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 Gradaim GRETB 2021 

Gradaim GRETB bainte amach ag Cian Ó Cuinn (Ag 
sárú angair), Róisín Ní Raifeartaigh (Cultúr Gaelach) 
Ciara Ní Dhúinnshléibhe (Cinnireacht) , Katie Ní 
Shúilleabháin (Cinnireacht) agus Blathnaid Ní 
Fhátharta (Acadúil).  

Comhghairdeachas libh ar fad. 

 

 

 



Focal ón bPríomhoide. 
A scoilphobal, 

Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad i mbarr na sláinte. Tá scoilbhliain eile caite agus bliain a bhí fíor-
dhúshlánach curtha isteach ag pobal na scoile. Táim cinnte go bhfuil chuile dhuine ag tnúth go mór 
anois le saoire an tSamhraidh agus sos tuillte ag chuile dhuine. 

Ar ndóigh, beidh uaigneas orainn agus muid ag fágáil slán ag rang na hArdteistiméireachta 2021. 

Tá muid sásta go bhfuil siad in ann díriú isteach ar rudaí anois agus is breá an rud gur tugadh rogha 
dóibh na gráid chreidiúnaithe a thógáil nó na scrúduithe a dhéanamh. Bhí an dá bhliain seo caite 
thar a bheith deacair orthusan agus iad ag cailleadh amach ar go leor laethanta scoile, cé go raibh 
siad ag obair leo ar líne. 

Is trua liom nach mbeidh an ceiliúradh céanna á dhéanamh acu is a bheadh go hiondúil sa scoil le 
tuismitheoirí, cairde agus gaolta. Tá súil againn ar lá éigin amach anseo, ceiliúradh a dhéanamh leo 
ar bhealach éigin le cúnamh Dé. Ní bliain éasca é bliain na hArdteistiméireachta de ghnáth, ach ba 
bhliain eisceachtúil a bhí sa bhliain seo de bharr an choróinvíris. Tá mé féin agus foireann uile na 
scoile fíorbhródúil astu ar fad. Chuaigh siad i ngleic leis na dúshláin le spiorad, díograis agus le 
hathléimneacht. Is cinnte go seasfaidh an taithí saoil seo dóibh ar fad cibé cosán a roghnaíonn siad 
amach anseo. Aireoidh muid uainn go mór iad. 

Mar is eol daoibh, bhí rang idirbhliana againn sa scoil don chéad uair ariamh i mbliana agus cé go 
raibh cuid mhaith imeachtaí nárbh fhéidir a dhéanamh, bhí bliain gnóthach agus creidim, 
taithneamhach acu. I measc na n-imeachtaí is mó ar bhain siad sult astu, bhí turas go hÁrainn tús 
bliana, lá i ‘Wildlands’, cadhcáil i Scríb agus lá ar Champa Uisce i Leitir Mealláin. Bhailigh siad 
airgead freisin do Theach ‘Pieta’, Oispís na Gaillimhe agus ‘Cope’. 

Ar ndóigh, ní raibh rudaí éasca ag scoláirí rang a sé sna scoileanna náisiúnta i mbliana ach an 
oiread agus iad ag cailleadh amach ar an ngnáth ócáid cheiliúrtha lena gcuid múinteoirí, 
tuismitheoirí agus a gcomhscoláirí. Beidh muid ag súil go mór fáilte a chur rompu ar fad isteach i 
scoilphobal Choláiste na bPiarsach sa scoilbhliain nua le cúnamh Dé. 

Tá mé thar a bheith buíoch d’fhoireann na scoile as an dea-obair atá déanta acu i mbliana. Ní 
hamháin go raibh dúshlán na cianfhoghlama le sárú acu, ach bhí díogras ag teastáil freisin, chun a 
chinntiú go raibh chuile dhuine slán sábháilte ar scoil nuair a d’oscail rudaí suas arís. 

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom mo bhuíochas a ghlacadh libhse arís, a scoilphobal, as ucht na 
tacaíochta a thug sibh domsa agus don fhoireann ar feadh na bliana. 

Guím Samhradh taitneamhach agus sábháilte oraibh ar fad. 

Fanaigí slán. 

Eoin Ó Mainín (Príomhoide). 

 



  

Scoláirí na Bliana 2021 

Róisín Ní Eidhin ( Cailín Sinsir),  Darren Ó Ceannabháin (Buachaill Sinsir), 
Olivia Ní Thuathail (Cailín Sóisir) agus Ruadharc Ó Mainín (Buachaill Sóisir).  

 

 Duaiseanna an Phríomhoide  

Ciarán Ó Caisín 

Sinéad Ní Chlochartaigh 

Réaltín Ní Lochnáin 

Gráinne Ní Chonaire 

 

Lá na nduaiseanna 2021 
 

Corn na bPiarsach - Don scoláire is 
fearr a chuireann an Ghaeilge chun 
cinn – Ciarán Ó Máirtín . 

 

Tinreamh 

Comhghairdeachas le hAisling Ní Niaidh, Máirtín Óg 
Ó Niaidh, Olivia Ní Thuathail, Domhnall Ó Confhaola 
agus Katie Ní Shúilleabháin nár chaill aon lá scoile le 
linn na scoilbhliana seo.  

 

 

Cáilín agus buachaill is spóirtiúla 
Róisín Ní Raifeartaigh agus Cian 
Carr.  

 



 

 

AOIBHINN BEATHA AN SCOLÁIRE 

Grúpa as an 1ú bliain ag baint suilt as 
an aimsir bhreá agus iad ag tógáil sos ó 
na leabhair. 

 

 

 

 

 

Coláiste na bPiarsach, Ros Muc, 091-574100                      
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 Eagarthóir: Bridie Uí Chonámha 

 

 

 

Duaiseanna Ábhair 2021 

Gaeilge – Máirtín Óg Ó Niaidh  
Béarla – Aisling Ní Niaidh  
Mata – Éamón Ó Flatharta 
Fraincís – Cathal Ó Ceallaigh 
Eolaíocht – Róisín Ní Eidhin 
Eac Bhaile – Olivia Ní Thuathail 
Graif Teic./DCG  – Cathal Ó Ceallaigh 
Stair – Domhnall Ó Confhaola 
Staidéar Gnó- Aisling Ní Chonfhaola 
Foirgníocht – Sinéad Ní Chlochartaigh 
Nascmhódúil – Éadaoin Ní Mhainín 
Innealltóireacht - Blaithín Nic Dhonnacha 
Codú – John Breathnach  
Folláin – Iarla Mac Donnacha 

 

 

 

 

 

An 2ú bliain ar shiúlóid go dtí ‘Tower’ 

Chamuis le linn an rang Folláine 


