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Buaiteoir na hEireann - Scléip 

Ghlac Dearbháil Ní Mhurchú agus banna rac Chewie agus an Buíon páirt i gCraobh na hÉireann 

don chomórtas Scléip san ionad Axis I mBaile Munna an deireadh seachtaine seo caite. D’éirigh 

leo sa Chraobh Réigiúnach ag deireadh Mí Feabhra is tar éis a lán cleachtadh bhí 

said réidh is ullmhaithe don Chraobh. Bhí caighdeán an-ard ann. Ghlac Dearbhail 

páirt sa rannóg rince cruthaitheach aonair. Chuir sí píosa rince le chéile, mea-

scán do rince gaelach is ballet a bhí ann. Chum Chewie is an Buíon a n-amhrán 

féin is ghlac said páirt sa rannóg .grúpa ceoil. Bhí gach duine ar bís agus 

neirbhíseach ag deireadh an lae nuair a fhograíodh na buaiteoirí. Bhuaigh 

Dearbháil a rannóg ach ar an drochuair níor éirigh le Chewie agus an Buíon. Is 

buaiteoir na hEireann í Dearbháil . Comhghairdeas léi. 

AIB Build a Bank Challenge 

D’imigh foireann ‘Banc na Draíochta’ go Baile Atha Cliath ar an 9ú Márta chun 

páirt a ghlacadh sa chomórtas AIB Build a Bank Challenge. Chuir na daltaí tais-

peántas iontach ar siúl a bhí bunaithe ar an scannán Harry Potter. Fuair na cailíní 

inspiorád don bhanc ón fhoirgneamh ina bhfuil an scoil suite. Tá banc na scoile ag 

dul ó neart go neart mar a éiríonn an meid lóisteálacha  níos airde gach seachtain tar éis na promóisin 

iontacha atá na cailíní ag cur ar siúl. Cé nár éirigh leo sa Chraobh Réigiúnach d’fhoghlaim na daltaí go 

leor is bhain said an-taitneamh as. Tá Banc na Draíochta ar oscailt  gach Déardaoin ag am lóin.  

Seachtain na Gaeilge 

Bhí roinnt comórtais ar siúl do Choicís na Gaeilge i Meánscoil Gharman. 

Cuireadh Tráth na gCeist ar siúl don scoil iomlán. Bhí meascán do dhaltaí 

ó gach bliain ar gach foireann. Bhí ceisteanna bunaithe ar eolas ginearálta 

ach bhí ar nós ‘Cén aois é Paddy’  curtha san áireamh chomh maith. 

Bhuaigh Fionn, Georgina, Rachael Reck is an duais. Bhí roinnt comórtais 

ar siúl sna ranganna chomh maith – Filíocht, Scéal is Aiste. Feictear thíos 

buaiteoirí an Tráth na gCeist is comórtais sa rang. Ag deireadh an dara sheachtain tháinig an Chéad is an 

Dara Bhliain ó Ghaelcholáiste Phort Láirge chuig an scoil do chéilí taobh amuigh leis an gcéad is dara 

bhliain ó MSG. Cé go raibh daltaí cúthaileach ar dtús níorbh fhada go raibh said ag damhsa lena chéile tar 

éis a lán spreagadh óna múinteoirí. D’eagraigh Feachtas Tráth na gCeist idirscoile le linn sheachtain na 

Gaeilge I MSG.  Chuir an scoil trí fhoireann isteach ar an oíche is thángamar sa chéad, dara is tríú háit. 

Rachaidh na foirne a tháinig sa chéad is sa dara háit ar aghaidh go Craobh na hÉireann in Óstán Aisling I 

mBaile Atha Claith an deireadh seachtaine seo. Chuaigh roinnt daltaí faoi Agallamh chun an fáinne ór a 

fhail. Is siombail í a léiríonn go bhfuil an duine a chaitheann an fáinne líofa sa Ghaeilge. 

Meánscoil Gharman  An t-Earrach 2012 

Banc na Draíochta Buaiteoirí Seachtain na Gaeilge 

<- Dearbháil Ní Mhurchú 

                      ->Chewie & an Buíon:  

Na Baill: David Kavanagh, War-

ren Puirséal, Séamus Busher O 

Sullivan, Seán Reidy 



 

 

An Idirbhliain 

YSI 

Chuaigh an Idirbhlian go Cill Chainnigh chun páirt a ghlacadh sa YSI Speak out tar éis tionscnaimh a 

dhéanamh ar homafóibe. Shroicheamar  Cill Chainnigh ag a 9 ar maidin  ar an 22 de mhí Mhárta. Bhí a 

lán grúpaí ann ó Dheisceart Laighin. Rinneamar taispeántas gearr ar Bhulaíocht a dhéantar ar dhaoine 

homaighnéasacha. Bhí orainn postaeir agus a lán cleachtadh a dhéanamh don lá. Bhaineamar an-

taitneamh as an lá go háirithe ag féachaint ar na grúpaí eile. D’fhilleamar ar ais ar an scoil timpeall a 2 agus bhí an tuirse 

orainn. Shannon Southall  

Garchabhair 

Tá Cúrsa Garchabhrach críochnaithe ag an Idirbhliain is d’éirigh le gach duine sa scrúdú. D’fhogh-

laim said an t-uafás ó CPR go fuiliú is bristeacha agus is iontach an rud é go bhfuil scil don saol acu 

anois. Buíochas Mór don Chros Dhearg na hEireann is do Breda Roche dá foigne is saineolas le linn 

an chúrsa.  

 

Thuas—David Kavanagh ag déanamh 

CPR 

Mainicí do Junk Kouture, Máire Ní 

Dhiomsaigh is Rebecca Ní Cheallaigh 

   

 

Junk Kouture  

Ghlac cúigear dalta san Idirbhliain páirt sa chomórtas Junk Kouture.Bhí orainn gúna a dhéanamh as ábhar athchúrsála. Ar 

an 18 Márta chuamar go dtí an Crown Plaza i mBaile Bhlainséir i mBáile Átha Cliath chun ár gcuid oibre a thaispeáint ar 

an ardán taispeána. Bhí Rebecca Ní Cheallaigh agus Máire Ní Dhiomsaigh mar mainicíní ar an stáitse. Níor éirigh linn dul 

tríd go dtí an chéad bhabhta eile ach bhaineamar a lán taitnimh as agus tá súil again go mbéimid ábalta páirt a ghlacadh 

sa chomórtas an bhliain seo chugainn.  

 

 

 

 

 

 

Bailiúchán don eagraíocht  The Street Children of Bucharest 

Bhailigh Daltaí na hIdirbhliana €1288 in Inis Córthaidh ar an 15 Márta ar son The Street Children of Bucharest. Chaith 

siad an lá ar fad ó 9 go dtí a 6 ag dul timpeall an bhaile le buicéid ag lorg airgid.  Bhí sé mar chuid den obair leanúnach atá 

ar siúl acu an bhliain ar fad chun airgead a bhailiú don eagraíocht. Rachaidh said go Búcairist I Mí Bealtaine ar feadh 

seachtaine ag cabhrú leis an eagraíocht amuigh ansin. 

 

 

Bhí cúrsa cinnireachta ar siúl ag na daltaí le ceithre seachtaine anuas leis an eagraíocht Feachtas. Tháinig beirt ón ea-

graíocht chuig an scoil chun obair leis na daltaí. B’iad roinnt de na topaicí/gníomhaíochtaí a bhí ar siúl acu ná:  Stair & Ról 

Feachtas, Stair na Gaeilge, Tasc cinnireachta Tréithe, Ról an cheannaire, Stíleanna Cinnireachta, Tráth na gCeist, Athbheo-

chán is Plean teanga. Beidh said ag dul ar Thuras Teanga le Feachtas go Baile Atha Cliath chun cuairt a thabhairt ar ea-

graíochtaí Gaelacha, Colaiste na Trionóide is An Dáil ar an 19 Aibreán. 



 

 

Cispheil na mbuachaillí – ghlac an chéad bhliain páirt sa tsraith comórtais cispheile. Tá an 

tsraith go léir imeartha againn.  Bhí traenáil againn gach Luan ag am lóin agus i rith Cor-

poideachais le Aoife. Bhuamar i gcoinne Pres Muine Bheag agus chailleamar i gcoinne Gairm-

scoil Muine Bheag. Bhain na buachaillí an-taitneamh as.  

Cispheil na gcailíní – tá sraith na gcailíní fós ar siúl.  Ta cluiche amháin buaite agus cluiche 

amháin caillte. Tá Michelle i gceannas ar fhoireann na gcailíní.  Ráth mór oraibh! 

Camógaíocht – bhí lá iontach ag an bhfoireann camógaíochta i mBearna na hAille mí ó shin nuair a ghlac siad páirt i 

mblitzchomórtas idirscoile ann.  Seo an chéad chomórtas den chineál seo agus bhí an-bhród ar an scoil gur bhuaigh an 

fhoireann an chéad chluiche riamh don scoil! B’é sin an chéad uair a chaith aon fhoireann  an geansaí nua atá ag an scoil 

chomh maith.  D’imir na cailíní go hiontach agus thug siad taispeántas den scoth i ngach cluiche.  Bhí grianghraf dúinn sa 

pháipéar an tseachtain ina ndiaidh leis an gCorn Uí Dufaigh.  

Peil Ghaelach faoi 14 cailíní.  D’imir foireann peile na gcailíní i gcoinne Scoil Comhphobal Guaire agus Bridgetown le 

déanaí. An chéad agus an dara bhliain a d’imir. Bhí siad ag traenáil le Pól agus Fiona. Tá an tsraith críochnaithe anois.  

 Tag Rugbaí – Tagann Ross Barber chun rugbaí a mhúineadh sa rang corpoideachais. Thug sé cuireadh dúinn páirt a 

ghlacadh i mblitzchomórtas i nGuaire an tseachtain seo caite.  Bhí cluichí iontacha iomaíocha  againn agus tá an-suim ag 

na cailíní páirt a ghlacadh arís.  D’imríomar in aghaidh scoileanna ó gach cúinne den chontae. Dúirt Ross go bhfuil im-

reoirí iontacha againn.   

Trealamh nua – Tá trealamh nua agus cúil nua ceannaithe ag an scoil do eitpheil, haca, leadóg bóird, badmantan, sacar, 

CLG agus go leor spóirt eile. 

Thíos—Foireann Camógaíochta na Scoile iagus Aoife                                Na Ceannairí Meitheal 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

Meitheal 

D’imigh na Ceannairí Mheitheal go Bronnadh na nDuaiseanna sa Riverbank I Loch Garman I Mí Eanáir. 

Chuir na ceannairí taispeántas Powerpoint ar siúl a léirigh an obair go léir a rinne said ar scoil leis an 

gCéad bhliain. Léirigh an taispeántas an mhaitheas a dhéanann Meitheal don Chéad bhliain agus do na 

Ceannairí iad féin mar ba léir gur fhoghlaim is gur bhain said an-taitneamh as.  

 

Mionchomhlacht na hIdirbhliana 

Tá an Idirbhliain tar éis a bheith an-rathúil lena gcuid tionscnaimh  sa chomórtas X-cel. Bhuaigh Máire Ní Dhiomsaigh 

Duais na Scoile is Tuilleamas mar gheall ar an dul chun cinn is cur i láthair a rinne sí dá tionscnmah ‘Crazy Keds.’ Dhíol sí 

bróga priontáilte. Cuireadh dhá thionscnamh ar aghaidh chun dul isteach I gCraobh an Chontae ach ar an drochuair bhí 

orthu an uimhir sin a ghearradh síos. Dá bharr d’éirigh le Warren Puirséal dul tríd lena thionscnamh App Mad. Is App é  a 

tá mar fóclóir  Gaeilge. Níor éirigh le tionscnamh Daithí Kavanagh is  Josh O hÉalaithe ‘ The 1life awareness campaign’ dul 

tríd ach  chuir said a lán iarrachta is obair isteach ina dtionscnamh ar Isle Brí. D’eagraigh siad aoichainteoir Denis O Con-

nor ó Conscole chun teacht isteach is labhairt le daltaí is tuismitheoirí mar gheall ar ísle brí  I measc déagóirí. Dhíol siad 

bandaí chun eolas a chruthú chomh maith. Ádh mór le Warren an tseachtain seo i gCraobh an Chontae in Óstán Whytes I 

Loch Garman. 

 

Spórt 



 

 

An Eolaí Óg 
I Mí Eanáir d’éirigh le tionscnamh triúr cailíní san 

Idirbhliain, Róisín McCabe, Máire Ní Dhiomsaigh 

is Rachael Nic Ghiolla Bhríde dul isteach sa-

chomórtas cailiúil san RDS, an Eolaí Óg. Rinne said sé thurgnamh ar seacht 

n-adhmaid dúchasacha agus fuair siad  amach go bhfuil Déil Dhearg an-

chosúil le fuinseog  ó thaobh déantús an chamáin.  Thomhais siad so-

lúbthacht, neart, snáithe, éifeacht tirimeachta, éifeacht an taise agus 

meáchan  an adhmaid  go léir.  Le cabhair ó Bhrian Maher, Maher Woodcraft 

agus Brian Walsh, Déantóir camáin, rinneadh camáin as déil dhearg agus 

céadar chun seans a thabhairt do gach éinne triail a bhaint as iad féin. Bron-

nadh suaitheantas  glas orthu a chiallaíonn  ‘Molta go hard,’ aitheantas a 

bhronntar go cúramach. Bhain said an taitneamh as. 

 

Meánscoil Gharman 

Teach Coill an Bhrúnaigh 

Coill an Bhrúnaigh 

Inis Córthaidh 

Fón: 053-923-5796 

Fón Póca: 086 3838378 

Ríomhphost: 

meanscoil@meanscoilgharman.ie 

Suíomh Idirlíne: 

www.meanscoilgharman.com  

Dátaí don Dialann 

 

Laethanta Saoire na Cásca      - 30 Márta 

Athoscailt na Scoile                - 16 Aibreán 

Turas Go Búcairist                        -  14-21  Bealtaine  

 Turas na Fraince                           - 26 Aib -  2 Beal 

Oíche na hIdirbhliana                         -  28 Meitheamh 

Laethanta Saoire  an tsamhraidh         - 1 Meitheamh 

Scrúdaithe an tsamhraidh              -  28– 31Bealtaine 

Oíche Eolais faoin Idirbhliain  agus faoi dul isteach sa 

Chúigiú Bhliain        -  24 Aibreán 

 Tá leathanach ag Meánscoil Ghar-

man ar Facebook. Brúigh ‘Is maith 

liom é’ Tá fógraí curtha ar an 

leathanach. 

Meánscoil Gharman has a face-

book page. Press ‘ I like it’ and 

follow the school through photos 

Coiste Glas  na Scoile    Comhairle na Mac Léinn 

Ceolchoirm na Nollag 

Cór na Scoile a ghlac páirt i gCeolchoirm na 

Nollag a bhí thar a bheith rathúil.  Chuir na dal-

taí taspeántas den scoth ar fáil agus ba léir ar 

an oíche go bhfuil a lán tallaine sa scoil. 


