
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Seachtain na Gaeilge 

Mar chuid d' imeachtaí sheachtain 

na Gaeilge thug scoláirí ó Choláiste 

Baile Chláir na Gaillimhe cuairt ar 

scoil s'againne agus ar Theach an 

Phiarsaigh.  Chaith siad lá linn sa 

scoil agus ghlac siad páirt i dTráth na 

gCeist Boird chomh maith le neart 

cainte agus cómhrá. 

 

 

 

 

 

SEACHTAIN NA GAEILGE 2018 

Seó Tallaine 

Thug dáltaí Choláiste na 

bPiarsach scoth an taispeántais 

ag seó tallaine i gColáiste Bhaile 

an Chláir le gairid.  Bhí an seó 

tallaine ar siúl mar chuid 

d'imeachtaí  Sheachtain na 

Gaeilge. D'éirigh leo freisin 

castáil le laoch mór peile agus 

captaen fhoireann sinsear na 

Gaillimhe Damien Comer.  

Buíochas le Cáitín Uí Fhatharta 

agua Áine Máire Ní  

Choisdealbha  a bhí dá 

dtionlacan ar an lá. 



  Comhgháirdeas lena cailíní 1ú & 2ú bliain ar éirigh leo dul chomh fada leis 

an gCluiche Leath Cheannais i mblitz peile i dTúr Mhic Éadaigh le deireanas. 

 

Lá cáirdeas 

Lá cairdeas agus forbairt phearsanta ag an 3ú 

bliain in Esker, Baile Átha an Rí le déanaí.  

Buíochas le Máirín Ní M<hainnín agus 

Marianne Ní Thuama a d'eagraigh an ócáid. 

 

Taithí Oibre  2017 

Bhí an 4ú bliain amuigh ar thréimhse oibre ón 

19/02/18 - 23/02/18. Bhain siad an-sult as an 

mblaiseadh a fuair siad ar shaol na hoibre agus 

rachaidh a dtaithí chun tairbhe dóibh amach 

anseo.  Ba mhaith linn buíochas a ghlacadh leis 

na fostóirí ar fad a thug an deis do na scoláirí. 

Saotharlann Chonamara Teo, Tomás Ó 

Máille,Teo, Teach Altranais Charna, Dónal Mac 

Donnchadha, Tigh Mheaic, An Garraí Glas, Athrú, 

RTÉ Raidió na Gaeltachta, Colm Bheilbigh, Seán 

Mac Donncha, Cumann Aclaíochta agus 

Dornálaíochta Chonamara, TG4, Scoil Náisiúnta 

na Maighdine Muire gan Smál,  Camus, Údarás na 

Gaeltachta, Karel Verbruggen agus Scoil 

Naisiúnta Bhríde, An Mám.  Buíochas freisin lena 

múinteoirí  Anna Ní Dhómhnaill agus Briain Ó 

hAnnaidh a bhí ag comhordú an rud ar fad. 

 



  

Ar Lá Fhéile Bríde 2018 sheol an scoil leathanach 

FB nua darb ainm Iarsmalann na bPiarsach & 

Leabharlann Bhrigid Aylward.  Bunaíodh an 

leathanach seo le stair na scoile, seanchas, 

pictiúir, sean cháipéisí agus go leor eolais eile a 

bhaineann leis an scoil agus an ceantar 

mórthimpeall a chur ar fáil.  Tug "like" dúinn agus 

bígí linn ar bhóithríní na smaointe. 

 

 

 

Anois Teacht an Earraigh 

"Anois teacht an Earraigh, 

beidh 'n lá dul chun síneadh, 

'S tar éis na Feil' Bríde, 

ardóidh mé mo sheol" 

 

Grúpa scoláire a d'fhág crois Bhríde ar uaigh Bhrigid 

Aylward, Banríon Alasca ar lá Fhéile Bríde, cothrom 

an lae ar rugadh Brigid Ní Mháinín. 

 

 

 

Na leaids ag obair go dian i 1993 - an n-athníonn 

sibh iad? 

 

 



 

 

 

 
An chuach agus an fhainleog imithe, 

Na crainnte ag dul lom, 
Sioc agus sneachta bailithe, 

Agus caint mhór ar dhreoilín a fháil dhom. 

 

Giorraíonn an lá agus dearg sa tine i gcónaí, 
Suite cois tine os comhair an teilifís, 

Crainnte Nollag thuas tús Nollag san áit im chónaí, 
Bronntannais ar an mbealach agus muid ar fad ar bís. 

 
Seán Ó Conaire 
Deireadh Fómhair 2017 

Seán Ó Conaire 
1998 - 2017 

 
Ón gcéad lá i 2010 ar shiúl Seán Ó 

Conaire isteach thar an tairiseach i 

nGairmscoil na bPiarsach bhí sé le 

feiceáil dúinn uilig gur duine fíor 

speisialta a bhí ann.  Níor thug sé onsa 

trioblóide fad a bhí sé scoil ach é i 

gcónaí gealgháireach, éirimiúil agus 

thar aon rud eile, lán de chineáltas 

agus meas do chuile dhuine a raibh 

teagmháil aige leo i rith a shaoil. 

Ba mhór an buille a bhí ann nuair a 

chlis a shláinte nuair a bhí sé sa 2ú 

bliain  agus gan é fós ach trí bliana 

déag d'aois. Ghlac Seán leis an gcrois a 

tugadh dó len iompar go misniúil, 

cróga agus ba mhór an ionspioráid a 

bhí ann do chuile dhuine a chaith seal 

ina theannta.  Fiú agus é ag fáil cóir 

leighis, lean sé ar aghaidh go 

díograiseach agus fuair sé torthaí den 

scoth, ní hamháin sa Teastas 

Shóisearach, ach san Ard Teist chomh 

maith.  D'imir sé ar an bhfoireann 

Liathróid Láimhe Oilimpeach Faoi 16  a 

bhain amach Craobh na hÉireann i 

2013.  Fuair sé scoláire na bliana i 

2012 agus fuair sé gradam speisialta  

"dul i ngleic le dúshlán an tsaoil" ó 

GRETB i 2016.  Níor lig sé riamh cead 

don tinneas an ceann is fearr a fháil air 

agus tar éis na scoile a fhágáil 

d'fhreastal sé ar Choláiste na 

Tríonóide, BAC  agus ar Ollscoil na 

hÉireann Gaillimh áit ar bhain sé 

amach Gradam Christofides 2016-

2017 sa Mhatamaitic. 

Déanaimíd comhbhrón ó chroí lena 

thuismitheoirí Geraldine & Patsy, a 

dheartháir Liam agus lena ghaolta  

agus cairde uilig. 

Realt i measc na réalta, 
Aingeal i measc na n-aingeal. 

 


