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Junk Kouture

Míle Buíochas

Rang na hIdirbhliana

Joe Harris

Leanne Ní Dhúil & Chloe Ní Bheoláin
Tá obair dochreidte déanta ag rang na hIdirbhliana agus an múinteoir ealaíne Danielle ar ghúnaí agus ar
chultacha don chomórtas Junk Kouture. Bhí orthu culaith a chruthú as earraí athchúrsála. Beidh Seó Faisin ar
siúl in Óstán Riverside ar an 20 Márta agus beidh na cultacha ar fad ar taispeáint ar an oíche. D’éirigh le trí
chulaith dul ar aghaidh go dtí an comórtas leathcheannais a bheidh ar siúl ar an 10 Márta in The Helix.

Etwinning

Enniscorthy

Tá rang na hIdirbhliana le tacaíocht agus cabhair ó Bhreda tar éis páirt a ghlacadh i dtionscnamh ar líne darbh
ainm Etwinning. Is tionscnamh é a thugann deis do dhaltaí nasc a dhéanamh le scoileanna eile san Eoraip.
Rinne Breda cúrsa traenála i nDubrovnic agus rinne na daltaí nasc le scoileanna sa Spáinn, sa Chróáit, san
Iodáil agus san Ungáir. Chomhoibrgh na daltaí agus na múinteoirí óna tíortha éagsúla le chéile chun féilire a
chruthú. Chuthaigh daltaí Mheánscoil Gharman féilire bunaithe ar Loch Garman. Beidh an fhéilire ar fáil ar
shuíomh na scoile chomh luath is a bhíonn sí ar fáil.
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Thaistil grúpa mór ón scoil go dtí an comórtas tallainne Scléip ar an Luan 10 Feabhra chun tacaíocht a thabhairt do 5 ionadaí ón scoil a chuir isteach ar an gcomórtas. Chan agus chas Emily Downey Rúin le One
Republic sa rannóg cheol aonair. Chan Lucia Hughes Already Gone le Kelly Clarkson sa rannóg chéanna.
Chas Mel Ó Siúird agus a dheartháir Daire dhá phort le tacaíocht ó Sheán Reidy ar na drummaí, Rac Amach
an t-ainm a bhí ar an ngrúpa. Sa rannóg chéanna chas agus chan Chewie agus an Buíon a n-amhrán
féinchumtha. Baill an ghrúpa ná Seán Reidy ar na drummaí, James O Sullivan ar an ngiotár, Warren Purcell
ar an bass agus Katie Redmond a chan. Ghlac Niamh Nic Giolla Bhríde páirt sa rannóg ilchineálach agus
d’inis sí scéal darbh ainm An Fear Glic. Ar an drochuair níor éirigh le chuile ghrúpa ón scoil dul ar aghaidh
chuig an gcraobh. Comhghairdeas le Niamh, Emily agus Chewie agus an Buíon agus go n-éirí leo sa chraobh
san Ionad Axis ar an gcéad lá de mhí Mhárta

Sacar na mBuachaillí
D’imir na buachaillí i gcoinne Dublin Oak Academy sna
Clocha Liatha i leathcheannais an chraoibh. D’imir said go
han-mhaith faoi stiúir Stiofáin. Bhí sár chluiche ag an gcúl
báire Seán Reidy. Shábháil sé thart ar chúig chúl. Chomh
maith leis sin bhí cluiche iontach ag Ciarán Marlowe.
D’imir sé I lár na páirce. Ar an drochuair chaill said 3-2 ag
deireadh an chluiche ach tiocfaidh said ar ais níos láidre arí
an bhliain seo chugainn!

Peil na mBan—Caoimhe Ní Bhroin
D’imir na cailíní faoi 16 dhá chluiche i mbliana. D’imríomar in aghaidh Duiske College agus VEC Baile Eoin. Bhí mí-ádh ar an
bhfoireann sa chéad chluiche. D’imríomar go hiontach agus bhí sár-chluiche ag cúl báire Duiske. Shábháil sí iarracht i ndiadh
iarrachta agus ag deireadh an lae bhí cúig chúilín idir na foirne.
Bhí lá iontach againn i gCill Chainnigh. Ní raibh an aimsir rómhaith ach bhí an cluiche. Bhí sé cóngarach ó thús go deireadh.
Bhíomar chun tosaigh go dtí go raibh cúig nóiméad fágtha. Ní bheimid ag seoladh cártaí na Nollag chuig an réiteoir.
Bhí Sophie Mc Cabe, Becky Carter ar fheabhas ar an bpáirc chomh maith le hAmy Nic Craith sa chúl. Cé gur chailleamar na
cluichí bhíomar cóngarach agus táimid ag tnúth go mbeimid níos fearr an bhliain seo chugainn.
“Cleachtadh a dhéanann máistreacht”

Rith Tras-tíre le Liam O Lionnáin
Chuaigh ochtar suas go Roscrea chun páirt a ghlacadh sa chomórtas rith tras tíre. Ba chomórtas ollmhór é seo le suas le 200
duine i ngach rás. Roinneamar an bus le Loreto agus Coláiste Pheadar ó Loch Garman. Ba lá fada é, d’fhágamar ag a leath uair
tar éis a hocht agus ní rabhamar ar ais go dtí a leathuair tar éis a sé. D’éirigh go hiontach maith le Robert Ronan ón dara bliain.
Chríochnaigh sé sa 36ú áit agus ní raibh Luke, Ciaran Marlowe, mé féin, Ciarán Ó Laoghaire nó Cian i bhfad taobh thiar de.
Chríochnaíomar go léir sa chéad leath. Bhí an talamh scriosta leis an aimsir agus bhí sé an-chrua orainn. Ag an bpointe seo
caithfidh mé a rá go raibh Niamh agus Sorcha sa chéad bhliain go hiontach. Chuir siad sár iarracht isteach agus chríochnaigh
siad sa chéad leath den rás freisin. Is dócha go mbeimid ag tosú ag traenáil go luath an bhliain seo chugainn.

Peil Ghaelach le Liam O Lionnáin
D’imir foireann shóisear peile na scoile go hiontach maith ina gcuid comórtais. Bhí blitz againn ag tús na bliana. Bhí roinnt do na
himreoirí gortaithe an lá sin agus chailleamar an dá chluiche. Ina ndiaidh bhí a fhios againn go raibh feabhsú ionainn. Chuamar i
mbun traenalá roimh chraobh an chontae. Sa cheathrú ceannais bhí cluiche crua againn in aghaidh VEC Bhun Clódí. Thángamar
slán ar an lá agus d’éirigh linn dul ar aghaidh go dtí an leathcheannais. Bhíomar ag ceapadh go mbeadh an cluiche deacair in
aghaidh CBS Ros Mhic Triúin. Bhí siad tar éis an lámh in uachtar a fháil orainn sa bhlitz. Thosaíomar go maith ar an lá agus bhí
cluiche iontach ag Ciaran Marlowe i lár na páirce chomh maith le Robert Ronan mar leath chúlaí láir. Tháinig Abbie Ní
Chinnéide linn agus d’aimsigh sí cúig chúilín ón imirt. Bhí an cluiche fós cóngarach go dtí go bhfuair Daire Ó Siúird cúl iontach.
Ba é 1-17 go 3-7 an scór deireanach.
D’imríomar an craobh i mBearna na hÁille. Tháinig an chéad agus an dara bliain go léir chun féachaint air. Bhíomar ag imirt go
maith agus ní raibh agus pointe eadrainn ag druidim le leath ama nuair a ghortaigh Sean Cooper a lámh. Bhí air an pháirc a
fhágáil. Sna trí nóiméad nuair nach raibh ach 14 ar an bpáirc scóráil VEC Inis Córthaidh dhá chúl. Ba é deireadh an chluiche mar
chomórtas agus leanamar ar aghaidh ag obair go crua sa dara leath. Bhí a lán deiseanna againn ach bhí Inis Córthaidh in ann an
bhearna a choimeád oscailte go dtí gur shéid an réiteoir an fheadóg dheireanach. Tá an fhoireann sásta leis an tséasúr ach
beimid ag déanamh ár ndícheall an craobh a bhuachan an bhliain seo chugainn.

Cispheil le Caoimhe Ní Bhroin
D’imir na cailíní ón gcéad agus ón dara bliain blitz cispheile le déanaí. Bá é ár gcéad bhlitz as trí i mbliana. D’imríomar in
aghaidh Rosbercon, Mercy agus CBS Ros Mhic Treoin. Ní raibh an bua againn in aon chluiche ach bhí na cluichí eadrainn agus
Mercy sa dara bliain an-chóngarach. Táimid ag traenáil anois agus tá sé mar aidhm againn na cluichí sa chéad bhlitz eile a
bhuachan.
Ar an lá d’imir Abbie agus Aoife ón dara bliain agus bhí cluiche iontach ag Nora, Chloe agus Olivia ón gcéad bhliain. Ba mhaith
leis an bhfoireann buíochas a ghabháil le Linda agus ná déan dearmad gach duine go mbíonn traenáil ar siúl gach Máirt ag am
lóin.

Mionchomhlacht
Tá obair leanúnach á déanamh ag lucht na hIdirbhliana ó thus na scoilbhliana sa rang
mionchomhlachta. Bunaíodh cúig chomhlacht i Mí Mheán Fómhair, Gnó Déanta
Éasca, Glamourize MSG, Chocolate Woodies, Recyclight Reflectors agus Class Crafts.
Tá na daltaí tar éis a bheith an-ghnóthach ag díol a gcuid tairgí ó shin. Cuireadh
agallamh ar na comhlachtaí ag deireadh mhí Eanáir agus bhuaigh Glamourize Me
tuilleamas na scoile. Bhuaigh Class Crafts rannóg na timpeallachta agus an rannóg
shinsearach. Rachaidh an dá ghrúpa ar aghaidh go dtí an craobh i Whytes Hotel i mí
Mhárta. Tá na comhlachtaí eile gnóthach freisin. Cuirfidh said ar fad isteach ar an
gcomórtas ‘Get Up and Go’ i mí Aibreáin. Caithfear buíochas a ghabháil le Breda agus
le hEóin as ucht na cabhrach ó thus na bliana.

Young Social Innovators
An aidhm a bhí ag ár dtionscnamh ná múscailt feasachta ar ghalar intinne i measc
na ndaltaí inár scoil. Roghnaíomar an tionscnamh seo toisc go bhfuil sé i mbéal an
phobail faoi láthair. Chreideamar nach bhfuil neart airde tugtha ag aon duine ar an
bhfadhb seo ach an oiread.
Tháinig cainteoir ón eagraíocht Aware go dtí an scoil agus labhair sé leis na daltaí sinsearacha. Rinneamar ceardlann leis chun
scileanna nua a fhoghlaim maidir le galar intinne. D’eagraíomar Yóga as Gaeilge do gach dalta ar scoil. Dar le gach dalta, bhí sé
suaimhneach agus cabhrach chun strus a laghdú. D’fhéachamar ar scannán a bhaineann leis an téama agus chuaigh na daltaí
sóisearacha ar shiúlóid mhachnaimh timpeall an cheantair chomh maith. Faraor, thosaigh sé ag cur báistí agus bhí orainn
filleadh ar scoil. Chun críoch a chur le Seachtain YSI, d’eagraíomar Lá Slipéir. Bhí ar gach dalta dhá euro a íoc chun slipéar a
chaitheamh ar scoil agus chuaigh an t-airgead go Aware. Bhailíomar €140.
Bhí an tseachtain ar fad thar a bheith suimiúil agus spreagúil agus tá súil againn gur féidir linn níos mó a dhéanamh ar an téama
amach anseo

Díospóireachtaí Gael Linn
Ghlac foireann shóisearach na scoile agus foireann shinsearach na scoile páirt i gCraobh Réigiunach de Chomórtas Uí Chadhain
ar an 11 lá déag de mhí na Nollag in Óstan an Boyne Valley i nDroiceád Átha. Ba iad na foirne sóisearaí ná Captaen Liam Ó
Lionnáin, Sorcha Ní Bhroin agus Niamh Nic Giolla Bhríde. Bhí siad i gcoinne an rúin “Tá áit ag an reiligiún go fóill i saol an
déagóra in Éireann”. Baill na foirne sinsearaí ná Captaen Helen Bolton-Lee, MacDara De Róiste agus Bil Breathnach. Bhí siad i
bhfábhair an rúin “Tá an pá a íocaimid leis an Taoiseach tuillte aige”. Rinne an dá fhoireann argóintí den scoth ach ar an
drochuair níor éirigh leo dul ar aghaidh go dtí Craobh na hÉireann. É sin ráite bhain siad ar fad éacht mór amach.
Comhghairdeas leo ar fad!

An fhoireann shinsearach

An fhoireann shóisearach

Gasóga na hÉireann le hAmy Nic Craith
Roghnaigh mo chontae mé mar ionadaí ceithre bliana ó shin. Bliain níos déanaí roghnaíodh mé mar ionadaí don oir-dheisceart
chomh maith. Tá an dhá phost sin fós agam i láthair na huaire. I mbliana chuir mé iarratas isteach chun a bheith i m'ionadaí
Náisiúnta ar son Ghasóga na hÉireann (Scouting Ireland).
Chuaigh mé suas go dtí an Uaimh chuig an National Youth Foura. Is cruinniú bliantúil é agus tagann na hiondaithe go léir le chéile
chun fadbhanna a phlé agus ionadaí Náisiúnta nua a roghnú. Bhí cúigear ón Oir-dheisceart, beirt ón Deisceart, cúigear ón Iarthar,
ceathrar ó Bhaile Átha Cliath, cúigear ón Tuaisceart agus triúir ón North-East in iomaíocht lena chéile. Ní raibh ach 9 spás ar an
bhfoireann Náisiúnta.
Bhí orainn oráid a thabhairt faoi ár dtaithí mar ghasóg agus bhí orainn caint faoi cén fáth gur chóir an post mar ionadaí náisiúnta a
thabhairt dúinn.
Roghnaíodh mé mar ionadaí sa chéad bhabhta. Anois is ionadaí Náisiúnta mé ar son Ghasóga na hÉireann agus tá an seans agam
a bheith i m'ionadaí idirnáisiúnta nó bheith ar an bhfoireann cumarsáide. Tá súil agam go mbeidh téarma an-ráthúil againn i
mbliana.

Aonach Leabhair
Beidh aonach leabhair ar an 6 Márta ar
scoil sa leabharlann. Tabharfar dearbhán
€1.50 do dhaltaí a bhfuil suim acu leabhar
a cheannach. Is deis iontach í seo.
Tapaigh an deis!

Thuas—Daltaí na hIdirbhliana i mbun Yoga

Comhghairdeas leis an gcéad bhliain, an
dara bliain agus an idirbhliain a
thiomsaigh €587.80 mar chuid den MS
Readathon. Caithfear moladh a
thabhairt do Hazel Ní Dubhgháin agus
Rosie Ní Fhaoláin a bhailigh an chuid
airgid don eagraíocht.

Dátaí don dialann
Taithí Oibre

24 Feabhra—7 Márta

Mionscrúduithe

25 Feabhra—5 Márta

Malartú na Fraince

29 Márta —5 Aibreán

Seachtain na Gaeilge

1-17 Márta

Seó Faisin in Óstán Riverside

20 Márta

Tá súil againn go raibh
briseadh meán téarma Laethanta saoire na Cásca
Turas go Búcairist
maith agaibh!

11 Aibreán—28 Aibreán
28 Aibreán—5 Márta

