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An Chéad Bhliain agus Na Ceannairí Meitheal

Míle Buíochas

Ba mhaith linn fáilte a chur roimh an gCéad Bhliain
nua. 39 Dalta san iomlán atá ann is tagann siad ó
gach cúinne an chontae. Tá siad briste suas I
ngrúpaí de chúigear is tá ceannaire Meitheal ag
gach grúpa chun cabhrú leo socrú isteach. Déanann
said rang gach seachtain leo. Bíonn spraoi acu leo
agus bíonn said in ann labhairt leo mar gheall ar aon
fhadhb. Is iad na ceannairí ná Warren Purcell, Orla
Ní Mhairtín, Emer Ní Mhairtín, Rachael Nic Ghiolla
Bríde, Máire Ní Dhiomsaigh, Shannon Southall agus
Rebecca Ní Cheallaigh
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Ar an 26ú Meán Fómhair, chuaigh an 6ú, 5ú agus an 4ú Bliain go dtí an Iodáil ar feadh cúig lae. Ar an
gcéad lá chuamar go Pisa. Chonaiceamar an Túr Claonta agus chaitheamar an lá ag siúl timpeall ag siopadóireacht sna margaí. Chaitheamar an dara lá I bhFlórans. Chuamar ar thuras timpeall na cathrach.
Chonaiceamar an dealbh de Dhaithí. Bhí sé go hiontach. Ni dheachamar go dtí na hiarsmalanna mar bhí
stailc ar siúl. Ar an tríú lá chuamar go Sienna. Ba áit álainn í. Chaitheamar an lá ar siúl timpeall ag
breathnú ar an gcathair agus ag ithe uachtar reoite agus píotsa. Bhí an bia go hálainn ann. Thugamar
cuairt ar an Róimh ag deireadh an turais. Chuamar go páirc siamsaíochta, Rainbow Magicland. Bhí sé ar
fheabhas cé go raibh sé ag cur báistí. Ba é SHOCK an mharcaíocht ab fhearr. Ar an lá deireanach thugamar cuairt ar an gColaseum, an Trevi Fountain agus Cathair na Vatacáine. Chonaiceamar an Séipéail
Sistíneach ach ní fhacamar an Pápa! Bhain gach éinne an-taitneamh as agus dá mbeadh an seans again
filleadh ann amárach, bhéimis imithe.
Le Rachael Nic Ghiolla Bríde.

AIB Build a Bank Challenge
D’imigh gach dalta san Idirbhliain faoi agallamh chun post a fháil ar
fhoireann bainc na scoile. Roghnaíodh na daoine seo a leanas.
Bank Manager—MacDara de Róiste, Assistant Manager—Tyler O Connor, Sales & Marketing— Tara Dixon, Teller— Aine Ní hIfearnáin,
Teller— Síofra de Búrca, Auditor—Tom Murchú.
D’oscail an banc ag am lóin inné. Ghléas an fhoireann ar fad suas. Tháinig Clare O Connor isteach chun
an banc a spreagadh I measc na ndaltaí . D’imir said cluichí ar nós Musical Chairs srl. Bhí ceol scanrúil á
sheinnt agus bhí duaiseanna cosúil le húlla clúdaithe le seacláid ann. Osclóidh an banc gach Máirt ag am
lóin.

Turas na Chéad Bhliana go Shielbaggan
Ar ár dturas go Shielbaggan rinneamar gníomhachtaí difriúla chun aithne a chur ar a chéile. Bhí orainn balla a
dhreapadh agus ansin léimt as. Ansin bhí ar cheathrar pol
a dhreapadh sgus seasamh ag an mbarr ag an am céanna
le chéile. Feictear é ar dheis sa ghrianghraf. Bhí sé thar a
bheith scanrúil. Chuamar coasteering freisin. Bhí orainn
léimt as trí aill. Ní raibh an chéad cheann ach méadar in
airde ach d’éirigh said níos airde ansin. Chuir mé aithne ar
dhaltaí eile ar an turas agus ceapaim gur bhain gach duine
taitneamh as.
Le Hazel Duggan

Turas na Tríú Bliana go hInis Oirr
D’imigh an Triú Bliain go hInis Oirr an tseachtain seo
caite ar feadh trí oíche. D’imigh said maidin dé hAoine
go dtí an Oileán agus ar an tslí stop siad i nGaillimh. D’fhan said i mbrú óige ar an oileán. Ar an Satharn d’imigh
an rang go teach solais ar an oileán. Um thrathnóna
chuaigh roinnt dóibh ag rothaíocht, ar súilóid nó ar
chairt capaill. Bhí neart rudaí le feiceáil ar an oileán
cosúil leis an sean-long, an caisleán agus an trá. D’fhill
gach duine ar ais go Loch Garman ar an Domhnach. Ba
thuras maith é agus thug sé deis do na daltaí a gcuid
Gaeilge a fheabhsú.
Le Bill Breathnach

Díospóireachtaí Gael Linn
Comhghairdeas le Foireann Sóisear na scoile. D’éirigh leo dul ar aghaidh go dtí an
chéad bhabhta eile i gComórtas Díospóireachta Uí Chadhain aréir. Sé an rún a bhí á
phlé acu ná ‘Droch-chultúr is ea an Popchultúr’ agus bhí siad i gcoinne an rúin. Baill
na foirne ná Captaen Emma Ní Bhroin, Niamh Nic Ghiolla Bríde is Bill Breathnach.
Chomh maith leis sin d’éirigh le Foireann Sinsear na scoile dul ar aghaidh mar
gheall ar an sár-argóint a rinne siad freisin. An rún a bhí á phlé acu ná ‘Tá sé ceart
go mbeadh cead ag Seanadóirí agus ag Teachtaí Dála a rogha éadaí a chaitheamh i
dTithe an Oireachtais.’ Baill na foirne ná Captaen Rebecca Coughlan-Nolan,
Dearbháil Ní Mhurchú is Kirsten Gorby Ní Rónáin. Maith sibh!

Buntáiste Breise

D’fhreastal an 5ú, 6ú is an 4ú Bliain ar sheimineár darbh ainm Buntáiste Breise a bhí eagraithe ag Gaelport. Bhí aoichainteoirí
ann ar an lá ag caint faoin nGaeilge is an buntáiste a bheidh ag daltaí sa todhchaí má tá Gaeilge acu. B’iad na aoichainteoirí ar
an lá ná Kevin De Barra, Eimear Ní Bhrádaigh, Séamus Ó Diollúin, Diarmuid Lyng agus Tony Dempsey. Bhuaigh daltaí Clóda Lynam is Jessica Ní Mhairtín duais mar gheall ar na sár-cheisteanna a chuir said ar an bpainéal.

Cúinne na hIidrirbhliana
Torthaí & Shielbaggan
Comhghairdeas le daltaí na hIdirbhliana! Bhain siad sár-thorthaí amach i Scrúdaithe an Teastais
Shóisearaigh. An lá dár gcionn d’imigh siad le Breda is Gillian go Shielbaggan chun na torthaí a
cheiliúradh. Rinne siad dreapadóireacht, rópaí arda agus Coasteeering. Bhain siad an-taitneamh
as.

Gníomhachtaí ar an Aoine
Tá an Idirbhliain tar éis a bheith an-ghnóthach ar
an Aoine le linn an thréimhse ina ndéanann siad
gníomhachtaí. An chéad sheachtain rinne siad
modúil ar Sheapáinis le Michelle. An tseachtain
dár gcionn rinne siad lá iomlán le Mac Dara Deery
ar ‘Personal Development through Drama.’ Rinne
siad ceardlann ar feadh trí seachtaine leis an
Dance Theatrre of Ireland. D’fhoghlaim siad damhsa Hip Hop. Bhain siad an-taitneamh as. Ceardlann dhifriúil ab ea é is feicfidh gach duine iad ag
Ceolchoirm na Nollag. Faoi láthair tá siad ag déanamh Cúrsa Garchabhrach le Breda Roche ó
Chros Dhearg na hÉireann. Thug siad cuairt ar an
gComórtas Treabhdóireachta freisin. Thosaigh
said Cúrsa cinnireachta le Feachtas freisin. Thug
said cuairt ar Opera I Wexford Opera House.
<- Ar chlé
Na Daltaí ag an gceardlann Damhsa le Rob ón Dance Theatre of Ireland.
Ar barr - an Turas go Shielbaggan

Cúrsa Traenála

Múinteoirí Nua

Rinne an Idirbhliain dhá lá le Paul Sheridan
ag foghlaim conas daoine a thraenáil do
spóirt éagsúla. Rinne said roinnt ranganna
teoirice - seisiún a phleanáil is a eagrú,
cód eitice , forbairt an imreora srl. Ansin
rinne said seisiúin practicúla taobh
amuigh. Chuir said an t-eolas a d’fhoghaim
said sna ranganna I bhfeidhm. Rinne
measúnú ar gach duine agus gheobhaidh
said teastas I ndiadh an Bhrisidh. Bhain
said an-taitneamh as.
Raidió

David Gannon ( Corpoideachas & Gaeilge)
Breda Breathnach ( Gnó & Mata) Clíona Na
Mhuirí (Eolaíocht) Linda Farrell ( Mata, Ríomhairí & Eolaíocht) agus Deirdre Quinn
( Eacnamaíocht Bhaile)

Tá daltaí na hIdirbhliana tar éis Raidió a bhunú. Bíonn sé ar siúl
ag am lóin gach Céadaoin. Tá ceithre staisiún— Raidio Rithim,
Raidió na nDaltaí, Raidió MSG agus Raidió na gcaora. Craoltar
ceol, craic agus caint! Seinntear ceol gaelach is bíonn cúlchaint, nuacht is comórtais le cloisteáil air!

Seachtain Mhata
Meánscoil Gharman
Teach Coill an Bhrúnaigh
Coill an Bhrúnaigh
Inis Córthaidh
Fón: 053-923-5796

Le linn seachtaine Mhata cuireadh gníomhachtaí ar siúl don chéad bhliain. D’eagraigh an Idirbhliain gníomhachtaí is cluichí
dóibh le linn na seachtaine. D’imir said Countdown, Tráth na gCeist, puzail, fadhbanna a réiteach is d’eagraigh grúpa amháin
Toraíocht Taisce. Feictear ar barr buaiteoirí na Toraíochta taisce. Chomh maith leis sin thóg daltaí ón dara is an chéad bhliain
grianghraf a léirigh coincheap sa Mhata. Buaiteoir an chomórtais ná Niamh Nic Ghiolla Bhríde agus feictear a grianghraf mar
gheall ar Phí ar barr.

Spórt
Iománaíocht shóisear na mbuachaillí
D’imir na buachaillí i mBlitz Iománaíochta ar an 20ú Méan Fómhair i mBearna na hÁille. Lá deacair a bhí ag na buachaillí. 13 an
taobh le leath 13 nóiméad a bhí ann. Ní raibh ach ionadaí amháin ag na buachaillí agus bhí orthu ceithre chluiche a imirt i
ndiadh a chéile gan sos. Bhí tús maith acu i ngach cluiche ach ag an deireadh bhí siad spíonta. Chaill siad gach cluiche ach
d’oibrigh na buachaillí go crua agus níor stop siad go dtí go raibh an fheadóg dheireanach séidte.
Peil na mBan
Tá dhá chluiche imeartha ag na cailíní i mbliana. D’imir siad a gcéad chluiche ar an 21ú Meán Fómhair i mBearna na hÁille i
gcoinne Coláiste Duiske ó Cill Chainnigh. Ba iontach an lá é. D’imir na cailíní go hiontach agus bhí Becky agus Sophie ar
fheabhas i lár na páirce. D’áimsigh Niamh Nic Giolla Bhríde trí chúl agus roghnaigh na cailíní í mar laoch na himeartha agus
bhuaigh Méanscoil Gharman 7-3 go 0-3. Is ar an Aoine seo caite, an 19ú Deireadh Fómhair d’imir na cailíní a dara cluiche. Bhí
orthu dul suas go Ceartharlach chun imirt i gcoinne St Leo’s. Is scoil iontach mhór í Leo’s. Bhí a fhios ag na cailíní go mbeadh
cluiche deacair acu. Thosaigh siad amach go maith le cúl ó Becky tar éis nóiméid. Bhí Sophie ag imirt thar barr i lár na páirce le
tacaíocht ó Emma agus Claudia ar na cliatháin. Tháinig St Leo’s ar ais áfach agus chur siad na cailíní faoi bhrú ag deireadh an
chluiche. Sa dara leath d’oibrigh na cailíní go crua, go háirithe Zara agus Holly sna cosantóirí. Faoi dheireadh, bhí St Leos róláidir dóibh agus bhuaigh siad ar an scór 9-3 go 2-5. Ní féidir caint faoin gcluiche seo gan ainm Amy a rá. D’imir sí thar barr sa
chúl agis bhí gach duine sásta a rá gurb í laoch na himeartha.
Blitz na Chéad Bhliana
D’imir na buachaillí Blitz na chéad bhliana in aghaidh
Garimscoil Loch Garman, Gairmscoil Inis Córthaidh agus
Gairmscoil Baile an Droichid. D’imir siad go maith go háirithe
Fionn, Liam agus Lúcas. Ach ar an drochuair bhí na
scoileanna ró-láidir dúinn. Tá siad ag traenáil do chluichí eile
faoi láthair.
Fógraí
8 Samhain - Cruinniú Tuistí Bliain 3
21 Samhain—Oíche Oscailte
27 Samhain— An Idirbhliain ag bailiú in Inis Córthaidh
28 Samhain—Cruinniú Tuistí Bliain 4
13 Nollaig— An Idirbhliain ag bailiú I nGuaire
17 –19 Nollaig - Scrúdaithe na Nollag
20 Nollaig—An Idirbhliain ag bailiú I Loch Garman
21 Nollaig—Laethanta saoire na Nollag

Buachaillí na Chéad Bhliana ag Blitz Peile I bPáirc Charman.
Lúcas, Colum, David, Cian, MJ, Mark, Harry, Joshua, Roibeard,
Ciarán, Fionn, Liam, Ciarán M agus Jack

Bíodh Oíche Shamhna mhaith
agaibh go léir!

