
 

 

 

Focal ón bPríomhoide 

Cuirim fáilte roimh an scoil phobal ar fad ar ais arís go Gairmscoil na bPiarsach don scoil bhliain seo 

agus  muid go maith isteach sa chéad téarma ag an tráth seo. Cuirim fáilte ach go h-áiríthe roimh 

scoláirí an chéad bhliain atá tagtha chugainn. Tá duine le cos an scór sa bhliain sin agus iad socraithe 

isteach go maith. 

Déanaim comhghairdeachas le scoláirí an Teastas Shóisearaigh/Ardteistiméireachta agus a gcuid 

múinteoirí as ucht scoth na dtorthaí a bhfuaireadar ins na scrudaíthe. Tá sé tabhachtach 

teachtaireacht an fhoghlaim a chur chun cinn ar scoil agus sa mbaile. Teastaíonn uainn i gconaí go 

ndéanfaidh ár scoláirí a ndícheall ar chuile bhealach. Má dhéanann, táim cinnte go mbeidh dea-

thortha ar a gcuid iarrachtaí. Ach ar nós chuile rud, téann an saol ar aghaidh agus dá bhrí sin, guím 

chuile rath ar dhaltaí an triú/cuigiú bliain atá ag obair go crua i gcóir na scrudaíthe i mbliana.  

Tréaslaim le Carrie Treviss scoláire sa triú bliain atá tar éis teastas Fetac léibhéal 1 a bhaint amach. 

D’oibrigh Carrie  go  fíorchrua le cúpla bliain anuas  agus tá moladh mór ag dul di féin, dá cuntóir 

ranga, Nóra Uí Chualáin agus dá múinteoirí. 

Déanaim comhghairdeachas chomh maith le Michéal Ó Suilléabháin a roghnaíodh arís i mbliana ar 

foireann peile an chontae. 

Ba mhaith comhghairdeachas mór  a dhéanamh le foireann peile Charna Caiseal a bhuaigh craobh 

idirmhéanach an chontae le gairid. Is maith tuirseach a bhí scoláirí an bhus aniar ar maidin de Luan 

agus iad ag ceiliúradh éachtaí an fhoireann go deirneach oíche de Domhnaigh. Comhgháirdeachas 

freisin le Breandán Ó Conámha a rinne réiteoireacht ar Chluiche Ceannais Sinsear Chraobh an 

Chontae idir Bóthar na Trá/Cnoc na Cathrach agus Réalta Thuama. 

Ar deireadh thiar thall, guím chuile rath ar foireann Peile Ban na bPiarsach a bhéas ag imirt i gcraobh 

an chontae ag deireadh na míosa. Is iontach an ardú meanmna a thugann na h-eachtaí seo don 

scoilphobal agus do phobal na h-áite. 

Mar fhocal scoir, tá súil agam go mbeidh bliain mhaith scoile ag chuile dhuine bainteach le 

Gairmscoil na bPiarsach. Le chéile mar scoil is beag nach féidir linn a dhéanamh.(Peadar Ó Loideáin). 
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Cúrsaí Peile 

Tá an séasúr peile faoi lán seoil faoi láthair agus chuile dhuine ag 
baint sult as.  I mbliana tá foirne cailíní Faoi 14 agus Faoi 16 
againn chomh maith le foireann sinsear cailiní i bpáirtíocht le 
Gairmscoil Fheichín.  Bhuaigh an Foireann Sinsear Cailíní i gcoinne 
Coláiste na Coiribe agus i gcoinne Choláiste Chroí Mhuire ach fuair 
Coláiste Cholm Cille an lámh in uachtar orainn.  Ghlac cailíní an 
chéad bhliain pairt i mblitz peile seachtar an taobh eagraithe ag 
Comhairle Chonnacht.  Bhuaigh siad dhá chluiche as trí cinn sa 
mblitz.  Buíochas le Bridie Uí Chonámha & Martha Ní Chualáin a 
bhreathnaíonn amach do pheil na mBan sa scoil. 
 

 
Tá foirne buachaillí 1ú & 2ú bliain agus Faoi 16 againn agus arís tá 
muid i bpáirtíocht le Gairmscoil Fheichín i gcóir an sinsear.  Go dtí 
seo tá cluiche buaite ag foireann an 1ú & 2ú bliain in aghaidh 
Coláiste Fheichín ach chaill siad i gcoinne Choláiste Pobail Charna. 
Tá cluichí Faoi 16 imrithe i  gcoinne na foirne seo chomh maith.  
Buíochas le Pól Ó Neachtain & Eoin Ó Mainín a eagraíonn peil na 
mbuachaillí sa scoil. 
 

 

†  Comhbhrón  † 

Ba mhaith linn comhbhrón a 

dhéanamh le Clann Uí Chonghaile ar 

bhás Chaitlín.  Bhí Caitlín ag 

múineadh i nGairmscoil na bPiarsach 

ó 1972 agus bhí sí ina príomhoide 

anseo idir na blianta 1986 – 1996.   

Go dtuga Dia solas síoraí na 

bhflaitheas dá h-anam uasal. 

Is fada an lá a chur mé aithne ar 
Chaitlín Ridge ó thús. Chonaic mé na 
tréithe intí a sheas amach ina saol 
mar mhúinteoir agus mar 
Phríomhoide. Bean uasal, 
díograiseach agus láidir a bhí inti. Bhí 
fíor-shuim aici i gcúrsaí oideachais. 
Bhí sí ar an gcéad bhean ariamh a 
togadh ar Choiste Ghairmoideachais 
Chontae na Gaillimh agus ar dhuine 
de na chéad banphríomhoidí sa 
scéim. Le ceannrodaíocht Caitlín 
tugadh isteach cúrsa na hÁrdteiste 
don chéad uair i 1987.  Ar dheis Dé 
go raibh anam Chaitlín.  
(Peadar Ó Loideáin) 

 

 

Staidéar tar éis na scoile 

Bíonn staidéar ar siúl tar éis na scoile 

gach Luan agus Máirt ó 3.40i.n. go 

dtí 5.15.i.n.  Chomh maith leis sin 

bíonn ranganna tacaíochta ar siúl tar 

éis scoile  ar na laethannta céanna. 

Ár mbuíochas do Chlár Criochnú 

Scoil a mhaoiníonn na ranganna seo 

agus neart eile os a chionn sin.  

 



  

Cúrsa i mBunscileanna i gCeird na hIascaireachta 

Bhí an cúrsa seo ar siúl sa scoil ar feadh 4 seachtaine le 

linn an tsamhradh. Siad Coiste Gairmoideachais Cho. 

na Gaillimhe mar aon le Bord Iascaigh Mhara agus 

Údarás na Gaeltachta na comhpháirtí a bhí i gceist.  

D’fhreastal 16 rannpháirtithe (aon bhuachaill déag 

agus cúigear cailíní) ar an gcúrsa.  Bhí dhá dhuine 

dhéag acu seo as Gairmscoil na bPiarsach agus 

ceathrar as Coláiste Cholm Cille.  Fuair na 

rannpháirtithe liúntas seachtainiúil de €90 an duine 

fad a bhí siad ag freastal ar an gcúrsa.  Le linn an 

chúrsa d’eirigh leo 4 mhodúl FETAC, Leibhéal 3 a chuir 

i gcríoch Máirnéalacht, Deasú Eangach, 

Dobharshaothrú  agus Scileanna Leictreachais mar aon 

le Cúrsa Raidió VHF eagraithe ag BIM.  Le linn an 

chúrsa thug said cuairt ar duganna i Ros a Mhíl agus i 

nGaillimh chomh maithe le freastal ar an Rás Volvo. Ag 

deireadh an Chúrsa bhí ócáid mhór chlabhsúir sa scoil 

ar a d’fhreastal Príomh-oifigeach an Choiste 

Gairmoideachais, Seosamh Uasal Mac Donnacha agus 

aíonna speisialta ón gCoiste Gairmoideachais, BIM 

agus FETAC.  Ár mbuíochas don Timire Gaeilge, Tomás 

Breathnach a eagraíonn an cúrsa seo sa scoil gach ré 

bliain. 

Bridie Uí Chonámha (Muinteoir i bhFeidhil) 

 

Gairmscoil na bPiarsach, Ros Muc, 091-574100 

Ríomhphost: piarsach@cogalvec.ie  
www.gairmscoilnabpiarsach.com                                                               

 

Leabharlann Brigid Aylward 

Bíonn an leabharlann ar oscailt gach Ceadaoin 

ón 11.10 – 11.50r.n. agus arís ag am lón chun 

seans a thabhairt do na scoláirí ábhair 

leitheoireacht a fháil don tseachtain. Cuid dena 

h-imeachtaí a bhí ar siúl againn sa leabharlann i 

mbliana ná “Tomhais an scór” i gCluiche 

Ceannais na hÉireann (buaite ag John Ó Niadh), 

“Drop everything & Read” agus cluichí 

Samhna.Tá nasc idir ról an leabharlann agus 

clár an Teastas Shóisearaigh agus táimíd fior 

bhuíoch do Bhrian Ó hAnnaidh, Comhordnóir 

an chláir as ucht an méid cúnamh a thugann sé 

an leitheoireacht sa scoil a bhrú chun cinn.  

Bridie Uí Chonámha, (Leabharlannaí).   

 

Imeachtaí eile:  D’fhreastal an 4ú agus 5ú bliain 

ar lá oscailte in Institiúid Theicneolaíochta 

Chorcaí le déanaí.  Buíochas leis an múinteoir 

Gairmthreoir Patricia Uí Fhlaitheartaigh agus 

an Príomhoide Peadar Ó Loideáin a chuaigh 

leo. 

Thug na múinteoirí Felim Ó Neachtain agus 

Anna Ní Dhómhnaill an chéad bhliain ar thuras 

lae go dtí Ionad Eachtraíochta Cheapach na 

gCapall áit a raibh spórt agus spraoi ag chuile 

dhuine. 

Cuireadh oíche eolais ar fail do thuismitheoirí 

Bliain 1 faoi sábhailteacht ar an idirlíon.  Freisin 

cuireadh oíche eolais ar fail do thuistí Bliain 3 

agus Bliain 5 faoi chúrsaí staidéar sa mbaile.   

 

Seachtain na Matamaitice: Le linn seachtain na 

Matamaitice le déanaí d’eagraigh Maryanne Nic 

Dhonnachadha go leor imeachtaí éagsúla Matamaitice.  

Bhí go leor de na h-imeachtaí ceangailte isteach leis an 

siollabas nua “Tionscadal Mata”. Bhain na scoláirí go 

léir an-taitneamh as na h-imeachtaí agus spreagadh an-

suim san ábhar Matamaitic 

 Eag: Bridie Uí Chonámha 



 

 

 

 

 

 

 

 

Scoláirí na Bliana 2012 

Comhgháirdeachas lena scoláirí a bhain amach an gradam Scoláire na bliana don scoil bhliain 2011-12.  Siad sin 

Alanna Ní Shúilleabháin (2ú bliain), Seán Ó Conaire (2ú bliain), Micheál Ó Suilleabháin (3ú bliain) agus Síle Ní 

Fhlatharta (3ú bliain).  

 
Maidin Caife: Buíochas le chuile dhuine idir 

scoláirí, múinteoirí (go h-áirithe an múinteoir Tíos, 

Amanda Ní Ghreacháin agus an cúntóir ranga 

Nóra Uí Chualáin) chomh maith le pobal na h-áite 

a thug tacaíocht don Mhaidin Caife ar mhaithe le 

Oispís na Gaillimhe. Bailíodh €700 ar fad. 

 

 

 

Lá na nGeansaithe:  Bhí lá na nGeansaithe ar siúl sa scoil ar an Aoine roimh Cluiche Ceannais na hÉireann san 

iomáint.  Mar a fheictear sa bpictiúr bhí an-éileamh ar gheansaithe na Gaillimhe.  Is mór an trua nach raibh 

Corn Liam Mhic Charthaigh  ag teacht abhaile againn. 

 

Turas Eiceolaíochta:   D’fhreastal rang Bitheolaíochta 

na 4ú bliana ar thuras allamuigh i gCeapach na 

gCapall le déanaí in éineacht lena múinteoir Bridie Uí 

Chonámha.  Bhí sé seo mar chuid de chúrsa 

phraiticiúil  Bitheolaíocht na hArdteistiméireachta. 

 


