ELS PLANETES
Si mires l’Univers atentament,
veuràs els vuit planetes plàcidament.
Mercuri sempre és el primer
perquè està molt a prop del sol matiner.
Venus sent el més brillant
i és el segon començant per davant.
A la Terra és on vivim
i plens d’aigua convivim.
La vermellor de Mart
ens recorda el foc esverat.
Júpiter i Saturn grans com són
i amb una anella envolta el segon.
Urà el primer planeta descobert,
quan el cel no era cobert.
Neptú està lluny del Sol,
per això se sent tan sol.
El forat negre es pot emportar un planeta
i emportar-se la galàxia amb una maleta.
Per culpa d’aquest negre forat,
la nostra galàxia s’ha ben entaforat.

Ariadna León
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EL NOI QUE VOLIA SER PRÍNCEP
Hi havia una vegada un noi que volia ser de gran rei o príncep. I un
bon dia va a la seva mare i li diu:
- De gran vull ser príncep o rei, estic decidit.
La mare va dir que era impossible. Llavors el noi es va
posar tot vermell i va dir, més o menys cridant...
- Ho vull ser i ho seré! – va dir el noi.
Al matí següent el noi s’havia despert molt d’hora i va
començar a fer una maleta amb roba i tot. El noi va escriure una carta
que deia:
Estimada mare,
Me’n vaig a buscar una princesa.
Adéu.
El teu fill.
Llavors, com que hi havia un bosc per anar al castell, va començar
a travessar-lo. I va cantar una cançó que cantava quan era petit.
Ja feia una setmana que caminava i, per fi, va arribar al castell, hi
va entrar i va veure una noia; va anar a veure-la i va preguntar si era una
princesa. I la noia va dir que era una princesa.
Va córrer a la seva mare i li va dir:
- He trobat una princesa- va dir el noi.

I així van viure feliços.
Conte contat, conte acabat.

Timéo Guilloto
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LA SETMANA
El dilluns és el primer
i és el més matinar,
per la tarda faig voleibol
i marco un punt al vol.
El dimarts és el segon
i em regalen un unicorn,
per la tarda faig anglès
i cada cop m’ensenyen més.
El dimecres el tercer és
i el professor va dir que treballés.
Després el piano practico
i al Liceu participo.
El dijous és el quart dia
i ja s’apropa el cap de setmana, quina alegria!
I així al divendres arribarem
i molt bé ens ho passarem.
El dissabte de l’escola descansem,
al sofà seiem i reposem,
així el diumenge jugo amb ma germana
per acabar bé la setmana.
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EL MENJAR
El menjar està molt bo
i els plats es renten amb sabó.
A tothom li agrada menjar
i també als petits jugar.

El món està ple de menjar,
per començar i no acabar.
Si aprenem tots a compartir,
de gana ningú haurà de morir.

Als pobres podem ajudar
i el món més feliç serà.
Tots junts ho aconseguirem
i així la humanitat millorarem.

Irene Yixin Liu
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LA SÚPER ÀVIA
Hi havia una vegada una àvia que feia els plats molt bons. Tenia dos
nets, un nen i una nena, que gaudien quan menjaven els seus plats.
- Àvia, què toca per dinar? - va dir en Tomeu.
- Això, això! - va dir la Blanca.
- Mireu, avui toca per dinar macarrons amb xoriço i, de postres, un
aventura - va dir l’àvia.

Després de dinar en Tomeu i la Blanca estaven nerviosos per saber
quina era l’aventura.
- Mireu, ara descobrireu l’aventura.- va dir l’àvia, i van sortir a fora.
- Visca!!- van dir el Tomeu i la Blanca, i van anar a la muntanya fosca i
estranya.
- Quina por!- va dir la Blanca.
- Tranquil·la, faré una cabana amb fusta.- va dir l’àvia.
Quan l’àvia va acabar de fer la cabana...
- Ets una súper àvia!!!- van dir el Tomeu i la Blanca. Finalment, van
tornar a casa.
- Ring, ring!!!!!!
Va venir la mare d’en Tomeu i la Blanca.
- Vinga nens, que hem de marxar a casa i menjar pizza. Vinga, veniu.va dir la mare.
- D’acord, mami!- van dir el Tomeu i la Blanca.
- Àvia, has fet bona feina, no?- va dir la mare.
- Ja, ja, ja, ja, ja!- van riure molt i molt tots quatre.

I conte acabat, conte contat. Adéu, fins un altre nois i noies.
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