
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gairmscoil na bPiarsach 

 

Nuachtlitir                                 Nollaig 2011 

Beatha agus Sláinte 

Fáilte chuig eagrán na Nollag de nuachtlitir Ghairmscoil na bPiarsach agus tá súil againn go mbainfidh 

sibh sult as scéalta bheaga na scoile le tamall anuas. Is iomaí imeacht atá feicthe sa scoil ó shin ach 

caithfidh mé nóta ar leith a dhéanamh de chuid acu sin. I dtosach, déanaim comhghairdeachas mhór le 

Antaine Ó Ceallaigh as ucht áit a fháil sa chéad deich áit do thorthaí Theastas Shóisearach sa 

Mhiotalóireacht ón tír ar fad. Déanfadh an bronnadh air le gairid thuas i gCarraig Dróma Rúisc áit a 

raibh a theaglach ar fad chomh maith liom fhéin i láthair. Comhghairdeachas chomh maith le iar 

scoláire óna seascaidí, Seamús Ó Ceannabháin as ucht Corn Úi Riada a thabhairt leis ag an 

tOireachtas. Tá moladh ar leith chomh maith ag dul  chuig Mairtín Ó Clochartaigh agus Tomás Mac 

Craith as ucht an chéad áit a fháil i gcomórtas postaeir a reachtaladh mar chuid de Sheachtain an 

Chairdeas. Bhí ardchaighdéan sa chomórtas céanna ach piocadh ceann na leaids amach mar gur 

chuireadar béim ar na chineálacha eagsúla bulaíochta nach nglacfar leo ar chóir ar bith i nGairmscoil 

na bPiarsach. Déanaim comhghaideachas ar deireadh le Bridie Uí Chónamha agus Pól Ó Neachtain as 

ucht ardmharc a fháil i gcúrsa garchabhair FETAC a ndearnadar in Ionad Oideachas na Gaillimhe thar 

threimhse ocht seachtainí. Mar fhocal scoir, tá súil agam go mbeidh Nollag dheas shíochanta ag pobal 

scoile na Gairmscoile agus bliain nua mhaith i 2012. Beidh an scoil ag ath-oscailt ar an Luan an 9ú 

Eanair 2012.                                                                                      Peadar Ó Loideain (Príomhoide). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gairmscoil na bPiarsach, Ros Muc,          091-574100 

Ríomhphost: piarsach@eircom.net 

Eag: B.Uí Chonámha 

Cúrsaí Peile 

Faoi láthair ta Síle Ni Shúilleabháin (4ú 

bliain)  ag freastal ar thrialacha le haghaidh 

foireann meánscoileanna Réalta Chúige 

Chonnacht i bPeil Sinsear na mBan.  Beidh 

an fhoireann a bheidh’s roghnaithe ag 

imirt cluichí i gcoinne na cúigí eile sa 

bhliain nua.  Fógrófar na réalta ag ócáid 

ceiliúradh i gCaisleán an Bharraigh ar an 

15ú Eanair. 

Thug Manús Breathnach, cúlbáire na 

Gaillimhe cuairt ar an scoil an mhí seo 

caite le corn faoi 21 na hÉIreann a bhuaigh 

Gaillimh le gairid. Sa phictiúr, tá Manús 

agus Michéal Ó Suilléabháin scoláire ón 

triú bliain atá ina chúl báire don chontae 

faoi 14. 

 

Aoi-chuairteoir 

Thug Bernard Dunne, iar churaí domhanda cuairt ar an scoil 

le gairid. Thug sé oráid fior shuimiúil do scoláirí agus 

foireann teagaisc na scoile ar thabhacht an oideachais agus 

an Ghaeilge. Anuas ar sin, chuir sé cur síos go h-oscailte ar a 

shaol mar dhornalaí phroisfisiúnta agus bhí deis ag na 

scoláirí an trí bheilt a bhuaigh sé a fheicéail agus pictiúr a 

fháil tógtha leis.  

 

Clár JCSP 

Comhghaireachas le scoláirí an triú bhliain a bhfuair 

ainmiúchán do dhuais i rannóg an ghearr scannaíochta sa 

“Galway Junior Film Fleadh”. D’fhreastal an rang le Briain Ó 

hAnnaidh (comhordnóir JCSP) agus Peadar Ó Loideain 

(príomhoide) ar an ocáid in amharclann na Cathrach i 

nGaillimh le tamall anuas.  

 

Spóirt 

Mar chuid de obair na scoile chun spórt  chur chun cinn,  
d’éirigh linn ocht rothair a fháil chun deis a thabhairt do  
na scoláirí an ceantar áituil a fheicéal le linn am spórt.  
Baineann na scoláirí an-sult as an imeacht bhreise seo  
agus tá súil ranganna “Cheerleading” a chur ar fáil  
chomh maith tar éis na Nollag. 
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Pictiúrlann 

Bhí an cinemobile sa scoil i mí na 

Samhna áit a bhfuair scoláirí na 

scoile agus scoláirí na bunscoile san 

abhranntracht seans sos a fháil ó 

ghnáth oibre na scoile. Baineadh an-

sult as an ócáid.  

 

 

 

Leabharlann Brigid 

Aylward 

Rinne beirt ón 4ú bliain 

Heather Ní Chaisín agus 

Shauna Nic Dhonnacha 

léirmheas ar an úrscéal 

nua Gaeilge le Eilís Nic 

Dhuibhne Dordán ar 

Raidió na Gaeltachta an 

mhí seo caite. Bionn deis 

rialta ag scoláirí na scoile 

leabhair i nGaeilge agus i 

mBéarla a leamh ó 

leabharlann na scoile.   

Faoi láthair tá stoc nua 

istigh againn don 

léitheoireacht i gcóir na 

Nollag.  Mo bhuíochas le 

Brian Ó hAnnaidh as ucht 

na leabhrá JCSP a chuir ar 

fáil dhúinn agus le Feilim 

Ó Neachtain a rinne 

seilfeanna nua don 

leabharlann le gairid. 

Bridie Uí Chonámha,     

(Leabharlannaí) 

 

 Teagmhalaí Baile 

D’eagraigh an teagmhalaí baile Bríd 

Uí Bhriain ceardlainn “Cócaireacht 

na Nollag” le Micheál Ó Maoláin 

agus “Cóiriú Bláthanna” le Áine Uí 

Cheallaigh ins an scoil le déanaí. 

D’fhreastal slua maith do mhuintir 

na h-áite ar na ceardlainn seo agus 

bhain siad an-sult astu.  Ár 

mbuíochas leis an múinteoir Tíos 

Amanda Ni Ghreacháin a chuir an 

seomra Tíos ar fail le haghaidh na 

ceardlainn. 

Sa bhliain nua beidh ranganna 

Ríomhaireachta agus Matamaitic do 

thuismitheoirí ar fáil. 

 

 



Seachtain na hEolaíochta 2011 

Le linn seachtain na hEolaíochta d’eagraigh an múinteoir eolaíochta Bridie Uí Chonámha ceardlann 

Ceimic leis an Ollamh Malachy Thompson.  D’fhreastal scoláirí ón 1ú, 2ú & 3ú bliain ar na ceardlainn 

chomh maith le scoláirí óna scoileanna náisiúnta sa gceantar.  Ár mbuíochas le lucht eagraithe 

Seachtain Eolaíochta na Gaillimhe as ucht an ceardlann a chuir ar fáil dhúinn.  Táimíd fíor bhuíoch 

freisin do Scoileanna Náisiúnta Chill Chiaráin, Chamuis, Rosmuc agus an Ghoirt Mhóir as ucht freastal 

ar an ócaid.  Bhí neart torann agus pléascáin sa seó seo agus bhain chuile dhuine sult as. 

 

Maidin Caife don Oispís 

Bailíodh €520 ag an maidin caife a d’eagraigh muid ar mhaithe le Oispís na Gaillimhe.  Sa bpictiúr ta 

grúpa scoláirí ón scoil maraon len múinteoirí Bridie Uí Chonámha agus Amanda Ní Ghreacháin ag 

bronnadh seic ar Fiona McKinnon ó Oispís na Gaillimhe.  Buíochas le chuile dhuine a thug tacaíocht. 

 

 

 

 

 


