
  

 

 

 

 

Scoláirí na scoile ag imeachtaí 

Lúthchleasaíocht i nGaillimh le 

gairid. 

 

Buaiteoirí “Gléas suas mar charachtar as Leabhar” 

Ríona de Búrca 

Eveline Ní Niaidh 

Conall Ó Mainín 

Domhnall Ó Confhaola & Máirtín Ó Niaidh 

 

Buaiteoirí “ Ar thóir na gCarachtar” le 

linn Seachtain na Leabhar; 

Sa chéad áit: Ciara Ní Dhuinnshléibhe 

& Katie Ní Shúilleabháin. 

Sa dara háit: Ciarán Ó Máirtín & 

Ciarán Ó Caisín. 



 

 

 

  

 

 

 

Coiste na Folláine 

Cuireadh tús le Coiste na folláine sa scoil atá comhdhéanta de dhaltaí ó bhliain 1 – 5 i Mí 
Eanáir na bliana seo i 2019. Is í an aidhm atá leis an gcoiste seo, ná ardán a thabhairt do 
dhaltaí scoile a gcuid tuairimí/moltaí a nochtadh maidir le timpeallacht agus caidreamh 
dearfach a chruthú sa scoil uile. 

Mar pháirt lárnach den chlár oideachais shóisialta phearsanta agus sláinte (OSPS) na sraithe 
sóisearaí atá á theagasc ag Cáit Uí Fhátharta i gcomhar le treoirchomhairleoir na scoile 
Máirín Ní Mhainnín, rinne an coiste iontráil ar an mBrat Iomrach a bhaint amach sa scoil i 
mbliana den chéad uair agus éacht mór déanta acu i dtaobh coinníollacha ‘Pieta House’ a 
shásamh trí ghníomhaíochtaí éagsúla a dhéanamh sa scoil agus an siúlóid urraithe a 
eagraíodh le deireanas, ar cheann de na buaicphointí is mó i dtaobh airgead a bhailiú le 
haghaigh ‘Pieta House’, áit gur bhailíodar €1,300 don eagraíocht. 

Tá Coláiste na bPiarsach thar a bheith dóchasach go n-éireoidh linn inár n-iarracht an Brat 
Iomrach a bhaint amach roimh dheireadh na scoilbhliana seo le haitheantas agus ardú 
feasacht a tharraingt ar chúrsaí meabhairshláinte sa scoil uile go fadtréimhseach. 

 

Coiste na Folláine 



 

 

  

Seachtain na Leabhar 

 

 

  

  

Ag imirt “Think N sync” le linn Seachtain na Leabhar. 



 

 

Galway Food Tour 
“Galway Food Tour” 

Thug scoláirí Eacnamaíocht Bhaile 
bliain 1 agus 2 cuairt ar Chathair na 
Gaillimhe, áit ar éirigh leo an "Galway 
Food Tour" a dhéanamh.  Thug siad 
cuairt ar 6 ghnó difriúil agus éagsúil sa 
chathair agus d'fhoglaim siad go leor 
faoi stair agus cultúr na mbianna a bhí 
á ndíol acu. Bhí deis acu an bhia uilig a 
bhlaiseadh rud a thaitin go mór leo! 
Roseanne Uí Fhlatharta 
 

 

 


