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I mbliana rinne daltaí na hidirbhliana an-iarracht ar fad cabhrú leis an timpeallacht. Rinne siad 

rudaí cosúil le glantachán bóithre agus glantachán timpeall na scoile. Chuaigh siad ar thuras 

chuig Curach Cló chun glantachán trá a dhéanamh freisin. Lá iontach a bhí ann. I rith ranganna 

rinne siad an cinneadh iad féin chun glantachán scoile a dhéanamh agus rinne siad an-jab. 

Chruthaigh Rachel agus Dáithí óstán na bhfeithidí i rith ranganna aitheantais aeráide. Tháinig 

Éamon, Jack agus Sean ar scoil ar a rothair seachas i gcarr chun truailliú cairr a ísliú. Rinne 

Jessica fógraíocht le póstaeir timpeall na scoile agus chuir sí glao ar an ionad athchúrsála chun 

bruscar na 
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Ar an Déardaoin, 10 Nollaig bhí Lá Éadaí Seanré againn i Meánscoil Gharman. An fheidhm a bhí againn ná 
eolas a scaipeadh faoi fhaisean gasta agus truailliú na ranna faisin timpeall na scoile. Tionscadal dhaltaí an 
ranga Polaitíochta agus an tsochaí. Bhíomar ag súil le feistis chruthaitheacha agus d'éirigh go maith leis na 
daltaí! Chonaiceamar feistis ó na 90idí síos go dtí na 20idí! Léiriú soiléir de spiorad cruthaitheach na scoile a 
bhí ann. Chuireamar agallaimh ar na daltaí faoi cad a bhí á chaitheamh acu agus an t-eolas a bhí acu maidir le 
faisean gasta. Faoi dheireadh, roghnaíomar beirt bhuaiteoirí ó gach bliain; bhí duaiseanna ar fáil don dalta 
leis an bhfeisteas agus an t-agallamh is fearr. Comhghairdeas leis na buaiteoirí, Katie Ann, Aoife, Cáit, 
Stephanie, Gavin, Zoe, Ríona, Finley, Mathilda, Oisín, Teighan agus Erin.  

 

Tá scéim nua againn ar scoil chun na daltaí atá ag déanamh an-iarracht  a mholadh. Bíonn sé fíordheacair ar 
na múinteoirí daoine a roghnú mar gheall go bhfuil líon na ndaltaí atá an-tiomanta agus atá mar ionadaí na 
scoile den chéad scoth chomh hard sin. Bíonn teastas agus dearbhán mar dhuais do na buaiteoirí. Is iad Dara 
Ó Cathail agus Adam Ó Caomhánach an chéad bheirt a bhuaigh an duais i mbliana agus molaimid go mór iad. 
Tá an bua sin go hiomlán tuillte acu. Maith iad! Le Cecile  

 

 Tá an idirbhliain go léir tar éis ceachtanna damhsa a dhéanamh le Declan Flanagan gach Déardaoin 

ar feadh cúig seachtaine anois. Bíonn an-spraoi agus craic againn ag foghlaim na ndamhsaí éagsúla. Táimid 

tar éis go leor damhsaí a fhoghlaim le Declan i rith na cúig seachtaine seo. Tar éis damhsa a dhéanamh le 

chéile táimid níos compordaí. Is bealach iontach é an damhsa chun aclaíocht a dhéanamh i mbealach 

spraíúil. 
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Chuamar go dtí ar an 30 Samhain. Nuair a shroicheamar an séipéal bhí orainn siúil suas an 

chnoic chun Tulach an tSolais a fheiceáil. Bhuaileamar le hailtire darb ainm Ben agus chuamar trí na tréithe 

dearaidh atá ann. Cruthaíodh an tulach in ómós Éirí Amach na Cásca in 1798. Fuaireamar a lán eolais faoin 

eachtra agus bhaineamar an-sult as an turas. 

 

 Rinne an rang idirbhliana féinchosaint le John Philips ón 10/10/2020 go 12/11/2020. 

D'fhoghlaimíomar conas muid féin a chosaint ó ghadaí, ionsaí srl... Bhain gach dalta an-taitneamh as gach píosa 

gnímh agus an t-eolas go léir. Bhí orainn é seo déanamh mar chuid den rang gníomhaíochta atá againn gach 

maidin Déardaoin.  

 

Bíonn traenáil ar súil gach Máirt agus Déardaoin don chéad agus dara bliain, iománaíocht ar an Máirt agus peil ar 

an Déardaoin, mar a deirtear, déanann cleachtadh máistreacht. Bíonn buachaillí agus cailíní ag glacadh páirte sa 

traenáil. Tá siad ag traenáil chun a gcuid scileanna a fheabhsú ionas go mbeidh siad réidh i gcomhair cluichí tar 

éis na laethanta saoire. Tá daltaí ón idirbhliain i gceannas ar an bhfoireann. CEO na Foirne: Finlay Crampton, 

Traenálaí: Éanna Ó Súird agus Jack Mac Purséil, Cóitseálaí Láidreacht & Aclú: Éamon Ó Móráin, Bainisteoir na 

foirne: Adhamh Ó Murchú, Bainisteoir Camógaíochta agus Peil na mBan: Gráinne Ní Ailín Oibrí Leighis: Adam 

Caomhánach. 

 

Rinne gach duine san idirbhliain a mbodhrán féin ar an 7 Meán Fómhair le Micheal Vingoles. Chruthaíomar as 

adhmaid agus craiceann gabhair iad. Bhí an-spraoi againn ag cruthú na mbodhrán, tar éis iad a chruthú mhúin 

Micheal dúinn conas an bodhrán a sheinm. 

Cruthaíodh Coiste nua SVP ar scoil i mbliana. Roghnaíomar an coiste nua le cabhair ó Debbie O Halloran. Agus 

mar gheall ar Covid19 bhí orainn formhór na ranganna a dhéanamh ar Zoom. Níor chuir sé sin isteach nó amach 

ar an obair, áfach. Tháinig an Coiste le chéile agus chruthaigh siad dhá thionscadal don Nollaig. Beimid ag tabhairt 

cabhrach do sheandaoine um Nollaig agus ag cruthú físeán Nativity agus á sheoladh go dtí na Tithe Altranais agus 

na Gaelscoileanna thart timpeall an chontae. Chomh maith leis sin táimid chun cártaí na Nollag a sheoladh go dtí 

cúpla Teach Altranais atá lonnaithe in aice linn. Táimid tar éis fíorthaitneamh a bhaint as agus táimid an-bhuíoch 

as an deis agus an obair atá á déanamh ag Debbie agus Danielle. 
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Mar gheall ar Covid 19 ní raibh an scoil in ann oíche oscailte a reáchtáil agus dá bharr, chruthaigh daltaí na 

hidirbhliana físeán ‘turas digiteach na scoile’. Chuir na daltaí atmaisféar na scoile in iúl agus gach rud atá 

speisialta faoin scoil freisin. Seoladh do na bunscoileanna é agus d’éirigh go hiontach leis, tá a lán páistí ag 

iarraidh freastal ar Mheánscoil Gharman tar éis dóibh é a fheiceáil. Ba mhaith leis an scoil buíochas a ghabháil 

le lucht na hidirbhliana agus go háirithe na láithreoirí Jack, Éamon, Finlay agus Éanna.  

i 

Ar an Máirt an 10 Samhain bhí Gaeilge 24 ar siúl ar fud na tíre agus glacann ár scoil páirt gach uile bhliain. Má 
glacann tú páirt i nGaeilge 24 tá sé do dhualgas ort an Ghaeilge a labhairt ar feadh 24 uair an chloig. I mbliana 
bhí sé difriúil mar gheall ar chúrsaí COVID ach bhí an-spraoi againn. D’imríomar friosbaí, cispheil, cluiche ceoil is 
cathaoireacha. Bhí damhsa againn freisin. Bhailigh ár scoil airgead le haghaidh Gaeilge 24 agus úsáideann 
Conradh na Gaeilge an t-airgead go léir chun ár dteanga a fheabhsú agus a spreagadh. Le hAbi  

 

Bhailigh na bruscair b-béir ar an gcoiste glas airgead chun róin a uchtú. D’uchtaíomar 5 róin sa deireadh ar an 

Luan 14 Nollaig, darb ainm Celestial, Vela, Réalta, Eris agus Asteroid ó Seal Rescue Ireland. Is é Seal Rescue 

Ireland an t-aon eagraíocht charthanachta in Éirinn a bhíonn ag plé le rónta dúchasacha a chaomhnú. 

Cabhraíonn siad le rónta atá tinn, gortaithe nó rónta dílleachta a shábháil, a athshlánú agus ansin a scaoileadh 

ar ais san fharraige. Thóg gach duine ar an gcoiste €3 isteach le cabhair sa bhreis ó na múinteoirí. Ar an iomlán, 

bhailíomar €100. Sa todhchaí, tabharfaimid cuairt ar an ionad Seal Rescue Ireland i mBaile na Cúirte, Góire. 

Táimid ag tnúth go mór leis agus cuireann sé lúcháir orainn cabhrú leis na rónta. Le Matilda 

 

I mbliana bhuaigh banna ceoil na scoile, ‘Camo agus na Leaids’, comórtas tallainne náisiúnta darb ainm ‘Scléip’. Tá 

seisear sa ghrúpa, triúir ón gcúigiú bliain, duine amháin ón Idirbhliain agus beirt ón gcéad bhliain. D’aistrigh siad 

an t-amhrán ‘Killer Queen’ le Queen agus fuair siad an seans taifead proifisiúnta a dhéanamh sa stiúideo ‘The 

Orchard’ in Inis Córthaidh ar an amhrán. Tá an comórtas ag teannadh linn arís agus tá amhrán nua, ‘Forget You’ le 

CeeLo Green aistrithe acu agus rinne siad taifead air sa stiúideo céanna cúpla seachtain ó shin. Táimid, mar scoil, 

ag tnúth go mór le torthaí an chomórtais i mbliana agus tá súil againn go dtiocfaidh cáil ar an ngrúpa arís. Le 

Rhianne 
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Fuair daltaí ón gcúigiú agus ón séú bliain an deis páirt a ghlacadh sa chomórtas náisiúnta, Ailo i mbliana. Is éard 
atá i gceist le hAilo ná comórtas ilteangach ina mbíonn ar na rannpháirtithe loighic agus a gcuid eolais 
theangeolaíoch a úsáid acu chun teacht ar an bhfreagra. Cúpla sampla de theangacha a bhí le feiceáil sna 
fadhbanna samplacha ná Seapáinis, Pali, Tallinn, Breatnais, Tamil, Maasai, Féiníceach, Svahaílis, agus Ioruach 
fiú. Tá cruinniú zoom eagraithe anois leis an gceathrar atá ag glacadh páirte, Daniel, Huan-Er, Liam agus Steve, 
ar an 7 Eanáir le teagascóir ón gcumann Ailo chun na daltaí a ullmhú don chomórtas Eorpach seo. Go n-éirí an 
t-ádh libh go léir! Le Steve  
 

Comhghairdeas ó chroí le hiardhalta na scoile Róise Éilis, d’éirigh léi scoláireacht as barr feabhais acadúil a bhuachan ó NUI 

Gaillimh. Tá an searmanas bronnta le feiceáil anseo Searmanas Bronnta  

 

https://vimeo.com/488899395
https://web.microsoftstream.com/video/eea4ccc5-b9ae-4ac3-9c56-7fe476496f28
https://web.microsoftstream.com/video/c0ffdb06-00a4-4166-b989-82bf52333413
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