecidas. Non se sabe
con certeza á súa orixe, algúns pensan que ven da tradición celta, outros
afirman que os comezos desta festa, pódese atopar na adoración a Baco ou
Dionisios.
Coa chegada do cristianismo, moitas das festas pagáns, que eran antigamente
celebradas foron tomadas e cristianizadas. Deste xeito, esta celebración que
tiña posiblemente o seu significado na despedida dos longo e duros días de
inverno, mesturouse coa despedida da carne antes do período de abstinencia da
Coresma que comeza no día mércores de cinza (é dicir, corenta días antes de
domingo de Ramos).

Os Peliqueiros de Laza.
Programa do cole, actividades,
disfraces...
No cole o venres de Entroido
tódolos rapaces disfrazámonos de
pirata, cada día da semana
tiñamos que engadir unha prenda
ao noso vestiario, para iso
tiñamos ao noso boneco Meco que
cada día aparecía cunha cousa
nova.
Cando chegou o venres, fixemos
entre todo unha grande comparsa
de piratas. Fomos ao pavillón
despois dunha (ao noso parecer )longa espera, incluso houbo quen rompeu a
espada na inquedanza de saír do aula.
Cando chegamos ao pavillón o grupo da Guagua estaba para animar o festival,
pasámolo moi ben a pesar do mal tempo que tivemos durante toda a xornada.

Fátima Yáñez e Sabela Fernández.
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DEPORTES
Só coches.
O meu nome é Martín Varela, o meu interese polos coches comezou cando estaba
na barriga da miña nai, os meus pais e uns amigos non perdían un ralli.
Despois, cando tiña tres anos, o meu curmán e uns amigos competían e eu
sempre que podía ia velos.
Gústanme os coches porque son rápidos e divertidos, é emocionante ver como
corren a unha velocidade tan alta.

Ralli de Ferrol.
Con respecto ao ralli de Ferrol, que se celebra duas semanas despois das
“Carrilanas de Valdoviño”, alá polo mes de agosto, é moi bonito, ten moitas
curvas e os coches van moi rápido. O tramo de San Sadurniño é rápido, un pouco
sucio por facer algunha crítica e bastante logo. O percorrido é de 12
quilómetros e as etapas son rápidas e difíciles, mais sempre hai moi bo
ambiente, a xente anímase moito.
A continuación, amósovos o percorrido pola nosa zona que tivo lugar o ano
pasado. Este ano non volo podedes perder.

CINE
Premios Goya.
A Academia celebra cada ano a calidade do cine español coa entrega dos
Premios Goya aos mellores profesionais de cada unha das especialidades
técnicas e creativas.
Enquisa sobre cine.
Preguntei aos meus compañeiros de xornalismo cal era a súa película favorita e
por que. Este foron os títulos, a ver se os gustos deles coinciden cos vosos.
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Amèlie, James Bond, Romeo e Julieta para os máis románticos, Crepúsculo porque
os vampiros están de moda, Hotel Transilvania, polo divertida que é, Planet 51
coincidiron Sabela e fátima en que é moi interesante e Tadeo Jones polas
personaxes.

Daniel Rodríguez.

RECEITAS
Freixós.
Aínda que é unha receita que se fai habitualmente no Entroido, a verdade é que
se pode facer durante todo o ano. É sinxela, rápida e sobre todo barata. Bo
proveito!!!
Ingredientes:

100 gr. De fariña, 1 vaso de leite,
100 gr. De Maizena, 1 vaso de auga,
2 ovos 1 pouco de sa,
2 culleres de aceite.

Mestúranse a fariña coa Maizena e os ovos no centro. Engádese un pouquiño de
sal e se traballa ben. Pouco a pouco vaise incorporando o leite e a auga ata
ter unha masa homoxénea e fluída. Por último, engádense as dúas culleres de
aceite, batese e deixase repousar unha hora máis ou menos. Cunha culler grande
(como a que se emprega para revolver a sopa) vértese a masa nunha tixola
quente e engraxada, procurando estendela rapidamente por igual. Cando se vexa
que xa vai dourado por una lado é momento para darlle a volta con coidado de
que non se rompa, ata que doure polo outro lado (normalmente faise coas mans).
Pódese rechear con calquera cousa que nos guste, chocolate, queixo fresco...
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PASATEMPOS.
OS DEZ ERROS.

Daniel Rodríguez.

PASATEMPOS.
UNHA DE COMIDAS: atopa 9
C H I C H A R O S A C D

C O V T V C A R N E O P

A P S O P A W X V Q W R

P L U P Q S R L U R A S

A R R O Z T U V W T U V

O I C Z R P E S C A D O

T S O P Q L E C H U G A

O P P A T A C A S S E T

C A L L O S Q R B C U B

Daniel Rodríguez.

solución
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HORÓSCOPOS
ARIES
MELLOR DÍA: o sábado.
SAÚDE: daranche unha couce no nariz.
AMOR: o sábado sairás de festa e ligarás.
DIÑEIRO: atoparás 100 pavos ao saír do supermercado, pero roubaranchos no
tren.

TAURO
MELLOR DÍA: martes.
SAÚDE: o xoves pasarás polo lado dun edificio en obras, e desde o segundo
andar che caerá unha xerra chea de auga fría e apañarás un bo constipado.
AMOR: O teu marido ou muller vaise enredar co teu veciño.
DIÑEIRO: embargaranche as cousas por non pagares a hipoteca.

XÉMINIS
MELLOR DÍA: venres.
SAÚDE: non vas ter nin un só oco libre na túa axenda e iso vaiche producir
calvicie.
AMOR: vaste divorciar da túa parella.
DIÑEIRO: a túa parella vai contratar ao mellor avogado e vaite deixar sen
branca.

CÁNCER
MELLOR DÍA: venres.
SÁUDE: terás cancro e se che caerá o cabelo, o cancro pasará pero seguirás
sen un pelo.
AMOR: non ligarás.
DIÑEIRO: serás pobre e vivirás nunha caixa de cartón, descubrirás que non se
pode enchufar o móbil na boca dun rato.

LEO
MELLOR DÍA: xoves.
SAÚDE: terás apendicite.
AMOR: namoraraste de Justin Bieber.
DIÑEIRO: un marciano irá ao teu banco e aducirá os teus fondos.

VIRXE
MELLOR DÍA: domingo.
SAÚDE: quitaranche un litro de sangue e quedarás como unha uva pasa.
AMOR: romperás co teu noivo e por iso zamparás dous quilos de xeado de
chocolate.
DIÑEIRO: tocarache a lotaría de Nadal.
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LIBRA
MELLOR DÍA: mércores.
SAÚDE: pincharante nunha man cun lapis e comezarache a sangrar.
AMOR: se non tes parella non te precipites á hora de buscala, deixa que o
amor apareza ao seu aire.
DIÑEIRO: un extraterrestre que virá do planeta Marte roubaranche 1000 euros
que acababas de gañar na lotaría.

ESCORPIO
MELLOR DÍA: venres.
SAÚDE: picarache un escorpión.
AMOR: namoraraste de alguén igual que no libro Romeo e Xulieta.
DIÑEIRO: a túa muller gastará 78,925 euros nun vestido, logo non lle gustará e
o tirará pola fiestra.

SAXITARIO
MELLOR DÍA: sábado.
SAÚDE: sacudiranche unha boa tunda pero irás ao médico e curarás axiña.
AMOR: quedarás namorada pero te darás conta de que non é o ideal.
DIÑEIRO: tocaranche 10500 euros nun programa da tele.

CAPRICORNIO
MELLOR DÍA: domingo.
SAÚDE: terás a mala sorte de que unha cabra cagará no teu zapato súper
cara de moda.
AMOR: namoraraste dunha cabra que verás nun escaparate e a levarás a túa
casa, esquecerás coidala, darache unha cornada e te tirará pola fiestra.
DIÑEIRO: venderás a cabra por 50 euros.

ACUARIO
MELLOR DÍA: venres.
SAÚDE: coidado con beber xeo con auga, pode pasar calquera cousa.
AMOR: namoraraste dunha serea ou dun golfiño.
DIÑEIRO: atoparás unha mina de pedras preciosas no fondo do mar.

PEIXES
MELLOR DÍA: sábado.
SAÚDE: baterante cun peixe.
AMOR: namoraraste de alguén que no seu nome terá algunhas destas letras l,
w, x, o pola p.
DIÑEIRO: atoparaste 40 euros ao baixar do autobús.
Iria Carballo, Nerea Gundín e a colaboración especial de Shaima Merzouk.
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COUSAS QUE FACEMOS NO OBRADOIRO DE XORNALISMO

Nerea Gundín e Iria Carballo.
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Un día Urdangarin
aburriase porque
coma sempre estaba
no xulgado, e
ocorreuselle que
quería comprar unha
moto. Cando saíu
quedou en liberdade
con cargos pero deulle
igual porque
tiñamoita pasta.
Según saíu foi xunto
de RajoY a pedirlle
cartos para a moto.
Rajoy deullos porque
lle convén levarse ben
coa familia real.
Rajoy púxose feliz
porque queria facer
unha boa acción e
colleu os cartos que
gañaran todos os
cidadáns de España e
deullos.
Despois hai crisis.
Total que comprou a
moto, cano a foi
probar atropelouno un
camión e soupose que
Rajoy colleu cartos
de España.

E SOÚPOSE A VERDADE.

Sergio Pazos e Fátima Yáñez.



CHISTES
‐ Que lle di un semáforo a outro?
Non me mires que me estou cambiando.

‐ Que lle di unha zapatiña a outra?
Que vida máis arrastrada levamos.

‐ Vai un peixe e derrapa en seco...

Sabela Fernández e Fátima Yáñez.

AXENDA VISUAL
Cabazas do Samaín, que bonitiñas quedaron!!!!

O Nadal dos xornalistas!!!
Vaia unha que caeu...!!!!

Polo día da Paz cada clase tiña que pintar unha parte do “Guernica” de
Picasso. Este foi o resultado.

Seguindo as instrucións de Meco...
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ousas que facemos en xornalismo...
Remantando o xornal...

Daniel Rodríguez.

Equipo de xornalistas:
Daniel Rodríguez Duro.

Sabela Fernández López.
Iria Carballo López.

Fátima Yáñez Penabad.
Martín Varela Rapela.
Sergio Pazos López.
Nerea Gundín Fraga.

Shaima Merzouk Quardon.

Podedes ler o xornal na páxina da A.N.P.A:
www.anpasansa.wordpress.com

Colaboran:
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