
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gairmscoil na bPiarsach 

Nuachtlitir                              Nollaig 2013 

 
Cúrsaí FETAC 

Comhgháirdeachas  le Carrie Jean Treviss  ar éirigh léi 

Teastas FETAC Leibhéal 2 i bhFoghlaim Ghinearalta  a bhaint 

amach le déanaí.  Sa bpictiúr in éineacht le Carrie tá an 

cúntóir ranga Nóra Uí Chualáin.  
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Focal ón bPríomhoide 

A cháirde, 

               Fáilte chuig eagrán na Nollag de nuachtlitir Ghairmscoil na bPiarsach. Ní fada uainn anois saoire na 

Nollag agus an briseadh tuilte ag scoláirí na scoile agus iad ag obair go díograiseach le cúpla mí anuas. Le 

cúnamh dé, beidh dea chomhartha na h-oibre sin le feicéal i dtorthaí na Nollag. Is iomaí imeacht a tharla sa 

scoil ó labhair mé libh go deirneach. Déanaim comhghairdeachas le Rónan Ó Conghaile a fuair an dara h-áit 

san amhránaíocht faoi 18 in Oireachtas na Samhna agus ós a chionn sin fuair sé glaoch ar ais i gcóir an 

damhsa ar an sean-nós. Tréaslaím le Feilm Ó Neachtain as ucht an dea-thuarisic a fuair sé ina chigireacht ar 

Adhmadóireacht/Staidéar  Foirgníochta. Gabhaím  buíochas le Bridie Uí Chonámha as ucht sár sheachtain 

Eolaíochta a eagrú sa scoil. Anuas ar sin, bhí imeachtaí seachtain an chairdeas againn áit a raibh plé a 

dhéanamh ag pobal na scoile ar fad ar chúrsaí tromaíocht agus an seasamh láidir a thógann muid ina 

choinne. Bhí cuairt spéisiúl againn ach go h-aírithe ó Bhrendan Smyth ó Ollscoil na Gaillimhe a chur ceardlann 

sabháillteacht ar an idirlíon ar fáil do scoláirí na scoile ar fad. 

 Tá maoiniú ceadaithe ag an Roinn Oideachais cheithre seomra ranga buan a chuir ar fáil dhúinn. Féach thíos 

an cead pleanála a cuireadh sna páipéir le gairid.  Cuirfidh na seomraí seo go mór le saol oideachais na 

ngasúir ar scoil agus is comhartha é den dea-obair atá scoláirí, múinteoirí agus tuismitheoirí ag déanamh ar 

son cursaí oideachais sa taobh seo tíre.  

Mar eolas dhaoibh, beidh oíche oscailte do scoláirí rang 5/6 óna bunscoileanna agus a dtuismitheoirí ar an 

5ú Feabhra 2014.  

Mar fhocal scoir, guím beannachtaí na Nollag oraibh ar fad agus beidh mé ag caint libh arís go luath i 2014. 

Bliain mhaith a bhéas inti, le cúnamh Dé.                                                                Peadar Ó Loideain 

 

 

Brendan Smyth in éineacht le scoláirí as an 1ú bliain. 

Comhairle Chontae na Gaillimhe 

Is mian le Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros 

Comáin, cead a iarraidh ceithre seomra ranga buan, 49m², 

iomlán 196 méadar cearnógach, an seomra ranga sealadach 

49m² a bhaint amach, agus oibreacha láithreán ar an suíomh a 

chur ar fáil ag Gairmscoil na bPiarsach i mbaile fearainn an 

Ghoirt Mhóir, Ros Muc, Co. na Gaillimhe. Is féidir an t-iarratas 

pleanála a scrudú nó a cheannacht in oifigí an Údaráis Pleanála, 

ag Oifig Pleanála an Chomhairle Chontae, le linn uaireanta 

oscailte poiblí. Is féidir tuairim a nochtadh nó aighneacht a 

dhéanamh faoin iarratas i scríbhinn chuig an Údarás Pleanála 

taobh istigh de chúig seachtaine ón lá a shroich an t-iarratas an 

tÚdaras Pleanála ach táille 20 euro a íoc. 

 
Bíonn Club Bricfeasta ar siúl gach 
maidin sa scoil. Buíochas leis an 
gClár Críochnú Scoile. 
 

 

Imeachtaí Nollaig:   Arís i mbliana tá an rang Ard Teist ATGO & 

Patricia Uí Fhlaithearta ag eagrú Siopa na Nollag.  I measc na rudaí atá 

á dhéanamh acu tá cártaí Nollag, mince pies, seastáin do chrainnte 

Nollag, coinnleoirí Nollag agus maisiúcháin  bheaga le crochadh ar an 

gcrann Nollag.  D’eagraigh Bríd Uí Bhriain ceardlann bláthanna le Áine 

Uí Cheallaigh  agus ceardlann  cócaireacht Nollag le Micheál Ó 

Maoláin, do na tuismitheoirí.  Chomh maith leis sin beidh cóir na 

scoile faoi stiúr Mháirín Uí Chaonaigh agus Eoin Ó Mainín ag casadh 

carúil Nollag sna siopaí áitiúil ar an Déardaoin roimh na Nollag.  Beidh 

an t-airgead a bhailítear ar mhaithe le ciste cabhrach “Katie – Born to 

run”.   Buíochas le chuile dhuine a thugann tacaíocht. 

 



  

Cúrsaí Gairmthreoir agus Taithí Oibre 

Cuairt  ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh - Ag deireadh mí na Samhna, thug scoláirí na hArdteiste agus an 

Teastas Shóisearach cuairt ar Ollscoil an hÉireann, Gaillimh áit a fuair siad turas den Choláiste agus cuireadh 

ceardlann scileanna staidéar ar fáil dóibh.  Buíochas leis an gComhairleoir Gairmthreoir, Patricia Uí 

Fhlaithearta a d’eagraigh an ócáid seo.  Ar an lá d’éirigh leo castáil le roinnt de iar-scoláirí  Ghairmscoil na 

bPiarsach a raibh céimeanna onóracha in Eolaíocht dhá bhaint amach acu, ina measc Katie Ní 

Cheannabháin,  Mairéad Ní Mhainnín agus Gráinne Ní Mháille ( a bhain céim onóracha amach in Eolaíocht 

Domhan & Aigéin). 

 

 
 

Katie Ní Cheannabháin as Cill Chiaráin a bhain amach 

céim onóracha Eolaíochta i  Micri-Bhitheolaíocht in 

éineacht lena tuismitheoirí Síle agus Pádraic chomh 

maith lena deirfiúracha Sarah agus Deirdre. 

Mairéad Ní Mhainnín as Cill Bhriocáin a fuair 

céim onóracha Eolaíochta i Micri-

Bhitheolaíocht.  Tá Mairéad tar éis post  buan a 

fháil béal doras don scoil i Saotharlann 

Chonamara Teo. 

Taithí Oibre 

Bhí scoláirí an 4ú bliain ar thaithí oibre 

ar fud Chonamara le gairid.  D’éirigh 

go breá leo agus bhain siad uilig 

tairbhe as.  Buíochas leis na 

Comhlachtaí éagsúla a bhí sásta iad a 

thógáil don tseachtain.  Buíochas 

freisin lena múinteoirí ATGO – Patricia 

Uí Fhlaithearta agus Anna Ní 

Dhómhnaill chomh maith le Brian Ó 

hAnnaidh, (Comhordnóir ATGO).  
 

Cuairt ar an Acadamh:   Thug an Ard Teist cuairt ar an 

tAcadamh ar an gCeathrú Rua le déanaí áit a fuair siad cur i 

láthair ó Norita Ní Chartúir i dtaobh an céim sa gCumarsáid. 

 



 

Bhí seachtain na hEolaíochta ar siúl le linn mí na Samhna.  I mbliana, thar aon bhliain eile d’éirigh linn trí 

imeacht éagsúla a eagrú sa scoil.  An chéad aoí chuairteoir a bhí againn ná Liam Ó Braonáin a thug isteach an 

NCBES Roadshow ag an scoil. Tá Liam ag obair le taighde REMEDI in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus rinne 

sé cur i láthair don 4ú agus 5ú bliain a raibh baint aige le Leigheas, Innealltóireacht agus Eolaíocht. Thug 

James Soper cuairt ar an scoil freisin, leis an seó “Galileo’s Greatest Mistake”  agus chuir sé trí sheó iontach 

ar fáil i lá amháin.  Chomh maith le scoláirí Ghairmscoil na bPiarsach bhí scoláirí i láthair as na scoileanna 

náisiúnta sa cheantar, Scoil Bhriocáin, Scoil Mhuire,  S.N. Chamuis agus S.N. Leitir Mucú ina measc. An 

imeacht eolaíochta eile a bhí againn ná Ceardlann “Slippery Slimes” le Daithí Mac Craith ó GMIT.  Sa 

gceardlann seo d’fhoghlaim na daltaí faoi fheamainn éagsula atá le fáil ar chóstaí Chonamara agus fuair siad 

seans iad a aithint ag úsáid eochracha. Bhí an-éileamh ar na h-imeachtaí uilig agus bhain na daltaí go léir an-

tairbhe astu. D’fhreastal timpeall 200 duine uilig ar Sheachtain na h-Eolaíochta sa scoil.  Mo bhuíochas lena 

aoí-chuairteoirí agus leis an Galway Science & Technology Festival a d’eagraigh na h-imeachtaí iontach seo 

uilig dhúinn.                                                                                                                                 Bridie Uí Chonámha 

 

 

Gairmscoil na bPiarsach, Ros Muc, 091-574100 

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

Eag: Bridie Uí Chonámha 

 

 

Seachtain na hEolaíochta 2013 

 


