
        

       

 

 

 

Imeachtaí Eile 

Beidh an Clár Scoile Teastas Sóiseareach (JCSP)  

ar fáil sa scoil i mí Meán Fhómhair seo chugainn. 

 

D’fhreastal dáltaí ón scoil ar Thráth na gCeist  

Boird ins an Óstán Menlo Park eagraithe ag an  

gCoiste Gairmoideachais. 

 

Ar an 1ú Aibreán d’fhreastal foirne na scoile 

ar Bhlits peile 7-an taobh in Inis Oírr.  Fuair an  

dá fhoireann chomh fada leis na cluichí ceannais.  

Bhí an bua ag na buachaillí ar Choláiste Ghobnait 

agus chaill na cailiní  i gcoinne Gairmscoil  

Fheichín. 

 

D’fhreastal an 4ú agus 5ú bliain ar sheminar faoi  

Shábháilteacht Bóthair a bhí eagraithe ag Gárdaí  

an Chlocháin.  

 

Ghlac scoláirí ón scoil páirt i 6 sheisiún  

kayakadóireacht faoi chúram Micheál Ó  

Maoileáin agus an Clár Criochnú Scoile. 

 

Buíochas leis na fostóirí go léir a chuir taithí oibre  

ar fail don 4ú bliain le déanaí.  Déantar an taithí 

oibre mar chuid den ATGO. 

 

Guimíd gach rath ar Chomórtas Peile na  

Gaeltachta atá ar siúl i Ros Muc i mbliana. 

 

 

Gairmscoil na bPiarsach, Ros Muc. 091-574100                               

Ríomhphost: piarsach@eircom.net 

Fundúreacht Bridget Aylward 

Buíochas le Coiste Fundúreacht Bridget 

Aylward as ucht airgead a chuir ar fáil le 

haghaidh Leabharlann na Scoile a réiteach 

amach.  Ceannaíodh leabhrá nua agus troscán 

don leabharlann chomh maith le córas 

ríomhaireachta ar ard-chaighdéan lena 

foilseacháin go léir sa leabharlann a thaifeadú. 

Cupán Tae do Western  Alzheimers 

Bhí cupán tae ar mhaithe le Western Alzheimers ar 

fáil sa scoil ar an 3ú Aibreán.  Bailíodh €220.70 ar 

fad.  Buíochas le chuile dhuine a thug tacaíocht 

 Bratach na Scoile agus an Brat Glas 

Ar an 16ú Márta cuireadh in áirde an brat Comóradh 

75 bliain.  Tarraingíodh ainm as hata agus is ag Orla 

Ní Fhlatharta (1ú bliain) a bhí an onóir an brat a 

chuir in áirde don chéad uair.  

Comhgháirdeachas le Máirtín Breathnach agus  

Coiste an Bhrait Glais atá ag obair go dian le cúpla 

bliain len brat glas a bhaint amach don scoil. Bhí 

ócáid ceiliúradh againn sa scoil ar an lá a cuireadh in 

áirde é.  I láthair ón gComhairle Condae bhí iar-

scoláire Sinéad Ní Mhainnín agus Marc Ó 

Mullaoidh. 
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Beatha agus Sláinte 

Guimíd chuile ádh ar na scoláirí atá ag déanamh an 

Ard Teist agus an Teastas Sóisireach i 2009 agus tá 

súil againn go néireodh go maith leo sa saol amach 

anseo.  Tá súil againn freisin go mbainfidh sibh go 

léir taithneamh as saoire an tSamhraidh.  Beidh an 

scoil ag ath-oscailt ag deireadh mí Lúnasa. 

Glacaimíd buíochas freisin leis na múinteoirí a bhí 

ar chleachtadh múinteoireachta linn i mbliana.  Siad 

sin Eoin Ó Mainnín agus Aislinn Ní Thuairisg.  

Tá súil againn go néireodh go geal leo ina saol 

múinteoireachta amach anseo.  

*****************************************  
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Liathróid Láimhe Oilimpeach 

Imríodh Cluichí Ceannais Chonnachta i 

gCill Ainnín i mbliana.   Chuir Gairmscoil 

na bPiarsach duaiseanna ar fáil don  

chomórtas seo i mbliana mar chuid den 

cheiliúradh 75 bliain. I láthair ar an lá 

lena duaiseanna a bhronnadh bhí Micheál 

Ó Cúrlaí ó Pháirtnéireacht Spóirt na 

Gaillimhe.  Ár mbuíochas do Mhicheál 

agus don Pháirtnéireacht Spóirt a thug 

cúnamh airgid lena duaiseanna a fháil.   

Sa  gCluiche Ceannais Sinsear Cailiní 

bhí an bua ag Gairmscoil na bPiarsach 

ar Choláiste an Chroí Ró-Naofa, Cathair 

na Mart leis an scór 12-8. Sa gCluiche 

Sinsear Buachaillí, bhí an bua ag Coláiste 

Phobail na Gaillimhe, Móinín na gCíse ar 

Ghairmscoil na bPiarsach leis an scór 

34-28. 

Sa gComórtas Sóisir  fuair cailiní 

Ghairmscoil na bPiarsach an ceann is 

fearr arís ar Choláiste an Chroí Ró-

Naofa, Cathair na Mart leis an scór 3-1.  

Bhí an bua i gCluiche Ceannais na 

mbuachaillí ag Coláiste Rís, Cathair na 

Mart ar Choláiste Phobail na Gaillimhe, 

Móinín na gCíse leis an scór 9-3. 

Toisc go raibh an comórtas chomh 

deirneach sa mblian cuireadh Cluichí 

Ceannais na hÉireann ar athló go dtí mí 

Meán Fhómhair.  Beidh cailiní Ghairmscoil 

na bPiarsach ag imirt i gcoinne Coláiste 

Naomh Pól as Baile Átha Cliath i gCluiche 

Ceannais na hÉireann. 

Buíochas le Bernard Ó Laoi a 

thraenáileann na foirne agus freisin leis 

an gClár Criochnú Scoile a chuidíonn linn 

an spóirt seo a chuir ar fáil sa scoil 

Scléip 

 D’éirígh le Heather Ní Chaisín an chéad áit in 

Éirinn a bhaint amach le haghaidh damhsa ar an 

sean-nós i gComórtas Scléip atá eagraithe ag na 

Gaelscoileanna agus scoileanna Gaeilge. 

Bhí an chéad bhlian ag ócáid bronnadh 

duaiseanna in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 

eagraithe ag an gClár Rochtana le déanaí.  Fuair 

siad duaiseanna ar aistí, dánta, postaeirí agus 

obair láimhe a bhí déanta acu. 

 

 

 

 

 



Comóradh 75 bliain 

Tá ag éirí thar barr leis an Comóradh 75 bliain agus ár mbuíochas leis na daoine go léir atá ag 

cur a gcuid ama ar fail ag eagrú na h-imeachtaí éagsúla.  Go dtí seo tugadh amach féilire 

comóradh 75 bliain. 

Freisin eagraíodh Tráth na gCeist Boird i gColáiste  

Chuimhneacháin an Phiarsaigh ar an Aoine roimh na  

Cásca.  Ag an ócáid rinne an Timire Gaeilge, Tomás  

Breathnach bronnadh speisialta ar an rang Ard Teist  

1989, (an chéad rang Ard Teist i nGairmscoil na bPiarsach).   

Bhí formhór an rang i láthair agus bhain chuile dhuine  

taithneamh as an ócáid.  Buíochas do Eoin Ó Mainnín a  

réitigh na ceisteanna. 

 

Beidh deireadh seachtaine mór ar siúl ar an 28ú-30ú Lúnasa.  Ar an Aoine an 28ú Lúnasa 

beidh leabhrán dhá leainseáil sa scoil.  Beidh oíche shoisialta teacht le chéile in Óstán na 

Ceathrún Rua ar an Satharn an 29ú lá agus Aifreann  á chraoladh as Ros Muc ar 

Raidio na Gaeltachta ar an Domhnach 30ú Lúnasa. 

  

Micheál Ó Curlaí ó Pháirtnéireacht Spóirt na Gaillimhe in éineacht le foirne Liathróid Láimhe 

Oilimpeach na scoile ag cluichí Ceannais Chonnacht. 

Mar chuid den Chomóradh 75 bliain beidh imeachtaí eile ar siúl níos déanaí sa mbliain.  Ina measc 

beidh Blits Peil, Ceadlann Dramaíochta agus Ceolchoirm. 

**********************************************************************************

Ag Oíche Gradaim Choiste Ghairmoideachais Cho. Na Gaillimhe a bhí ar siúl ins an Raheen Woods 

Hotel i mBleán Rí le déanaí , fuair  iar-scoláire Seán Breathnach as Camus bronnadh speisialta  mar 

shár-laoch  luthchleasaíocht.  

Tá €95,000 ceadaithe don seomra Eacnamaíocht Bhaile chun ath-chóiriú a dhéanamh air.  

Beidh an obair seo ar siúl sa samhradh mar chuid den Summer Works Scheme.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Díospóireachtaí 

 

Díospóireachtaí Bitheolaíochta 

Mar thoradh ar an gCéardlann “Stem Cell Research” eagraithe ag REMEDI agus Ollscoil na 

hÉireann, Gaillimh ghlac scoláirí ón 4ú bliain agus 5ú bliain páirt i ndíospóireachtaí 

Bitheolaíochta an téarma seo caite.  I mí Eanair d’éirigh le Gráinne Ní Mháille agus Anna 

Nic Dhonnachadha an ceann is fearr a fháil ar fhoireann ó Choláiste Mhuire i nGaillimh i 

ndíospóireacht faoi thaighde stem-chealla.  Sa bpictiúr thuas tá Bridie Uí Chonámha 

(múinteoir Bitheolaíochta) agus Danielle Nicholsan (Oifigeach REMEDI) in éineacht leis na 

buaiteoirí. Sa dara babhta bhí Anna Nic Dhonnachadha agus Sarah de Búrca ag 

diospóireacht i bhfábhar úsáid bia atá modhnaithe go géiniteach.  Bhí siad i gcoinne Choláiste 

Naomh Attracta as Sligeach.  Bhí an bua ag Coláiste Naomh Attracta sa gcás seo.  

Comórtas Fiseáin AESOP 1ú duais DVD 

Comhgháirdeachas le scoláirí na h-Ard Teiste a fuair 

an 1ú duais i gComórtas Fiseáin AESOP le déanaí.  

Rinne siad an fiseán seo nuair a bhí siad sa ceathrú 

bliain mar chuid de cheardlann fiseáin faoi stiúir  

Pheadar Mac Donnachadha as AESOP teo. agus 

fógraíodh na buaiteoirí le déanaí.  Bronnadh castóir 

DVD ar an scoil.  Siad Údaras na Gaeltachta agus TG4 

a chuireann urraíocht ar fail don chomórtas seo.  

† 
Combhrón 

Ba mhaith linn comhbhrón a dhéanamh le 

 Clann Uí Sheoighe  

ar bhás Mheave. 

Bhí Meave ina scólaire sa scoil ó 2006-2008 

Ar dheis Dé go raibh a h-anam 

Campa Samhradh 2009 

Beidh campa samhradh eagraithe ag an gCoiste 

Gairmoideachais ar siúl sa scoil le linn saoire an 

tSamhradh. 

Tosnódh an campa ar an Luan 29ú Meitheamh 

agus leanfadh sé ar aghaidh ar feadh coicíse.  

Beidh imeachtaí éagsúla sa gcampa ina measc 

Liathróid Láimhe Oilimpeach kayakadóireacht 

agus imeachtaí cultúrtha.  Ag freastal ar an 

gcampa beidh gasúir óna ranganna sinsir sna 

bunscoileanna áitiúla.  Tá tacaíocht don champa 

curtha ar fáil ag an gClár Críochnú Scoile. 

Thíos tá gasúir ó champa samhradh 2008 ag  

foghlaim damhsa ar an sean-nós le Róisín Ní 

Mhainnín. 

 

 



 


