
 

 

 

 

 

 

 

  

  

Coláiste na bPiarsach 

Nuachtlitir                                Samhradh 2016 

 

 

 

 

Laoch, Gaeilgeoir,  Ceannródaí  agus Oideachasóir 

Is mór an chailliúint go náisiúnta agus do mhuintir na 

Gaillimhe uilig é an tUasal Seosamh Mac Donnacha, 

ceann de laochra iomana na nochtóidi chomh maith le 

h-iar Uachtarán CLG, iar Phríomh Fheidhmeannach 

Coiste Gairmoidis Cho. na Gaillimhe agus MSLETB.  Is 

iomaí lá a chaith sé inár measc anseo i gColáiste na 

bPiarsach - ag ceiliúradh linn nuair a bhí sé ina 

Uachtarán CLG nó ag lainseáil leabhar Comóradh 75 

bliain na scoile ach níos tábhachtaí fós bhí sé anseo ag 

tacú linn ag amanna a raibh spreagadh agus lámh 

chúnta ag teastáil i gcúrsaí oideachais.  Déanaimíd 

comhbhrón ó chroí lena bhean céile Peige, a chlann 

Eoin, Eilís agus Muireann maraon lena dheirfiúr Eilís 

chomh maith le muintir Mhic Dhonnacha agus muintir 

Uí Chéidigh uilig.       Ar dheis Dé go raibh a anam. 

† 

Laoch na Laochra 

Bhain tú ceol as an gcamán, 

Agus splanc tintrí as an slua, 

Nuair a bháigh tú an sliotar san eangach, 

Ar pháirc na himeartha. 

 

Sheas tú an fód linn, 

Ar laethannta duairc agus dorcha, 

Ag tabhairt spreagadh ón líne tosaigh, 

I ngort an oideachais. 

 

Agus is tú a thug misneach dhúinn, 

Ar ócaidí ceiliúrtha, 

Nuair a chas tú stéibh de amhrán linn, 

Le muinín 'is mórtas. 

 

Laoch na laochra, 

Oideachasóir na noideachasóirí, 

Cinnire na gcinnirí, 

Codail go sámh. 

 

Tá do chuid oibre in iothlainn Iar Chonnachta déanta 

 

(B. Uí Chonámha) 

"The West's Awake" Cluiche 

Ceannais na hÉireann 1980 

Cuairt Uachtarán CLG i 1990 



Focal ón bPríomhoide 

A chairde, 

                    Creid é nó ná creid ach tá bliain scoile eile beagnach curtha isteach ag na scoláirí agus 

obair mhór déanta acu ar fad i mbliana. Ba bliain éisceachtúil a bhí ann i mbliana arnú agus muid ag 

comóradh ár gceangal leis na Piarsaigh agus le Éirí amach na Cásca 1916. Cuireadh an oiread sin 

imeachtaí taitneamhach ar siúl sa scoil agus mo mhíle buíochas dhóibh siúd ar fad idir scoláirí, 

múinteoirí agus tuismitheoirí. Bhí buaicphointe an chomóradh againn  le gairid nuair a osclaíodh an 

Gairdín Cuimhneachán  agus nuair a cuireadh na taisceadáin ama sa talamh. Bhí sé go breá chomh 

maith go raibh baint ag roinnt dár gcuid iar-scoláirí leis an ocáid seo ina measc an lúthchleasaí 

clúiteach John Breathnach agus beirt bhall de Óglaigh na hÉireann, Robert Ó Flatharta agus Aodán 

Ó Conaire.  

              Tréaslaím le Aoife Ní Choistealbha a bhain amach gradam náisiúnta in ábhar an ATGO agus 

tugadh aitheantis don obair a rinne sí ag ocáid cheiliúradh i Oifigí na Ranna Oideachais agus  

Scileanna i mBaile Átha Cliath le gairid.  Is an-scoláire í Aoife agus tá an duais tuilte go maith aici.  

Tréaslaím freisin le foireann mionúr Charna/Caiseal & Na Piarsaigh as ucht a mbua dramatúil i 

gcluiche Ceannais an léig le gairid. Tá an-chaighdeán peile sa cheantar faoi láthair agus an léargas sin 

le feiceáil freisin  ar fhoirne faoi 12 agus faoi 14 an dá chumann thuasluaite.  

 Gan dabht, ní chiallaíonn sé ach rud amháin nuair a fheiceann muid an aimsir ag feabhsú agus sé sin 

go bhfuil tréimhse na scrúduithe i mullach na ngasúir. Guím chuile rath ar scoláirí an Teastas 

Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta.  A scoláirí, níl uainn ariamh anseo ach do dhícheall agus 

táim cinnte go mbeidh deá-thoradh ar  do chuid iarrachtaí. Is  gearr freisin go mbeidh muid ag fágáil 

slán ag na scoláirí shinsearach. Aireoidh muid uainn go mór Robbie, Dara, Mikayla, Deirdre, Niamh 

Ní Bhriáin, Niamh Ní Cheallaigh, Ailbhe, Kevin, Liam, Nóra, Ciara agus Martin. Éireodh go maith libh 

sa saol agus déanaigí cinnte bualadh isteach chugainn amach anseo ar chuairt. 

           Is gearr chomh maith go mbeidh scoláirí nua bliain 1 ag tosnú linn, sé dhuine dhéag acu ar fad. 

Cé go mbeidh muid díomach na scoláirí thuasluaite a fheiceáil ag imeacht, beidh sé chomh deas 

céanna na scoláirí nua óga seo a fheiceáil ag siúl isteach gheataí na scoile ag tús mí an Mhéan 

Fhómhair. Cuirfidh siad go mór, táim cinnte le atmaisféar dearfach na scoile.  

Bainigí sult as an Samhradh.                                       Peadar Ó Loideáin (Príomhoide) 

  

 

Aoife Ní Choistealbha (4ú bliain) in éineacht leis an múinteoir Gairmthreoir Patricia Uí Fhlaithearta. Chuir 

Aoife isteach ar chomórtas ina raibh uirthi plé a dhéanamh ar scileanna gairme trí thaithí oibre a fháil agus 

scríobh sí tuairisc ar an taithí oibre sin mar pháirt den Chomórtas Náisiúnta i Scileanna Gairme.  Bhronn an tAire 

Oideachas & Eolaiochta, Richard Bruton teastas uirthi ag ócáid san Roinn Oideachas agus Eolaíochta le déanaí. 

 



 

  

 

An chéad bhliain in éineacht le Máirtín Ó Raghaillaigh a bhí ag múineadh sa scoil sna 

caogaidí agus Tommy Khate Ó Mainín a bhí ina fhreastalaí sa scoil ag an am. 

 
Roghnaíodh  scoláirí ón dara bliain (Cian Bairéad, Lauren Ní Niadh, Evelyn Ní Ghriallais 

agus Eveline Ní Niadh) le bheith páirteach  i "School Digital Champion".  Is feachtas é 

School Digital Champion ina mbíonn daltaí freagrach as cur chun cinn meáin dhigiteach 

na scoile. 



 

 Scoláirí ón 4ú bliain a bhain amach an gradam GAISCE in éineacht lena múinteoirí Marianne 

Ní Thuama agus Martha Ní Chualáin 

 

An 4ú bliain tar éis a gcuid teastais a fháil uaidh Leslie O' Loughlin, Bainisteoir Pearsanra, 
Enterprise-rent-a car. Bhí deis iontach acu i rith na bliana chun feabhas a chur ar a gcuid 
scileanna agallaimh, CV agus "cur i láthair" mar gheall ar an nasc idir an comhlacht agus an 
scoil. Tá Comhordaitheoir an chláir Patricia Uí Fhlaithearta sa bpictiúr freisin. 
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