
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Gairmscoil na bPiarsach 

Samhradh                                     2015 

 

 

Na seomraí nua ag dul suas.  Tá súil againn go mbeidh siad 

críochnaithe le haghaidh an scoilbhliain 2015/16 

Turas oideachasúil Béarla (2ú & 3ú bliain) go dtí Pháirc an Chúil  mar chuid de 

Chlár an Teastas Shóiséaraigh

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Focal ón bPríomhoide 

A scoilphobal,      

                       Fáilte chuig eagrán an tSamhraidh de nuachtlitir na scoile. Tá bliain eile scoile beagnach curtha 

isteach ag na scoláirí agus táim cinnte go bhfuil siad ag súil le saoire an tSamhradh. Is gearr anois a bhéas 

scoláirí blian 1,2 agus 4 ag críochnú ach tá píosa beag oibre eile ós comhair na ranganna scrúdúithe. Guím 

chuile rath ar na scoláirí úd agus tá súil agam go bhfaighidh siad na tórthaí atá uathu. Áireoidh muid uainn 

go mór an bhliain seo chugainn scoláirí na hArdteiste. Chuir siad go mór le saol na scoile anseo sa 

nGairmscoil le cúig bhliana anuas. Bhí an-spraoi againn le chéile ar an turas scoile i bParás. Go n-éirí an t-

ádh le Joe, Colin, Colene, Niamh D, Ciara, Séan, Siobhán, Cian, Aoife, Jennifer, Niamh K, Eoin, Fionn, 

Alanna, Martin, Rachel agus Tomás sna scruduithe agus sa saol amach rompu. Aireoidh muid uainn freisin 

Carrie atá ag críochnú suas linn freisin agus a Cuntóir Ranga, Nóra Uí Chualáin. Ba cuid lárnach de saol na 

scoile í Carrie lena pearsantacht taitneamhach dearfach. Maidir le Nóra ba crann taca láidir  a bhí inti 

dhomsa mar Phríomhoide sa scoil agus freisin d’foireann na scoile. Daoine álainn atá a marc fágtha acu ar 

stair na scoile seo. 

Comhgháirdeachas le Saoirse Ní Chonaire (a bhí ag imirt le foireann Faoi 14 na Gaillimhe a bhuaigh  Craobh 

Chonnacht ) agus le Colin Ó Niadh a ghlac páirt i gComórtas Damhsa an Domhain i gCeanada le déanaí.  

Leanann an saol ar aghaidh agus beidh grúpa nua scoláirí ag tosnú linn sa chéad bhliain i Méan Fómhair agus  

beidh scoil nua le seomraí álainn nua-aimseartha ag fanacht leo.  

Mar bhainistíocht, gabhaim féin agus Félim buíochas le Coiste na dTuismitheoirí, Comhairle na Scoláirí agus 

foireann teagaisc, glantacháin agus riaracháin na scoile as ucht an tacaíocht le linn na bliana agus guímid 

Samhradh dheas ar an scoilphobal ar fad. Le  cúnamh dé, beidh neart aimsir bairbicíú ann. 

Peadar Ó Loideáin (Príomhoide) 

 

 

 

D'fhreastal an 1ú bliain ar an gCeardlann TEENTECH in Ollscoil 

na hÉireann, Gaillimh in éineacht leis na múinteoirí Eolaíochta, 

Bridie Uí Chonámha & Maryann Nic Dhonnchadha. 

Clár an Teastas Shóisearaigh 

D'fhreastal an dara bliain ar cheardlann 

caoladóireacht le Ciarán Hogan mar chuid 

de Chlár an Teastas Shóisearaigh.  Chomh 

maith leis sin rinne siad cúrsa físeáin ar 

feadh 3 lá leis an gcomhlacht Young Irish 

Film Makers. 

Brian Ó hAnnaidh (Comhordaitheoir JCSP) 
 



  GAISCE  

Chríochnaigh deichniúr de rang na hArdteistiméireachta an Gradam Gaisce an mhí seo 

caite. Tá an bhliain caite acu ag déanamh obair dheonach a chuidíonn le pobal na scoile 

agus leis an bpobal ar fad. Chomh maith leis sin cuireann an obair seo lena gcuid taithí 

agus a scileanna pearsanta féin! Is iontach an deis í an Gradam Gaisce do na scoláirí, 

maith sibh!                                    Martha Ní Chualáin, (Comhordaitheoir GAISCE) 

 

 

Carrie Treviss - Scoláire agus Cara 

 I mí  Méan Fómhair 2010 tháinig cailín 

géalgháireach, dearfach, le croí mór isteach 

inár measc i nGairmscoil na bPiarsach, Carrie 

Treviss.  Chuir Carrie go mór le pobal na 

scoile ar chuile bhealach i rith a cúig bliana in 

éineacht linn. Bhain sí éacht amach nuair a 

d’éirigh léi teastas leibhéal 1 & 2 a fháil i 

gcúrsa Foghlaim Ghinearálta FETAC.  Faraor, 

tá an t-am tagtha chun slán a rá lei agus í ag 

fágáil Gairmscoil na bPiarsach.  Aireoidh 

foireann agus scoláirí na scoile ar fad uainn í 

agus a cúntóir riachtanas speisialta, Nóra Úí 
Chualáin agus guímíd chuile bheannacht 

orthu beirt. 

Mairín Ní Mhainnín 

 

 



 

 

 

 

 

Enterprise Rent-a-car 

An 4ú bliain, le George O Connor ( Príomh 

Oifigeach  Enterprise Rent-a- car),  Ann Dillon 

(Páirtíocht Gnó na Gaillimhe) &  Patricia Uí 

Fhlaithearta (Comhordaitheoir an chláir). 

 

Gairmscoil na bPiarsach, Ros Muc, 

091-574100 

Ríomhphost: piarsach@gretb.ie 

www.gairmscoilnabpiarsach.com 

Eagarthóir: Bridie Uí Chonámha 

 

Lá Spóirt 

 
Rinne an grúpa AIDS WEST cuir i láthair leis an 2ú bliain 

le déanaí. 

 

Cúrsa físeáin leis an 2ú bliain 


