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Nollaig 17
Tá an chéad téarma beagnach
críochnaithe againn anois agus
gach duine ag tnúth leis an Nollaig.
Tá daltaí na scoile tar éis a bheith
bainteach le go leor imeachtaí
éagsúla ó Scléip go dtí
Díospóireachtaí agus Spórt de gach
saghas. Tá mé an-bhródúil as na
hiarrachtaí go léir a rinne ár ndaltaí
chun cabhrú leis an gCumann
Naomh Uinseann de Pól agus as
an Idirbhliain a chabhraigh le
Seirbhís na Nollag do scoil Naomh
Pádraig. Nollaig Shona agus
Athbhliain faoi mhaise daoibh go
léir.
Our first school term has nearly come
to a close and everyone is looking
forward to Christmas. Our students
have been busy taking part in many
activities from Scléip to Debates and
various sports since the start of the
year. I am very proud of all the efforts
that our students have made to help St
Vincent de Paul and the transition
years who helped St Patricks School to
celebrate their Christmas service this
week. I would like to take this
opportunity to wish you all a very
Happy Christmas and a peaceful New
Year – Norah

Comórtas Beo
I mbliana, bhuaigh Nóra Moran agus Jade
Buttle an comórtas amhránaíochta “Beo” a
bhíonn á n-eagrú ag Foras na Gaeilge i rith
an Oireachtais. ‘Fuil na n-Óg’ an t-ainm atá
ar an amhrán a scríobh Nóra í féin. Bhuaigh na cailíní €2,000
agus leis an mbua seo thuill siad áit i gcomórtas eile!! Beidh
buaiteoir na céad comórtais eile le cloisteáil ar an dlúthdhiosca
Ceol 2018!!! Maith sibh a chailíní, is mór an éacht é. Is
ambasadóirí na scoile den chéad scoth sibh agus tá gach duine i
Meánscoil Gharman fíor bhródúil asaibh.

Dátaí Tábhachtacha
Scléip

Junk Kouture

Bucáirist

31, Eanáir

1, Feabhra
Beimid ag
déanamh ár seó i
Whites i mbliana.
Táimid ag tnúth go
mór leis.

14-21, Márta
Daltaí na
idirbhliana ag dul
ar an turas bliantúil
seo i gcomhair
seachtaine.

Craobhchomórtas
Scléip in
amharclann
Clasach BÁC. Go
n-éirí go geal libh.
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An Coiste Gaeilge
Comhrá 2017
Don chéad uair ghlac Meánscoil Gharman páirt i
gComhrá. D’eagraigh an coiste gaeilge uair a chloig
ar snag.ie ag tús na bliana i gcomhair ‘Comhrá
2017’ agus bhí idir comhráite, díospóireachtaí,
cluichí agus agallaimh úsáidte acu chun an uair a
líonadh. Bhain siad ar fad an-taithneamh as an
taithí.

An Teach Altranais

Tá ceoltóirí ó MSG tar éis dhá chuairt a thabhairt ar
an teach altranais sa Moyne in Inis Córthaidh i
mbliana. Téann siad ann agus cuireann siad roinnt
siamsaíochta ar fáil do na daoine atá ina gcónaí ann.

Culaith Bhréige
Bhí an-chomórtas le feiscint sa scoil roimh an mBriseadh
Meán-Téarma ní amháin i measc na ndaltaí ach idir
mhúinteoirí agus scoláirí..Norah ina measc! Bhí an t-adh linn
ar an lá leis an aimsir agus bhíomar in ann seó faisin a
dhéanamh os comhair fhoirgnimh na scoile.

Gaeilgeoir na Míosa
Chuireamar tús le Gaeilgeoir na míosa i mbliana.
Mar choiste bhíomar ag iarraidh aitheantas a
thabhairt do dhaltaí atá ag déanamh an-iarracht
an ghaeilge a labhairt, feabhas a chur ar a gcuid
Gaeilge, cabhrú le daltaí eile b’fhéidir, nó níos
mó páirte a ghlacadh i saol na scoile trí mhéan na
Gaeilge. Comhghairdeas leis na buaiteoirí go dtí
seo Oisín Ó Doinn agus Adam Ó Murchú

Gaeilge 24
Bhí an-spraoi ag níos mó ná 80 dalta i Meánscoil
Gharman agus iad ag glacadh páirte i nGaeilge 24 2017 i
Mí na Samhna.
D’éagraigh lucht an choiste Gaeilge na himeachtaí ar fad
ar an lá. Bhí idir Céilithe, cluichí agus craic againn agus
ghlac na daltaí leis an dúshlán an Ghaeilge a labhairt ar
feadh 24 uair a chloig, ní hamháin ar scoil ach timpeall an
cheantair ar fad chun an Ghaeilge a spreagadh agus a
scaipeadh. Maith sibh ar fad as ucht an t-airgead a bhailiú
agus páirt a ghlacadh!
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An Fhrainc
Féinchosaint

Chuaigh deichniúr ó bhliain 4 agus 5 go dtí
an Fhrainc chun taithí oibre a dhéanamh ar
feadh seachtaine. D’fhan siad le teaghlaigh, i
Nantes, in iarthar na Fraince. Bhain siad a
lán taitnimh as an obair le páistí óga agus
d’fhoghlaim siad go leor fraincise.	
  Le Róise
Eilis

Taithí Oibre

Tháinig fear darbh ainm John Phillips chun féinchosaint a
mhúineadh don idirbhliain. Mhúin siad dúinn conas ionsaí
a sheachaint agus cleasanna an ionsaitheora a aithint. Le
Ciara agus Nikkita

	
  

AWARE

Roghnaigh gach scoláire ón idirbhliain áit
dhifriúil chun a gcuid taithí oibre a dhéanamh.
Roghnaigh siad áit a bhí in oiriúnt dóibh. Ina
measc bhí múineadh, cócaireacht,
freastalaíocht, dearadh graificiúil, deisiú
teicneolaíocht, rúnaíocht, srl.

Shielbaggan

	
  

Is eagraíocht í seo a chabhraíonn le déagóirí a gcuid
mothúcháin a aithint agus conas déileáil leo. Chruthaigh
an chaint feasacht eadrainn mar ghrúpa.

SVP/NUDP
Tagann	
  grúpa	
  scoláire	
  ón	
  idirbhliain	
  le	
  chéile	
  gach	
  seachtain	
  
chun	
  cabhair	
  a	
  thabhairt	
  do	
  dhaoine	
  áitiúla.	
  Tá	
  bailiúcháin	
  
bhia	
  á	
  n-‐eagrú	
  acu chun	
  ciseacha	
  a	
  chur	
  le	
  chéile	
  le	
  
haghaidh	
  daoine	
  le	
  ganntanas	
  bia	
  acu.	
  

	
  

D'imigh an ceathrú bliain go Shielbaggan ar an 14ú Méan Fómhair. Ar dtús bhíomar ag léimt ó
aillte,thosaíomar ar aillte beaga agus d'eirigh siad níos airde. Bhí orainn snámh ón aillte go dtí na clocha.
Bhriseamar suas i dhá ghrúpa, chuaigh grúpa amháin ag dreapadóireacht, bhí sé bhalla ann agus chuamar ag
dreapadh ar bhallaí difriúla. Bhí na ballaí an-ard. Chuaigh an grúpa eile i bpluaiseanna agus bhí cúrsa
bacainne ann, bhí na pluaiseanna an-bheag agus bhí orainn an cúrsa a chríochnú chun ealú ón bpluais. Nuair
a chríochnaíomar ansin chuaigh an bhliain go dtí ostán i gcomhair béile chun tórthaí an Teastais
Shóisearaigh a chéiliúradh. Le Casey

An scannán

I	
  mbliana	
  fuair	
  an	
  scoil	
  deontas	
  ó	
  Chomhairle	
  Chontae	
  Loch	
  
Garman	
  chun	
  scannán	
  faisnéise	
  a	
  chruthú	
  in	
  éineacht	
  le	
  SETV.	
  
Rinneadh	
  an	
  scannán	
  chun	
  breithlá	
  na	
  scoile	
  a	
  cheiliúradh.	
  
D’oibrigh	
  na	
  daltaí	
  ón	
  Idirbhliain	
  go	
  dian	
  ar	
  an	
  tionscnamh	
  
seo.	
  Sa	
  scannán	
  tá	
  agallaimh	
  éagsúla	
  le	
  múinteoirí	
  na	
  scoile	
  
agus	
  tá	
  mír	
  ann	
  bunaithe	
  ar	
  stair	
  an	
  fhoirgnimh	
  agus	
  Eileen	
  
Grey.	
  
This	
  year	
  the	
  school	
  received	
  a	
  donation	
  from	
  Wexford	
  
Country	
  Counsel	
  in	
  order	
  to	
  make	
  a	
  documentary	
  with	
  
SETV.ie	
  to	
  celebrate	
  our	
  schools	
  10	
  year	
  anniversary.	
  The	
  
students	
  from	
  Transition	
  Year	
  worked	
  very	
  hard	
  on	
  this	
  
project.	
  The	
  documentary	
  included	
  interviews	
  with	
  teachers	
  
from	
  the	
  school	
  and	
  there	
  was	
  a	
  section	
  based	
  on	
  the	
  
schools’	
  history	
  and	
  Eileen	
  Grey.	
  Le	
  Robbie	
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I mbliana d'éirigh le daltaí bhliain 5
Teastas B1 a bhaint amach i
Scrúdú Gaeilge an Teastais
Eorpaigh atá faoi stiúr
ag Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. Tá ceithre ghnéith den scrúdú
seo; scrúdú léitheoireachta, scrúdú scríbhneoireachta, scrúdú
cluastuisceana agus scrúdú cainte. Tá cáilíocht Eorpach ag
leibhéal B1 bainte amach acu anois.Ina theannta sin, tá roinnt
daltaí ó bhliain 6 i mbliana tar éis páirtchreidiúint ag leibhéal B2 a
bhaint amach, is ionann leibhéal B2 agus an Ardteist. D'éirigh
thar barr le Mel Ó Súird, Josh McMillan, David Mulligan,
Cameron Butler, Ruadhán Ó Meachair, Sinéad Ní Chinsealaigh,
Róisín De Rúit, Alannah Malone agus Joe Harris. Tá na daltaí seo thar
moladh beirte toisc gur bhain siad ardmharcanna amach sa scrúdú cainte
seo. Le Ciarán

Teastas Eorpach na
Gaeilge

Lá Oscailte

Meánscoil Gharman held their open day on the 12th of
November. It was a busy day for all involved as future
students and their parents ﬂocked to the school. The choir
performed throughout the day to showcase the talented
musicians we have in Meánscoil Gharman. Home
economics students baked some tasty treats for the visitors
and transition year students sold a range of products for their
mini companies. All in all, it was a very successful day. Le
Conor D R

Scléip
D’éirigh go hiontach leis an dream a bhí ar an ardán cúpla
seachtain ó shin i gCorcaigh. Chaith gach grúpa go leor ama
ag cleachtadh agus is mór an trua nach féidir le gach duine
dul ar aghaidh go dtí an babhta ceannais i mBaile Átha Cliath
i mí Eanáir ach táimid an-bhródúil as gach duine a bhí ar an
stáitse. Ba mhór an dúshlán agus an éacht é.

Maith sibh agus comhghairdeas libh go léir.
D’éirigh leis “An saol deireanach”, An Cór “Blaisín”,
Molli, Na Cailíní Binne agus Na Buacs.
Caithigí súil orthu anseo
Fuil na n-óg https://vimeo.com/244204173
Blaisín https://vimeo.com/244380952
Cailíní Binne https://vimeo.com/244204517
Na Buacs https://vimeo.com/244206293
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SOAPBOX

B.T Eolaí Óg
Beidh cúigear scolaírí na
hidirbhliana ag glacadh
páirte sa chomórtas eolaí
óg a bheidh ar siúl sa
R.D.S. i ndiaidh na Nollag.
Tá Conn Caomhánach
Muiris, Con Ó Meachair
agus Jack Ó
Nualláin De Faoitnigh ag
fiosrú na heifeachtaí de phrobhitheacha E.M. Oibríonn
athair Conn mar threidhlia agus usáideann sé
próibhitheacha E.M. ar bhonn rialta mar chuid den a
chleachtas tréidliachta. Is próbhitheach nadúrtha é E.M.
a chruthaigh eolaí Seapánach Dr. Teruo Higa. Deirtear
gur féidir le próbhitheacha E.M. a úsáid sna réimsí
talmhaíochta, riar ainmhithe, dobarshaothrú,
dramhuisce, i mbainistíocht dramhaíola agus leis an
nglantachán.
Mar chuid den taighde seo, ta na buachaillí ag díriú ar an
éifeacht d’EM i dtalmhaíocht, dobarshaothrú agus i
nglantacháin agus fuíll. Bhí siad ag plé le Dr. Karen
Daly a oibríonn mar eolaí ithreach i dTeagasc i Loch
Garman. Táimid an-bhuíoch as ucht an cúnaimh a thug
sí dóibh.
Tá Conor Dé Ruit agus Robbie Mac Giolla Dé i mbun
taighde faoin gcatagóir eolaíocht sóisialta agus iompair.
Tá na buachaillí chun staidéar a dhéanamh ar chuótaí
inscne i dtoghcháin agus an éifeacht a bhíonn orthu ar an
méid mná a bhí ag rith agus a bhí tofa in olltoghchán na
hÉireann 2016. Déanfáidh na	
  buachaillí iniúchadh ar an
éagsúlacht idir na contaetha éagsúla sa tír roimh agus tar
éis a cuireadh na cuótaí i bhfeidhm agus an éifeacht a bhí
ag na cuotaí ar an méid mná a thofa. Tá Conor	
  agus
Robbie an gnóthach faoi láthair ag bailiú eolais ó
Theachtaí Dála na tíre.

Seachtain na hEolaíochta
D’fhreastail	
  bliain	
  1	
  agus	
  bliain	
  2	
  ar	
  chaint	
  
eolaíochta	
  a	
  reactáladh	
  i	
  leabharlann	
  Inis	
  
Córthaidh	
  le	
  linn	
  seachtain	
  na	
  heolaíochta.	
  
Labhair	
  eolaí	
  ríomhaire	
  darbh	
  ainm	
  Paul	
  
Hickey	
  faoin	
  a	
  chomhlacht	
  eolaíochta	
  
‘Curio’	
  agus	
  conas	
  a	
  réitítear	
  fadhbanna	
  
móra	
  an	
  tsaoil.	
  Cuireadh	
  tráth	
  na	
  gceist	
  
eolaíochta	
  ar	
  siúl	
  do	
  mhuintir	
  na	
  céad	
  bliana	
  agus	
  lucht	
  na	
  
dara	
  bliana	
  chun	
  na	
  heolaíochta	
  a	
  spreagadh	
  chomh	
  
maith.	
  Le	
  hElaine
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Chuaigh ceathrar daltaí i
mbliain 6 go dtí Port
Láirge ar an1 4/10/17
chun óráidí a thabhairt i
gcomórtas Eorpach
maidir le Bréalú, agus
iarbhairtí Bréalú ar an tír
seo. Ba chomórtas antaitneamhach é
“Sopabox”, agus labhair
ár ndaltaí go lonrach.
Fiú d'éirigh le dalta conspóideach amháin, Fionn
Griffin, píosa amhránaíochta a chur ina óráid. Cé gur
labhair chuile dhuine go hiontach, ba é Luke
Redmond laoch na himeartha. D'éirigh leis an dara
áit a bhaint amach agus bhí gliondar i gcroí Stiofán
nuair a fógraíodh a ainm. In éineacht le sin, bhí lón
iontach curtha ar fáil dúinn. Ba lá den scoth é go
deimhin. Le Liam

Peil
na
mBan
Bhí suim
mhór i
bpeil na
mban i
mbliana. Ghlac an fhoireann U16 páirt sa bhlitz peile
i bhFearna i mBliana. Bhuaigh siad trí as ceithre
chluiche. Bhí Áine san Idirbhliain mar chaptaen na
foirne. Lean an fhoireann ar aghaidh go Guaire agus
D’imir sibh i gcoinne Choláiste Creagh. Bhí cluiche
den chéad scoth ag na cailíní agus chríochnaigh siad
leis an scór; Meánscoil Gharman: 12.9, Coláiste
Creagh: 3.3. D’imir gach cailín ar buaic a chumais
ach bhí Meadhbh Ní Shionóid an t-imreoir is fearr ar
an lá. Tháinig an craobhchómortas chun deirigh
nuair a chaill na cailíní i gcoinne Bhaile an Droichid.
Beidh peil na gcailíní U14 ag tosú i ndiaidh na Nollag
agus beidh deis ag na cailíní feabhas a chur ar a gcuid
scileanna peile. Le hElaine
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Comórtas Ealaíne
Bhí an bua ag Megan Ní Bhroin agus Rosie Ní
Fhaoileacháin (bl5) i gcomortas ealaíne mór le rá
le déanaí. Bhí cead ag aon dalta ó mheánscoil faoi
phátrúnacht an Fhorais páirt a ghlacadh. Ba é
'Teangacha na hEorpa' an téama i mbliana agus
ghlac ceathrar ón rang páirt sa chomortas.
Bhuaigh Megan agus Rosie leabhair, táibléid agus
cluichí mar chuid na duaise. Tá na h-iontrálacha
ón gceathrar mar thaispeántas sa phríomh halla ar
scoil faoi láthair. Maith sibh a chailíní! Le Danielle

Peil na mBuachaillí

Comhghairdeas leis an
bhfoireann peile U16 a
bheidh ag imirt sa chluiche
ceannais i gcraobh na niarbhunscoileanna Laighean
Theas. Go n-éirí go geal libh
san athbhliain a bhuachaillí.

Coiste Glas Mheánscoil
Gharman

Comógaíocht
Bhí foireann camógaíochta na scoile ag imirt
dhá blitz camógaíochta i mbliana go dtí seo. I
mí Dheireadh Fómhair, bhí blitz acu i
bhFarmleigh agus bhuaigh siad trí chluiche as
ceithre chluiche, bhí siad thar barr. Ansin, i mí
na Samhna, bhí lá eile acu i bhFearna ag imirt
camógaíochta agus arís d’imir na cailíní go
hiontach ag buachaint trí chluiche arís. Tá go
leor tallainne ag an ngrúpa seo. Beidh níos mó
cluichí tar éis na Nollag. Maith sibh a
chailíní! Le Máire

Tá na daltaí seo ar chlé mar chinnirí glasa i mbliana. Buaileann an coiste glas le chéile
gach Céadaoin ag am lóin. Tá sé mar spriocanna ag an gCoiste Glas cursaí
athchursála a fheabhsú ar scoil. Beidh bosca muirín a dtosnú acu ina mbeidh bosca
bia i ngach seomra ranga. I ndiaidh é sin, oibreoidh an coiste ar mhuirthimpeallacht
agus tosóidh siad feachtas feasachta i leith thimpeallacht na farraige. Le hElaine

