DÍA

Para rematar esta parte do meu diario, debo fixarme na seguinte
copla e cambiar as palabras que están marcadas por outras que soen
de xeito semellante. Pero tamén completar as que faltan:

correspondente a

pon o teu nome

xeneral_ da tropa

nome do teu colexio

efectuada en

Non me asustan as túas palabras
nin tampouco os teus canóns
traio forzas preparadas
para combater as nacións

nome do teu concello

DÍA

.
A misión efectuada durante a primeira xornada foi moi complexa.
Estivemos ás dúas beiras do Río Ulla, en moitas parroquias da comarca

Non comece con insultos
e imos dialogar
pois seguro
que este ano
en
imos gañar.

natural da Ulla. Pola beira dereita chegamos
aos concellos de Boqueixón, Santiago, Teo,
Touro e Vedra, e pola orela

A guerra terminou!
Marcharemos sempre unidos
pois en
non houbo
nin vencedores nin vencidos!

esquerda aos da Estrada,
Silleda e Vila de
Cruces. Para non
esquecerme,

E aquí asinamos a paz!
Boa viaxe. Vémonos na seguinte misión!

marcarei no
mapa o río e colorearei o
meu concello preferido.
Tamén pintarei o resto de
concellos nos que estivemos,
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diferenciando os da Coruña
dos de Pontevedra.
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Xunto con toda esa xente, no exército tamén había animais. Sabes cal?

Esta misión do Entroido da Ulla estivo ao mando d_ presente xeneral_
(pon o teu nome aquí)

, tan ben vestid_! Sabes que roupa e

Se ordenas as seguintes letras atoparás que mamífero se esconde
detrás:

A B

O

C

L

A

complementos levei?
espada

tricorne

Pois agora que xa teño o meu

_ _ _ _ _ _,

axúdasme a

atopar a un familiar? Quen
chaqueta

banda

pantalón

borla

será? Se fose o meu fillo, como
se chamaría?

E se fose a súa nai?

Une con frechas os nomes que coñezas da miña roupa e dálle unha pouca
DÍA

de cor ao meu retrato!

DÍA

Na misión, estiven

Como xeneral_, nesta campaña do

E agora axúdame a deseñar un

Entroido da Ulla botei o “viva” diante

“viva” máis pensando na escola,

dunha casa para eloxiar ás persoas

na merenda e nas amizades:

que alí residían:

acompañad_ por unha
boa tropa de xente! Pero
este diario encerellouse e
agora tesme que axudar a
atopar os seus nomes,
xunto co meu: xeneral/a,
abandeirado, sentinela e
correo.

-Atención señores: dicide todos
á miña voz: Viva María da Corva,
como natural de Codeseda e
residente nesta parroquia de
Cora, lavandeira, na compaña
do seu home e de toda a súa
familia.
-Viva!

