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Tionscnamh le Ben
Rinne an idirbhliain tionscnamh ailtireachta le cabhair ón
gComhairle Contae Loch Garman, Creative Ireland, IAF agus
Creative Schools. Thug an t-ailtire Benjamin Mullen cuairt ar
an scoil chun cabhrú leis na daltaí binsí le haghaidh dhaltaí na
scoile a dhearadh. Chuaigh siad tríd an bpróiseas deartha ó
thús go deireadh, ag cruthú samhla dá smaointe éagsúla. Nuair
a tháinig an t-adhmad, d'oibrigh gach duine le chéile thar
thréimhse dhá lá chun na binsí nua a chruthú. Táimid go léir
an-bhuíoch de Ben as an gcabhair a thug sé dúinn chun an
tionscnamh a chur i gcrích.

Comhghairdeas le Camo agus na Leaid’s, d’éirigh leo an chéad áit a bhaint
amach ina rannóg sa chraobh Scléip agus an duais is mó a bhaint amach ar
an oíche, An Gradam Scléip. Reáchtáladh an comórtas go fíorúil i mbliana
agus bhí dúshlán sa bhreis i gceist agus muid ag déanamh taifid ar ár
n-iontráil roimh ré ach d’éirigh thar cionn leo. Is féidir leat breathnú ar
fhíseán eile a chruthaigh an grúpa i mbliana le tacaíocht Tech Féile ar
shuíomh na scoile.

Lucht na hIdirbhliana ag bailiú bruscair
ar an mbóthar le cois na scoile

Comhghairdeas le Chonaill. D’éirigh
leis an tríú háit a bhaint amach sa
chomórtas “Young Sociologist of
the Year”

Lucht na
hIdirbhliana ag
déanamh taifid ar
amhrán na
hIdirbhliana le
Brendan ó Orchard
Studios

An Teicneolaíocht agus an Ghealach
Sa rang teicneolaíochta, nuair a chualamar gur cuireadh an Teastas Sóisearach ar

ceal, bhí orainn smaoineamh faoi cad eile gur féidir linn déanamh roimh dheireadh an
téarma. Theastaigh uainn rud an-suimiúil a dhéanamh a bhí bainteach leis an
teicneolaíocht. Tar éis tamaill thosaíomar ag plé an scéil maidir leis an tuirlingt ar an
ngealach, 52 bliain ó shin. Chinn muid chun breathnú ar scannán faisnéise faoin
Tuirlingt ar dtús agus ansin scannán drámata faoin turas go dtí an ghealach ina
dhiaidh. Bhí deis againn fíricí agus eolas ó na scannáin a phlé ag tús agus deireadh na
ranganna, freisin.
Is é an chéad scannán faisnéise a d’fhéachamar air ná In the Shadow of the Moon.
Níor sheas ach dáréag ar dhromchla na gealaí idir 1969 agus 1973. Bhí an scannán seo
bunaithe ar agallamh le roinnt den ghrúpa dochreidte seo. D’fhoghlaimíomar faoin
méid mór teicneolaíochta a bhí ar NASA a fhorbairt chun an Ghealach a
shroicheadh agus an stair fíor-shuimiúil a bhí bainteach leis an bhforbairt seo,
freisin. D'fhoghlaimíomar faoi na bealaí is féidir le roicéad, cosúil leis an Saturn Vatá
atá chomh hard le trí mhéadar in airde, a lainseáil ó dhromchla an Domhain ó Ionad
Spáis Kennedy agus eitilt ag luas lasrach tríd an atmaisféar suas go spás!
Is é an dara scannán a d’fhéachamar air ná an scannán drámata First Man maidir le
Neil Armstrong, an chéad fhear a shiúl ar an ngealach riamh! Bhí sé fíor-shuimiúil
breathnú ar cé chomh maith is a d’éirigh leis dul i ngleic leis an mbrú a tháinig lena
phost laistigh den spásárthach beag!
Thaistil triúr sa roicéad Apollo 11 a shroich an ghealach den chéad uair in 1969, ach
níor shiúl ach beirt ar a dromchla, Neil Armstrong agus Buzz Aldrin. Bhí ar Michael
Collins, an tríú spásaire acu, fanacht siar chun aire a thabhairt don phríomhroicéad, ionas go mbeadh an triúr acu in ann taistil abhaile arís. Bhí sé an-spéisiúil
éisteacht lena chuntas in In the Shadow of the Moon. Ba as Dún Manmhaí in
iarthar Chorcaí é a sheanathair chomh maith. Tharla comhtharlú brónach go leor le
déanaí, áfach. Bhí Michael Collins thar nócha bliain d’aois nuair a fuair sé bás,
beagnach díreach tar éis dó an scannán a fheiceáil. Is i measc na réaltaí a bhfuil
cónaí ar an an bhfear iontach seo anois!

Dara Ó Cathaill

Tráthnóna Folláine le lucht na
chéad bhliana

Scoileanna Ildánacha
Agus Meánscoil Gharman mar cheann de na Scoileanna Ildánacha, cuireadh go leor
cúrsaí cruthaitheacha ar fáil do dhaltaí na scoile i mbliana. Seo cuid de na cúrsaí ar
ghlac daltaí na scoile páirt iontu le linn na bliana.
Péintéireacht le Ciara Roche
D’fhreastail an rang ealaíne, bl 5, ar 5 cheacht leis an ealaíontóir mór le rá, Ciara
Roche. D’fhéachamar ar Ciara ag péinteáil gach seachtain agus ansin, rinne na daltaí a
gcuid péintéireachta féin. Bhí torthaí den chéad scoth againn agus bhaineamar go léir
sár-thaitneamh as.
Rap le Dafe:
Cuireadh ceardlanna RAP ar fáil do na daltaí i mbliana. Tháinig Dafe, ó Tebi Rex chun
na scoile, agus mhúin sé do na daltaí conas Rap a scríobh agus conas é a chur i
láthair. Bhí an cheardlann lán de spraoi. D’éirigh go hiontach ar fad le ceathrar ón
gcúigiú bliain Roan, Ryan, Liam agus Tomás, grúpa a scríobh amhrán iontach maith
maidir le cúrsaí Covid. Bhí deis acu ansin, taifead a dhéanamh air le Orchard Recording
Studio. Maith sibh a bhuachaillí.
Beochan le TizCreel:
Rinne na ranganna ealaíne go leor ranganna fíorúla leis an ealaíontóir Tiz Creel i mbliana.
D’fhoghlaim na daltaí scileanna éagsúla maidir le conas beochan a chruthú. Chruthaigh
na daltaí beochan iontach cruthaitheach agus ba rud an-deas é le déanamh leo agus
iad ag foghlaim ón mbaile.
Grianghrafadóireacht le Padraig Grant
Rinne Grianghrafadóir áitiúil, Padraig Grant, cúpla rang ar an ngrianghrafadóireacht i
mbliana. Bhí téamaí éagsúla agus tascanna éagsúla le déanamh ag na daltaí gach
seachtain. Rinne na daltaí an-iarracht agus tá cuid dá saothar anois á gcrochadh
timpeall na scoile mar thaispeántas buan.

Thug daltaí ealaíne faoi thionscnamh leis
an ealaíontóir Catherine Geaney/Nine
Arrow anuraidh. Le linn na gceithre
seachtaine, d’oibrigh na daltaí ar
leathanaigh do leabhar dathúcháin. Is
éard atá i gceist ná íomhánna de
bhláthanna ó ghrianghraif na ndaltaí, agus
óna samhlaíocht. I mbliana, d’éirigh linn
an leabhar dathúcháin a chur i gcló, agus
bronnfaimid na leabhair ar na daltaí a ghlac
páirt sa tionscnamh ar lá bhronnadh na
nduaiseanna. Maith sibh gach duine a
ghlac páirt sa tionscnamh, tá sé ar
fheabhas!

‘I do shuí in éindí le Eileen Gray’
Ar an 19 Bealtaine, tháinig eolaí
ealaíne Karla Sanchez chuig an
scoil chun Seimeanár Zoom a
chur ar fáil agus chun na
cathaoireacha a chruthaigh na
daltaí a chur i láthair go poiblí. Ba
láithreoirí iontacha iad Gráinne Ní
Ailín agus Finlay Crampton ar an lá
freisin, a labhair thar ceann na
ndaltaí. Bhí sé ar fheabhas ar fad.
Tá físeán ar fáil chomh maith a
chruthaigh Terence White, ina
ndéantar cur síos álainn ar an
tionscnamh iomlán. Tá teacht ar
an bhfíseán ar shuíomh na scoile.

Mini-Residency at Meánscoil
Gharman with Caroline Busher
As part of the Creative Schools Programme, Meánscoil Gharman welcomed
Irish Times best-selling local author Caroline Busher to our school last week
for a two week-residency with second year students. Caroline is the author of
“The Ghosts of Magnificent Children,” “The Girl Who Ate The Stars” and
“Votes for Women”. She visited our school for two classes per week over the
course of the residency and she worked with students from both second-year
groups.
To begin with, Caroline focused on developing creativity within writing and the
emphasis was on language. She also worked on character development and the
inspiration for writing texts. In the second week Caroline discussed spoken
word poetry and the students wrote their own poems. She taught the students
how to share their feelings and emotions through the medium of poetry. We
were then treated to Caroline reading an extract from her book “The Girl Who
Ate The Stars”.
The students thoroughly enjoyed the residency with Caroline and found her
workshops so engaging and informative. We look forward to having Caroline back
next year to work with the students in our school again.

Glacadh páirt sa scéim Erasmus+ le dhá bhliain anuas agus baineadh an-tairbhe go
deo as an togra Eorpach seo. Thaistil múinteoirí na scoile go tíortha ar nós na
Spáinne agus na hIodáile agus thugadar faoi chúrsaí teicneolaíochta agus folláine.
Shealbhaigh siad scileanna nua, cuir i gcás, teicneolaíocht Arduino agus scileanna
Yoga. Tá sé mar sprioc ag an scoil barr feabhais a chur ar na réimsí
teicneolaíochta agus folláine. An té a bhíonn siúlach bíonn sé scéalach agus is
iontach an rud é gur féidir le múinteoirí na scoile foghlaim ó mhúinteoirí na
hEorpa ar mhaithe le múineadh agus foghlaim i Meánscoil Gharman.

Comhghairdeas le Huan Er, Eoin, Meaghan agus
Daniel a shroich craobh an chomórtais “Tráth
na gCeist”.

