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Ceardlann le Daniel Gill. 

Mar chuid den JCSP, thug scolairí 1ú 
agus 2ú bliain Adhmadóireachta cuairt 
ar cheardlann Daniel Gill i mBaile Atha 
an Rí.  Is ceardaí den scoth é Daniel a 
dhéanann troscán lámh dhéanta. Thug 
sé taispéantas dó na scoláiri agus turas 
den cheardlann agus an aith ina 
dtriomaíonn sé an t-adhmad. Bhí na 
scolairí an-thógtha leis an obair a 
dhéanann sé.  Buíochas le Félim Ó 
Neachtain a d’eagraigh an turas. 
 

Cáisc Shona daoibh go léir 

Comórtas Peile  
Mhichíl Uí Loideáin 

 
Foireann buachaillí an 1ú 
agus 2ú bliain a ghlac páirt 
i gComórtas Peile Mhichíl 
Uí Loideáin ar an gCeathrú 
Rua le linn Seachtain na 
Gaeilge. D’éirigh leo dul 
chomh fada leis an 
gcluiche leathcheannais sa 
gcomórtas. 
 



 
 
 
 
 
 

  

Focal ón bPríomhoide 
       

A scoilphobal, 
                         Tá bliain eile ag sleamhnú léi agus muid ag druidim i dtreo saoire na Cásca. Tá na 
ranganna scrúdúithe ag obair go dian dícheallach i láthair na h-uaire agus na scrúduithe 
macasamhala curtha de dhroim seoil acu ag an tráth seo. Is gearr anois go dtosóidh na scrúduithe 
praiticiúla agus le cúnamh Dé, beidh dea-thoradh ar a gcuid iarrachtaí ag deireadh an tSamhraidh 
nuair a thiocfaidh na torthaí amach.  
                         Mar eolas daoibh, tá an obair dearadh agus pleanála tosaithe in athuair ar an 
seomra nua eolaíochta. Beidh fairsing breá inti le háiseanna foghlama den scoth, rud a 
dhéanfaidh foghlaim na h-eolaíochta níos taitneamhaí do na gasúir. Os a chionn sin, tréaslaim le 
Martha Ní Chualáin agus a fear Stiofán  agus cuireann muid fáilte mhór roimh Aisling bheag. 
Táim buíoch chomh maith dár múinteoirí a chur an iliomad imeachtaí breise ar fáil do ghasúir na 
scoile ón éagrán deirneach.  
                      Mar fhocal scoir, ba mhaith liom ardmholadh a thabhairt do scoláirí na ceathrú 
bliana a bhí amuigh ar thaithí oibre le gairid. Níor chuala muid ar ais ar scoil anseo ach rudaí 
iontacha fúthu ar fad agus i ndáiríre ní bheinn ag súil lena mhalairte.  
Peadar Ó Loidéain   (Príomhoide) 
 
Plean den Seomra Eolaíochta Nua.

 

Taithí Oibre 

Buíochas leis na comhlachtaí  & 
eagraíochtaí seo a leanas a 
raibh scoláirí an 4ú bliain ar 
thaithí oibre leo. 
 
Scoil Náisiúnta Mhuire,  
Scoil Náisiúnta Ciarán, 
Scoil Náisiúnta Chomcille, 
Scoil Bhriocáin, 
Scoil Rónáin,  
Tomás Ó Máille Teo.  
Stáisiún Seirbhíse an 
Bhreathnaigh, 
Karl Verbruggen, 
Kingfisher, 
Raidió na Gaeltachta, 
Áras Mhic Dara, 
Muintearas. 
 
Buíochas leis na múinteoirí Brian Ó 
hAnnaidh & Anna Ní Dhomhnaill a 
rinne nasc idir na comhlachtaí agus 
an scoil. 

 

“Tech” Fhéile     
Bhí ceardlann “Tech” Féile ar bun sa “Black Box” i 
nGaillimh ar an 14ú Marta 2019. D’fhreastal cailíní 
na céad agus na dara bliana ar an gceardlann áit a 
raibh réimse leathan topaicí.  Buíochas le hAilidh 
Ní Chonaire a d’eagraigh an turas. 
 
 
 



  

  

Lá na bpancóga leis an múinteoir 
Tíos Roseanne Uí Fhlatharta. 
 

Comórtas Raidió 

Ghlac daltaí éagsúla as bliain 2, 3 agus 4 páirt i gcomórtas raidió de chuid RTE 
Raidió na Gaeltachta i gcomhar le fóras na Gaeilge a bhí bunaithe ar bhliain na 
Gaeilge 2018 le deireanas. Bhain na daltaí an-sult ag cur an chláir i dtoll a chéile ag 
ceannáras an stáisiúin i gCasla i dtús Mhí Márta 2019. Buíochas le Cáitín Uí 
Fhátharta agus Muireann Ní Fhátharta a bhí ag obair leo. 

 



 Madra 
Mar chuid den ábhar OSSP, rinne daltaí an 
tríú bliain tuairisc gníomhaíocht ar chearta 
agus freagrachtaí maidir le leas ainmhithe. 
Tar éis an dea-obair a bhí déanta acu ar an 
tuairisc, bhí turas chomh fada le MADRA 
acu ina raibh siad ag cur leis an méid a bhí 
foghlamtha acu agus ag tabhairt na madraí 
ar siúlóid. Buíochas leis an múinteoir 
OSSP, Ailidh Ní Chonaire. 
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