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Mo chéad cúpla seachtain I Méanscoil Gharman
Bhí mo chéad cúpla seachtain I Méánscoil Gharman chomh dheas. Tá na múinteoirí an mhaith agus an chabhrach. Nuair a bhíonn tú I bponc tá na múinteoirí ábalta cabhrú leat.
Agus fuair mé chairde nua. Tá an Ghaeilge easca, mar tá gach duine timpeall ort ag labhairt
as Gaeilge ach tá sé dúshlánacg, Ach is breá liom an dúshan. D’imigh mo chéad cúpla
seachtain I Méanscoil Gharman an -tapa. Mar tá sé an mhaith.
Alex Walton (Bliain 1)

An Chéad bhliain

An Dara Bliain

An Idirbhliain
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do

Culaith Bréige
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Bhí Comórtas Culaith Bréige ar siúl sa scoil chun airgead a bhailiú don eagraíocht ‘The Street Children of Bucharest.’ Bhí ar gach dalta gléasadh suas ar an 24 Deireadh Fómhair agus ag deireadh
an lae bhailigh an scoil le chéile is bhí ar gach duine a gcuid culaith a thaispeáint do na moltóirí is
do na daltaí eile. Na buaiteoirí ná: Blian 1—Darragh Cooper Bliain 2 –Bill Walsh & Helen Bolton
Lee, Bliain 3– Kahmen Bradley, Bliain 4 –Shane Carter, Bliain 5—Kirsten Gorby Ní Rónáin

Autism Ireland
Maith sibh daltaí na Idirbhliana a bhailigh 50 fón póca d’Autism Ireland. Ba mhaith linn
buíochas a ghabháil do na daltaí go léir a thóg isteach sean fhón pócaí. Gheobhaidh dalta le
riachtanais speisialta I nGaeilscoil Inis Cóirthidh Ipad le 100 fón.
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Na Sinsear

Na Sóisear

Díospóireachtaí Gael Linn
Ar an 19ú de Mhí Dheiredh Fómhair, chuaigh foireann sóisearaigh agus foireann sinséarigh go Cill
Chainnaigh chun dul in iomaíocht le scoileanna eile i gcomórtas díospóireachta Uí Chadhain Gael
Linn. Na sóisear ná an captaen James Teal, Tom Ní Mhurchú agus Mac Dara de Róiste. An rún a bhí
siad ar son ná ’Is iad na rudaí is luachmhaire sa saol ná na rudaí atá soar in aisce.’ Na Sinsear ná an
captaen Kirsten Ronan, Rachael Nic Ghiolla Bhríde agus Clóda Lynam. An rún a bhí á phlé acu ná ‘Tá
ról ríthábhachtach ag Uachtarán na hEireann’ is bhí siad I gcoinne an ruin seo. Bhí an dá fhoireann go
hiontach agus d’éirigh leis an dá fhoireann dul ar aghaidh go dtí an chéad bhabhta! Táimid an
bhrodúil as na foirne.

Turas na Chéad Bhliana go Bealach Conglais
Chuaigh an chéad blian go dtí Shielbaggan ag tús na bliana. Rinneamar boghadóireacht, neartú foirne agus tonn mharcaíocht. Tháinig Maire agus Michelle linn. Ní dheachaigh Michelle isteach san uisce ach chuaigh Maire. Ní raibh sí san
uisce ar feadh tamaill fada, mar gheall gur ghorthaigh Amie a lámh ag déanamh tonnmharcaíochta. Bhí an turas ar siúl
chun aithne a cur ar na daoine i do rang féin, chun ns ainmneacha fhoghlaim, chun fáil amach cad iad na caitheamh aimsire a bhfuil acu srl. Bhí an neartú foirne an-mhaith agus bhí an boghadóireacht go maith freisin. Ach bhí an tonn mharcaíocht go hiontach mar bhí sé gaofar agus bhí na tonnta an garbh. Ba é Cillian an duine is fearr ag an ag tonn mharcaíocht. Agus ba í Chloe an duine is fear ag an boghadóireacht. Bhí gach duine ag déanamh an iarracht sa neartú foirne.
Bhí an turas go hiontach agus dá mbeadh an seans againn rachaidh muid go léir ar ais arís.
Niamh Nic Ghiolla Bhríde

Chloe Ní Fhaoláin

Niamh Nic Ghiolla Bríde

An Chéad Bhliain amuigh ar na tonnta

Torthaí an Teastais Shóisearaigh
Ar an 14ú Méan Fómhair tháinig Torthaí an Teastas Shóisearaigh amach. Bhí gach duine an neirbhíseach an maidin sin
agus agtnúth lena gcuid torthaí a fháil. Um thrathnóna fuaireamar ár dtorthaí. Tháinig ár dtuisitheoirí isteach chun fanacht linn sula bhfuaireamar ár gcuid torthaí. Chuamar isteach go ofig Norah duine ar dhuine isteach chun na torthaí féin
a fháil aaus tháinig gach duine amach sásta. D’oibrigh gach duine sa rang go dian chun torthaí maithe a fháil agus bhí gach
duine sásta lena dtorthaí féin.

Turas na hIdirbhliana go Kippure Estate

An Idirbhliain amuigh si choill

Tine a lasamar agus cócaireacht an bhéile

Emer, Orla is Róisín

An lá tar éis Torthaí an Teastais Shóisearaigh d’imigh an Idirbhliain ar thuras go Kippure Estate I gCill Mhantáin le Gillian
agus Aoife chun a gcuid torthaí a cheiliúradh. D’fhanamar thar oíche is bhí dhá lá lán do ghníomhachtaí againn. Rinnemar
dreapadóireacht, boghdóireacht, treodóireacht , neartú foirne. Rinnemar cúrsa rópaí ísle. Bhí se an-ghreannmhar nuair a
thit Josh ar an talamh. An óiche sin d’imíomar amach go coill chun Survival Challenge a dhéanamh. Bhriseamr suas I dhá
fhoireann is bhí orainn bothán a chruthú le craobhacha, tine a lasadh, béile a ullmhú don teagascóir Damien agus siamsaíocht a chur ar fáil dó. Gníomh thar a bheith difriúil a bhí ann. Thángamar ar ais sa dorchadas le tóirsí ag deich a chlog.
An chéad lá eile rinnemar an cúrsa rópaí arda, bhí se seo thar a bheith scanrúil go háirithe an Monster Swing agus an
Leap of Faith. Rinnemar Zipline chomh maith. Turas an suimiúil a bhí ann. Bhí an craic againn!

An Siúlóid Urraithe
Bhí an siúlóid urraithe ar súil ar an 9ú Deireadh Fómhair
2011.Bhailigh a lán daoine le chéile ag Ravens wood I
gCurraclo chun siúlóid a dhéanamh chun airgead a
bhailiú don scoil. Lá álainn a bhí ann agus tháinig a lán
daoine amach chun tacaíocht a thabhairt don scoil. Bhí
tuismitheoirí, daltaí, múinteoirí agus gaolta ann.
Chríochnaigh gach duine an siúlóid laisitgh de uair agus
bhí cupán tae nó caiffe le fáil chomh maith le bia agus
píosa craic. Ba mhaith linn go raibh maith a agaibh a rá
leis na daoine a tháinig chun tacaíocht a thabairt don
scoil agus chomh maith leis sin Coiste na dTuistí a d’eagraigh an siúlóid.
Le Orla Ní Mhairtin (Bliain 4)

An Blitz Iomanaíochta
Bhí Blitz iomanaíochta ar siúl againn ar an 12ú DeireadhFomhair in Oylegate do na buachaillí. D’imríomar I gcoinne
Adamstown agus an C.B.S Loch Garman. Sa chéad chluiche ni rabhamar ró-mhaith agus chuamar síos chuig foireann nios
sine dúinn ó Adamstown. Ansin Tar eis Oráid Inspioradach ón buateoir Craobh na hÉireann Aoife O’Connor chuireamar
suas troid láidir I gcoinne an C.B.S, Fuaireamar cúlíní álainn agus bhí an craic againn mar bhí an “DangerMan” ó C.B.S ag
imirt “ar fheabhas”. Ar an drochuair chailleamar an cluiche sin chomh mhaith. Ach bhí an craic againn. Ní feidir linn fanacht
le haghaidh ár gcéad chluiche eile. Buíochas Mór do Aoife as an treenail go léir a rinne sí linn.

Agallamh le Aoife
Cé mhéad uair sa tseachtain a rinne tú traenailí?
Cúig uair de ghnáth ach bhraith sé ar an seachtain. Uaireanta níos mó. Nuair a bhí cluiche again ag an deireadh seachtaine
ní rabhamar ag treenail chomh minic.
Conas mar a bhraith tú tar éis an bua?
Bhí an-áthas orm go háirithe mar bhuamar dhá uair I ndiadh a chéile—rud a dúirt an-chuid daoine nach rabhamar in ann
déanamh.
Cén aois a thosaigh tú ag traenail?
Timpeall 7 nó 8 ach ní chuimhin liom anois!! Tamall fada ó shin.
An raibh suim I gcónaí agat I gcamógaíocht?
Nuair a bhí mé óg ní raibh foireann ceart again ach fós bhí an-suim agam ann. Bhí orm cleachtadh I m’aonar mó le mo
dheirfiúracha ach is fiú go mór é inniu.
Conas mar a mhothaigh tú roimh an gcluiche?
Bhí mé neirbhíseach ach bhí mé ag súil go mór leis an gcéad liathróid. Bhí dóchas orm go rachfadh gach rud I gceart ar an
lá.
Conas mar a mhothaigh tú ag teacht ar ais go Loch Garman?
Bhí bród an domhain orm as na cailíní go léir is an lucht tacaíochta mar tugann siad tacaíocht iontach don foireann I
gcónaí. Bhí an craic again ag bualadh le gach éinne.

Eolaí Óg

Meánscoil Gharman
Teach Coill an Bhrúnaigh

Comhghairdear mór le Rachel Nic Ghiolla Bríde, Maire Ni
Dhiomsaigh agus Roisin McCabe. D’éirigh lena dtionscnamh
dul tríd go dtí an comórtas san RDS I Mí Eanáir. Tá tionscnamh Rachel bunaithe ar
chomparáid idir adhmaid eile is fuinseog chun camán a

Coill an Bhrúnaigh
Inis Córthaidh
Fón: 053-923-5796

dhéanamh

Fón Póca: 086 3838378
Ríomhphost:
meanscoil@meanscoilgharman.ie
Suíomh Idirlíne:
www.meanscoilgharman.com

Comhairle na Mac Leinn
Tá an Tríú bliain ag eagrú Comhairle na Mac Léinn don tionscnamh O.S.S.P. Táimid ag
iarraidh toghcháin a chur ar siúl chun cailín agus buachaill a roghnú ó gach bliain chun
comhairle a chruthú sa scoil chun guth a thabhairt do na daltaí. Beidh na toghcháin ar
siúl tar éis an Briseadh Méan téarma agus beidh na cruinniú ar siúl ag am lóin ar an
Déardaoin.

Mionchomhlacht na hIdirbhliana
Tá an Idirbhliain ag obair ar a Mionchomhlachtaí agus beidh na rudaí seo thíos ar díol acu.
Máire- Beidh sí ag díoladh broga priontáile agus 'slates' priontáile. Cosnaíonn péire bróg €10 is cosnaíonn slate €10. Dá
mbeadh suim agaibh iad seo a cheannach, is feidir libh dul i teaghmháil le Máire ag maire.dempsey@yahoo.com
Emer Orla agus Rebecca- Beidh na cáilíní á díoladh seastán potaí agus cupán 'mosaic'. Dá mbeadh suim agaibh iad seo a
cheannach is feidir dul i dteaghmháil leis na cáilíní ag martin.emer@yahoo.co.uk
Rachael- Beidh Rachael ag díoladh 'Personalised Santa Letters'. Beidh costas €3 orthu, Rachaidh €1 ó gach litir go
dtí Crumlin Children's Hospital i mBaile Átha Cliath. Dá mbeadh suim agaibh iad seo a fháil is feidir libh dul i dteagmháil
le Rachael ag rachael.b.santaletters@gmail.com
Roisin agus Shannon—Tá Róisin agus Shannon ag déanamh leathanaigh le ‘Home-Remedies ‘ le haghaidh go leor tinnis
coitianta.

Dátaí don Dialann


Trialacha do Cheolchoirm na Nollag: 9 Samhain



Díospóireachtaí Uí Chadhain—14 Samhain



Cruinniú Tuistí—an Tríú Bliain: 10 Samhain



Cruinniú Tuistí—An Idirbhliain & an Cúigiú Bliain –28 Samhain



Turas go Corcaigh—Bliain 3,4,5— 14 Nollaig



Turas na Chéad Bhliana leis na Ceannairí Mheitheal



Scrúdaithe na Nollag— 16/19/20 Nollaig



Ceolchoirm na Nollag— 8 Nollaig



Laethanta Saoire na Nollag— 22 Nollaig



Athoscailt na scoile— 9 Eanáir

Tá leathanach ag Meánscoil Gharman ar Facebook. Brúigh ‘Is maith
liom é’ Tá fógraí , grianghraif don
scoil ar an leathanach.
Meánscoil Gharman has a facebook page. Press ‘ I like it’ and follow the school
through photos and notices.

Oíche Shamhna Shona
daoibh go léir!

