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Curaidh Chonnacht 2012 

I gCluiche Ceannais Chonnachta le déanaí fuair an foireann buachaillí sinsear in éineacht le Coláiste  

Fheichín Naofa, Corr na Mona an lámh in uachtar ar fhoireann as Ros Dumhach i gCo. Mhaigheo.  I 

measc na buachaillí as Gairmscoil na bPiarsach a bhí ar an bhfoireann bhí Ciarán Ó Conaire, Páraic Ó 

Conaire, Aodán Ó Conaire, Jason Ó Neachtain, Antaine Óg Ó Mainín, Caoimhín Ó Neasa, Pat 

Breathnach,  Micheál Ó Súilleabháin, Tommy Ó Loideáin, Seán Ó Mainnín, Seán Máirtín Ó 

Súilleabháin agus  Micheál Ó Niadh.  Comhgháirdeachas leo agus lena mbainisteoir Pól Ó Neachtain 

Banlaoch na Peile 

Comhgháirdeachas le Síle Ní Shúilleabháin a fuair  
Gradam Réalt ar Fhoireann Peile Scoileanna  
Chúige Chonnacht.  Déanadh an bronnadh i gCaisleán  
an Bharraigh i mí Eanáir.  Bhain Síle amach ceann de 
 Ghradaim an Choiste Ghairmoideachais freisin. 

 



Clár JCSP 

Mar chuid den chlár JCSP bhí 

ceardlann “animation” ar siúl sa scoil 

don 2ú bliain.  Cúrsa dhá lá a bhí i 

gceist agus bhain chuile dhuine an-

tairbhe as.  Beidh an scannán a rinne 

siad le feiceáil ar “you tube” amach 

anseo.  Chomh maith leis sin 

bronnadh Teastais an Chláir JCSP ar 

an 3ú bliain a bhfuil an clár curtha i 

gcríoch acu anois.  Buíochas leis an 

gComhordnóir JCSP Brian Ó 

hAnnaidh a d’eagraigh na himeachtaí 

seo. 

 

Teastais ECDL 

D’éirigh le 19  scoláire Teastais ECDL a bhaint amach 

faoi stiúriú an mhúinteoir  ECDL Maryann Nic 

Dhonnachadha. 

 

X Factóir Chonamara 

 

Criostíona Breathnach a roghnaíodh chun a 

cuid filíochta a léamh ag Féile Náisiúnta an 

Chúirt i nGaillimh. 

 



  

Leabharlann 

Le linn Lá Idirnáisiúnta na Léitheoireachta 

d’eagraigh muid imeacht “Drop everything and 

Read” sa scoil.   

Ghlac chuile scoláire agus múinteoir sa scoil páirt 

 san imeacht seo a chuaigh ar aghaidh ar feadh  

tréimhse 30 nóiméad.  Chomh maith leis na gnáth 

uaireanta oscailte osclaíodh an leabharlann  le linn 

am lón ar gach Luan ar feadh mí Bealtaine.  Tá 

réimse leathan leabhra nua ar fail sa leabharlann mar 

gheall ar an gclár JCSP.    

(Bridie Uí Chonámha – Leabharlannaí). 

 

 

 

Comórtas Raidió Ghael-linn 

Comhgháirdeachas le scoláirí na 4ú bliana 

a fuair an 3ú áit do scoileanna Gaeltachta 

agus Gaelscoileanna i gcomórtas Raidio 

Ghael-linn go náisiúnta.  Sé teideal an 

chláir a chuir siad le chéile ná “Ros Muc – 

Pobal beag le croí mór” agus is é an 

múinteoir Gaeilge, Peadar Ó Loideáin a 

stiúraigh iad.  Buíochas le KATCOM agus 

Tomás Mac an Iomaire a thug úsáid 

stiudeó dhóibh len clár a chuir le chéile. 

 

Brat Glas 

Tá an scoil tar éis an ceathrú brat glas a bhaint 

amach.  Baineann an brat seo go formhór le 

caomhnú uisce.  Mar chuid den tógra thug 

Coiste an Bhrat Glas agus an rang 

Bitheolaíochta Ard Teist cuairt ar Loch 

Eiliúrach agus ar an gcóras glantúchán uisce atá 

ann. 

 

Gairmscoil na bPiarsach, Ros Muc,          

091-574100 

Ríomhphost: piarsach@cogalvec.ie  

Eag: B.Uí Chonámha 
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Focal ón bPríomhoide 

Fáilte chuig eagrán 3 na bliana seo  de nuachtlitir scoile Ghairmscoil na bPiarsach. Tá bliain eile 

scoile beagnach críochnaithe agus gan dabht tá na scoláirí ag tnúth le laethanta saoire an 

tSamhradh. Is iomaí imeacht atá tárlaíthe agus éacht buaite ag an scoil ó Eagrán na Nollag. 

Déanaim comhghairdeachas mór le scoláirí Bliain 1 /2 agus a múinteoir Eoin Ó Mainín as ucht 

an comórtas E-Zine  de chuid scoileanna na Gaillimhe a bhuachan . D’éirigh thar barr le scoláirí 

bliain a 4 a bhain an triú áit amach do scoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna i gcomórtas 

Raidio Ghaeil-linn go naisiúnta, an t-aon scoil i gConamara a bhfuair gradam. Tá moladh mór 

ag dul do Shíle Ní Shuilléabhain a roghnaíodh mar réalt ar fhoireann peile scoileanna Chúige 

Chonnacht. Níor roghnaíodh ach ceathrar as Gaillimh le bheith ar an bhfoireann agus b’í Síle 

chomh maith an t-aon cailín as Conamara a roghnaíodh. D’éirigh leí Gradam de chuid an 

Choiste Gairmoideachais a fháil chomh maith. Comhghairdeachas chomh maith le foireann 

sinsear buachaillí na scoile a bhuaigh Craobh Chonnacht sa bpeil le gairid. 

Ar deireadh sa mhír seo ar éachtaí treáslaím le Criostíona Breathnach a roghnaíodh chun a cuid 

filíochta a léamh ag bhFéile Náisiúnta an Chúirt i nGaillimh agus Rachel Ní Chlochartaigh a 

fuair gradam as ucht a cuid scríbhneoireacht i gcomórtas fantasy writing Brainfoods.ie. 

Treaslaím ní hamháin leo siúd thuas luaite ach scoláirí na scoile ar fad a dhéanann sár-iarracht i 

gconaí ar mhaithe leo féin agus an scoil i gcomórtais ó thús deireadh na scoilbhliana. 

Táim thar a bheith buíoch do phobal na scoile ar fad, scoláirí, tuisimitheoirí, múinteoirí agus 

cairde a thug cúnamh don oíche siamsaíocht a bhí againn i gColáiste Chuimhneacháin an 

Phiarsaigh. Bailíodh ós cionn €5000 ar an oíche don scoil. Táim fíorbhuíoch as ucht iarrachtaí na 

ngasúir agus na múinteoirí a d’ullmhaigh iad, siad sin Mairín Ní Mhainnín, Eoin Ó Mainnín 

agus Anna Ní Dhomhnaill. Ós a chionn, táim thar a buíoch do choiste na dtuismitheoirí a 

d’eagraigh an bailiúchán airgead agus  a thug lámh cúnta don fhoireann ar an oíche. Níl aon 

dabht i m’intinn ach go bhfuil sár chumas sa scoil seo. 

Buíochas le Clár Críochniu Scoile (comhnaitheoir Nóirín Uí Dhonnacha agus oibriú tógraí 

Aoife Ní Chonghaile)  as ucht na ranganna tacaíochta, ranganna staidéar agus maoiniú turais. 

D’fhreastal 21 scoláire ar oíche oscailte do scoláirí nua an chéad bhliain Meán Fhómhair 2012. 

Ar deireadh thiar thall, guím chuile rath ar scoláirí an Teastas Shóisearaigh agus an 

Ardteistiméireacht ina cuid scrúdaithe stáit. Táim cinnte go n-éireoidh go breá leo agus go 

bhfaighidh scoláirí na hArdteiste a rogha cúrsa ag an gcoláiste an bhliain seo chugainn.  

Bíodh saoire dheas agaibh ar fad. Ní bheidh sé i bhfad ag imeacht. Ní fada go mbeidh muid ar ais 

ar scoil arís i gcomhluadar na scoláirí nua a bhéas ag teacht chugainn.   

Beidh an scoil ag ath-oscailt ar an Máirt 28ú Lúnasa 2012 do scoláirí an chéad bhliain 

amháin, Dé Céadaoin 29ú Lúnasa don 1ú, 3ú agus 5ú bliain agus do gach duine ar an 30ú 

Lúnasa 2012. 

Peadar Ó Loideáin (Príomhoide) 

 

 


