EL XIULET
DEL BARRI
GUERRA D’UCRAÏNA
La setmana passada, les tropes russes
van entrar a Ucraïna, i va començar la
guerra. Per què? Perquè Rússia abans
era molt més gran, i no existia Ucraïna.
Putin vol la Rússia d’abans, gran i
poderosa. Però també vol entrar a
Ucraïna perquè té ferros i metalls que
Rússia no té.
Rússia ja ha entrat a Kíiv, la capital del
país. Estan tirant moltes bombes. Moltes
persones ja han fugit del país.
Per tot el món estan havent-hi
manifestacions en contra de la guerra, fins
i tot a Rússia. Allà ja han detingut més de
1200 persones. Fins i tot, un tenista rus
que havia guanyat un partit va escriure a
la càmera No war, please. Guerra, no, si
us plau.
Pobra gent, ells no volen la guerra. Rússia
no veu el mal que està fent? Jo vull que
s’acabi la guerra. Penso que durarà molt
poc temps, però després miro les altres
guerres, i veig que duren cinc o sis anys.
Tinc por que Rússia vingui fins aquí, que
tinguem guerra o fins i tot que hi hagi la
3a guerra mundial.
Europa està ajudant. Per exemple,
Polònia acull molts immigrants. En les
reunions que fan a Europa, es veuen
moltes banderes, però tinc la sensació
que no fan gaire cosa.
Gina
6è Camí de Ronda
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PALAU DE LA MÚSICA
Ahir, 3 de març, tots els nens i nenes de
5è de Primària vam anar al Palau de la
Música Catalana, construït per Domènech
i Montaner, un arquitecte famós.
Allà vam veure un concert de la vida de
Beethoven, un músic i compositor que va
néixer a Alemanya.
Allà vam sentir moltes cançons i simfonies
conegudes i ens ho hem passat molt bé
escoltant les seves composicions.
Pau
5è Udols
SORTIDA A ESCALAR
Els de 5è hem anat a escalar a la
Foixarda. Hi havia tres activitats per fer.
La primera era que havies de fer un
circuit, creuant una paret, cada cop més
difícil.
A la segona, et lligaven a un arnés i
escalaves una paret amb una mena de
pedres de colors que es diuen preses i
serveixen per agafar-te i anar-te enfilant.
A l’última, et tiraves per una tirolina i
passaves per troncs que es movien, o per
una corda… Per sort, anaves agafat de
l’arnés.
A mi em va agradar molt la sortida.
Vera F.
5è Rugits

QUI VIU… SENSE OSSOS?

PADRINS DE LECTURA

Som la classe de Rovellons, de 3r A i us
recomanem el llibre:
Qui viu… sense ossos?
Aquest llibre t’explica coses d'animals. Per
exemple, on viuen, què mengen, si tenen
verí o si es camuflen.
Té poca lletra i és de pal, per als qui els
costi llegir.
Us agradarà si us agraden els animals.El
podeu trobar a la biblioteca de l’escola.

Els nens i nenes de Camí dels
Contrabandistes el dijous ens vam reunir
a la pineda amb les Òlibes de primer. Allà,
anaven dient el nostres noms, i quan
deien el teu, feies una passa endavant i
llavors deien el del fillol. L’agafaves de la
mà i anaves a algun lloc de la pineda.
Allà, parlaves una mica amb ell, li
preguntaves quins tipus de llibres li
agradaven, i després podies llegir-li un
conte, o el llegia ell.
I al cap d’una estona, decoraven la
portada d’una llibreta per quan recollíssim,
poder-hi escriure com havia anat, què
havíem fet, i si els havia agradat.
M’ha agradat molt. Va ser molt xulo i
emocionant, m’ho vaig passar molt bé i
crec que el meu fillol també.
Aran
6è Contrabandistes

Julieta i Nico
3r Rovellons

RECOMANACIÓ SUNAKAY

Ens agradaria recomanar-vos un llibre que
es titula Sunakay. Va de dues germanes
que viuen en una illa de plàstic. Cada dia
surten a veure si troben alguna cosa de
valor entre les deixalles. Un dia en troben
una i una de les germanes ho canvia per
l’únic peix del planeta. L’endemà l’altra
germana es descuida de posar-li aigua
nova i el peix es mor. La nena es posa
molt trista i s’emporta el peix a un lloc
especial. Però un desastre natural
provoca una gran pèrdua per a la nena.
Us recomanem aquest llibre perquè ens
ajuda a saber com cuidar el medi ambient.
Olívia i Dídac
3r Apagallums

