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Bronnadh duais ar
Sianna ag Gradaim an
Gharda Síochána
d’Éachtaí Óige i mbliana.
Comhghairdeas léi.

Tráth na gCeist
Rachaidh dhá fhoireann
ón scoil ar aghaidh
chuig craobh thráth na
gceist Feachtas. Tháinig
siad sa chéad agus sa
dara háit sa bhabhta
réigiúnach

EOLAÍ ÓG
Beidh Eric de Nógla ag glacadh páirte san Eolaí Óg le
tionscadal dá chuid ‘Na héifeachtaí a bhíonn ag an
teiripe ealaíne ar mheabhairshláinte”. Tá suim faoi
leith ag Eric sa tsíceolaíocht. D’eagraigh sé seisiúin
ealaíne do dhaltaí scoile le linn am lóin agus bailíodh
tuairimí na ndaltaí go gairid ina dhiaidh sin. Guímid
gach rath ar Eric sa chomórtas eolaíochta.

OILIMPIAD EOLAÍOCHTA NA
HEORPA.

D’éirigh le Jamie Mac Giolla sa chéad bhabhta den
chomórtas fisice IrEOES (Irish European Olympiad of
Experimental Science). Beidh babhta 2 ar siúl ag
deireadh mhí Eanáir in Ollscoil Chathair Bhaile Átha
Cliath. Guímid gach rath ar Jamie sa chomórtas fisice.
Le
Elaine
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DÍOSPÓIREACHTAÍ
Ghlac Clarisse, Georgia, Cáit agus Niamh páirt i
nDíospóireachtaí Uí Cadhain ní ba luaithe sa
bhliain. Níor éirigh leo an chéad bhabhta eile a
bhaint amach, faraor, ach bhain siad uile antaitneamh as an taithí agus ba chúis inspioráide
dóibh í agus iad ag tnúth go mór leis an
gcomórtas an bhliain seo chugainn cheana féin.

AN IDIRBHLIAIN
Ar an 23ú Meán Fómhair, rinneamar ceardlann
drumadóireachta ar scoil le Conor Moore ó ‘Sound
Out Rhythm’. Mhúin sé an bodhrán dúinn den chuid
is mó ach bhaineamar triail as drumaí éagsúla chomh
maith. Bhaineamar an-taitneamh as. Sheinneamar na
drumaí le ceol éagsúla mar shampla ceol gaelach
agus ceol leictreonach . Bhí go leor eolais ag Conor
faoina drumaí agus bhí sé suimiúil foghlaim fúthu.
Chuaigh lucht an cheathrú bliain go dtí Na Stáblaí i nGuaire i
mí Mheán Fómhair. Rás bacainní a bhí ann. Bhí
gníomhaíochtaí ar nós droichead rópa a thrasnú, rópa a
dhreapadh agus barraí moncaí a dhreapadh trasna an uisce.
Chuamar go léir ag snámh sa loch ag an deireadh agus dúirt
gach duine go gcuimhneoidís air go deo. Bain gach duine
sult as an lá!

Ar an 19 Samhain chuamar chun an scannán Arracht a fheiceáil
sa phictiúrlann i nGuaire. Is scannán trí Ghaeilge é Arracht. Tá
an scannán suite i gConamara i rith an Ghorta Mhóir. Sular
thosaigh an scannán fuaireamar ar fad ‘snack box’ ina raibh
milseáin, gráin rósta agus deoch ann. Mhair an scannán uair go
leith. Is scannán dorcha agus brónach é Arracht. Tá Dónall Ó
Héalaí mar phríomhcharachtar an scannáin ‘Colmán’.
Bhaineamar an-sult as toisc go raibh sé taitneamhach agus
faisnéiseach. Le Saoirse, Mia & Sarah.
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Toradh saothair lucht
na hidirbhliana le
múinteoir Shannon.
Bhailigh siad an
bruscar ar an
gcúlbhóthar in aice
leis an scoil.

Thosaíomar íoga le hOrla, bhí sé spraíúil agus
inspioráideach. Bhaineamar taitneamh as na
ranganna go léir agus mhothaigh gach duine
níos suaimhní agus solúbtha dá bharr. Sular
thosaigh gach rang rinneamar machnamh agus
chabhraigh sé sinn go mór linn. Spreag sé muid
chun é a dhéanamh taobh amuigh den scoil
agus tá súil againn go mbeidh seans againn é a
dhéanamh arís!!

Chuaigh daltaí na hIdirbhliana go dtí an dráma “A Face in the Crowd” sa Little Theatre i nGuaire ar an
3 Samhain . Is dráma é maidir leis an meabhairshláinte agus tá sé bunaithe ar fhíorscéal mhuintir Loch
Gharman. Bhí sé deacair éisteacht leis na scéalta toisc go raibh go leor mothúchán sa seomra. Seo
ceann de na scéalta; Chaill duine de na charachtair a chara is fearr ar Oíche Nollag mar chuir sé lámh
ina bhás féin. Ní raibh sé éasca taitneamh a bhaint as an dráma mar gheall ar ábhair na scéalta, ach
thug na scéalta eolas agus tuiscint dúinn faoin ábhar.
Ar an 15 Meán Fómhair chuaigh an idirbhliain agus múinteoirí Nick
agus Daithí ar thuras go Stua Laighean. Chuaigh siad ar bhus ag tús
an lae agus chaith siad uair an chloig ag dreapadh go dtí gur shroich
siad an barr. Fad is a bhí siad suas ann bhí picnic dheas acu. Bhain
an bhliain an-taitneamh as an tsiúlóid agus bheidís sásta dul arís.

D’fhreastail an idirbhliain ar cheachtanna féinchosanta sa halla pobail Mhaolán na nGabhar, tá na
háiseanna atá ar fáil ann den chéad scoth. Lean na ceachtanna féinchosanta ar aghaidh ar feadh sé
seachtaine san iomlán. D’fhoghlaim siad conas iad féin a chosaint i ngach saghas cúrsa sa saol. Bhí
go leor scéalta ag an stiúrthóir, John Phillips faoi na scileanna a d’fhoghlaim siad agus conas iad a
úsáid san fhíorshaol. Bhain na daltaí an-taitneamh as na ceachtanna, go háirithe an taobh praiticiúil
de. Le Jack Caomhánach
I mbliana d’eagraigh lucht na hIdirbhliana bailiúchán don
‘Shoebox Appeal’ de chuid SVP chun cabhrú le muintir
áirithe ón gceantar áitiúil agus tabhairt ar ais chuig an
bpobail. Bhí ar gach bliain rud éigin a thabhairt isteach le
cur sna boscaí. Leithéidí bréagáin, taos agus scuab fiacla,
stocaí agus fobhrístí, milseáin agus trealamh scoile

3

Tá daltaí na hIdirbhliana ag obair go dian díograiseach chun gúnaí a chruthú don
chomórtas Idirnáisiúnta Junk Kouture. Cuireann an scoil isteach ar an gcomórtas
seo gach bliain agus bíonn cruthaitheacht dhochreidte le feiceáil i gcónaí. Tá go dtí
deireadh mhí Eanáir 2022 ag an Idirbhliain chun na gúnaí a chruthú agus iad a
mhaisiú, mar sin, beidh obair ó mhaidin go hoíche ag teastáil! Tá Danielle ag
déanamh obair na gcapall chun gach grúpa a stiúradh agus tacú leo. Cuireadh an
comórtas Mheánscoil Kouture ar ceal anuraidh mar gheall ar an gcoróinvíreas. Is
mór an trua é toisc gur chaill gach duine amach ar an oíche iontach in Óstán Whites
ach táimid ag súil go mór leis i mbliana!
Le Dara, Daniel & Liam, 4B.

Aitheantas faoi leith tuillte ag Gráinne Ní
Ailín sa cúigiú bliain. Toghadh í ina
hoifigeach réigiúnach de chuid Loch
Garman ar Aontas Daltaí Iar-bhunscoile na
hÉireann agus ina theannta sin bhuaigh sí
an babhta réigiúnach de chomórtas
ceannaireachta an chumainn Rotary. An
chéad uair a d’éirigh le dalta de chuid
Mheánscoil Gharman an t-éacht seo a
bhaint amach. Molaimid í.

Tá grúpa de lucht na hidirbhliana
ag glacadh páirte sa chlár
Gaisce, clár féinfhorbartha atá
ann do dhaoine óga. Déanfaidh
siad obair dheonach agus cúrsa
aclaíochta agus foghlaimeoidh
siad scil nua mar chuid den chlár.
Le Elaine
Fuair Keira ní Fhatharta, sa chúigiú bliain, bonn óir sna duaiseanna
John Paul II. Bhí trí shraith le líonadh ag Keira chun an duais seo a
thuilleadh: páirt a ghlacadh ina paróiste féin; feasacht shóisialta;
agus athmhachnamh a scríobh. Ghlan Keira an reilig ina paróiste
agus thug sí aire mhaith dá seanmháthair. Chaith sí dhá uair an
chloig in aghaidh na seachtaine ar feadh 20 seachtain ag
déanamh na hoibre seo chun an bonn óir a thuilleadh. Tá sé i
gceist aici cur isteach ar Dhuais Chrois an Phápa i mbliana. Le
Shannon

CEOL

Ar an 2 Nollaig, chuaigh dream ó Mheánscoil Gharman suas go dtí
Amharclann an Chlasach i mBaile Átha Cliath chun páirt a ghlacadh sa
bhabhta réigiúnach den chomórtas Scléip. Ghlac go leor daltaí ón scoil
páirt ar an lá, idir an cór ‘Bláisín’, Na Leaids, Patricia Éire agus Meg,
Chulainn Ó Faoláin, Eoin Ó Duibhir, Clarisse agus Sadbh, agus Matilda Ní
Mhaonaigh. Rinne gach duine obair na gcapall agus thug siad uile
taispeántais den scoth. D’éirigh le Blaisín, Na Leaids agus Matilda agus
beidh siad ag dul go dtí an chraobh náisiúnta san athbhliain. Bhí
atmaisféar den scoth san amharclann agus bhain gach duine sult as an lá.
Le Matilda

Comhghairdeas le Patricia, Meg agus Éire. Shroich siad craobh
chomórtas amhránaíochta an Oireachtais ní ba luaithe sa bhliain ach
ní raibh siad in ann páirt a ghlacadh ar an lá, faraor. Ina theannta sin
bhuaigh siad an comórtas Slua le Bua lena n-amhrán nuachumtha
‘Rud ar Bith’ cúpla seachtain ó shin. Maith sibh, a chailíní.
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CISPHEIL

SPÓRT

Tar éis dóibh an lámh in uachtar a fháil i ngach uile chluiche a bhí acu i mbliana, tá an cluiche
leathcheannais sroichte ag foireann cispheile na mbuachaillí, faoi 19. Go n-éirí go geal leo san athbhliain
agus go dtabharfaidh siad an lá leo sa chéad chluiche eile. Tá an-rath tar éis a bheith ar fhoireann
cispheile na mbuachaillí faoi 16 chomh maith agus an bua acu i roinnt cluichí. Tá seans fós ann go
rachaidh siad ar aghaidh chuig an gcluiche leathcheannais. Má éiríonn leo beidh an chéim seo ina hócáid
stairiúil don scoil. Le Linda

PEIL GHAELACH
Bhuaigh na cailíní f19 comórtas Loch Garman agus bhuaigh siad an cluiche ceathrú ceannais Laighean
den chéad uair riamh.
Beidh cailíní f16 ag imirt sa chluiche ceathrú ceannais Laighean tar éis na Nollag.
Bhuaigh buachaillí f19 gach cluiche go dtí seo agus beidh siad ag imirt i gcraobh an Oirdheiscirt tar
éis na Nollag
Beidh buachaillí na chéad bhliana agus an dara bliain agus imirt sa chluiche ceathrú ceannais
Laighean tar éis na Nollag tar éis dóibh an bua a bheith acu faoi dhó go dtí seo.
Anuas air sin, tá Barry Cloake ar fhoireann na scoileanna Loch Garman. Bhuaigh siad an chraobh
Laighean agus rachaidh siad ar aghaidh go dtí an comórtas peile A i tar éis na Nollag. Le Daithí

IOMÁNAÍOCHT
D'imríomar trí chluiche iomáint sinsir, ceann f16 agus beidh na cluichí ag bogadh ar aghaidh tar éis
na Nollag

CAMÓGAÍOCHT
Tosóidh cluichí do bhliain 1-4 ag deireadh mhí Eanáir.

5

SEOLTÓIREACHT
Comhghairdeas le Harry sa chúigiú bliain. Bhí sé thar a bheith
gnóthach le linn an sos lár téarma agus é i mbun seoltóireachta i
gCorcaigh. D’éirigh thar cionn leis agus lena chomhpháirtí Jack
McDowell agus thug siad an lá leo ina rannóg sa deireadh.

CISPHEIL NA GCAILÍNÍ
Ghlac cailíní faoi 19 agus faoi 16 páirt sa chomórtas cispheile i
mbliana. D'imir siad cluichí in aghaidh scoileanna éagsúla timpeall an
chontae. Faraor níor éirigh leo leanúint ar aghaidh go dtí an chéad
bhabhta eile ach rinne siad sár-iarracht. Le hEileanóir

RUGBAÍ
Comhghairdeas le Naomi, Abby
agus Abigail. Imríonn siad rugbaí
leis na Wexford Wanderers a
raibh an bua acu sa Phláta
Oirdheiscirt an tseachtain seo
caite.

AN COISTE GAEILGE
Ó thús na scoilbhliana bhíomar gnóthach ag cinntiú go raibh an Ghaeilge á spreagadh againn i
measc dhaltaí na scoile. Rinneamar a lán oibre chun imeachtaí spraíúla a eagrú do mhuintir na
scoile uile.
Thosaíomar le comórtas gramadaí, chuaigh dhá fhoireann ó gach bliain i gcoinne na múinteoirí
agus d’eagraíomar an seó faisin chun Oíche Samhna a cheiliúradh. Tar éis an sos lár téarma
ghlacamar páirt sa ghníomhaíocht náisiúnta is mó ó thaobh na Gaeilge de, Gaeilge 24. Ghlac
thart ar 180 dalta páirt ar an lá agus bhí ar an gcoiste an lá a eagrú agus imeachtaí spraíúla a chur
ar siúl.
Ceann de na rudaí a thugann an coiste faoi deara gach bliain ná go mbíonn deacrachtaí ag lucht
na chéad bhliana leis an nGaeilge mar sin chun cabhrú leo roghnaíonn an coiste dalta a
dhéanann an-iarracht chun an Ghaeilge a spreagadh gach mí agus bronntar duais Ghaeilgeoir na
míosa orthu. Chomh leis sin, cuirimid ranganna Gaeilge ar fáil ag am lóin chun cabhrú leo dul i
dtaithí ar an teanga. Le Adam agus Óran

OILIMPIAD TEANEOLAÍOCHTA
Tá Niamh, Georgia, Clarisse agus
Sadbh ag glacadh páirte sa chomórtas
Oilimpiad Teangeolaíochta na
hÉireann i gcomhar le DCU i mbliana.
Dúshlán réitigh fadhbanna atá sa
chomórtas seo le turas go Málta le
buachan. Go n-éirí go geal leo. Le
Cecile
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