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Bhuaigh Bl 1 3 chluiche. Shroich Bl 2 an cluiche 

ceathrú ceannais ach chaill siad i gcoinne Guaire 

20-18. Níor chaill an fhoireann F16 ach cluiche 

amháin i gcoinne FCJ agus da bharr covid ní 

raibh deis acu dul ar aghaidh. Thug buachaillí 

faoi 19 an lá leo i gCill Chainnigh. Bhuaigh siad 

gach chluiche; CBS ,VEC Inis Córthaidh, Baile an 

Droichid ,FCJ agus VEC Bun Clóidí. Bhuaigh 

siad i gcoinne Creagh sa chluiche leathcheannais 

agus Abbey CC Port Láirge sa chluiche ceannais. 

Bhí bliain iontach ag muintir pheil na mban i 

mbliana. Shroich foireann na sinsear agus na 

sóisear 1/4 chraobh Laighean. Ghlacamar páirt i 

gComórtas Peile na nGaelscoileanna i 

gCeatharlach. Lá iontach peile a bhí ann idir 8 

nGaelcholáiste.  Thosaigh an chéad bhliain 

amach le cluiche in aghaidh Creagh agus ghlac 

siad páirt i mBlitz Loch Garman freisin. 

  

Bhí dhá lá lúthchleasaíochta againn in IT 

Ceatharlach le déanaí. Bhí gach duine go 

hiontach. Bhí cúpla toradh iontach ann: Riain Ó 

Ciuirc (4ú háit i gcaitheamh na sleá) Artem Ó 

Ceallaigh (5ú háit sa 800m agus 6ú háit i 

gcaitheamh an mheáchain. Ríona Nic Eochaidh 

(6ú háit sa léim fhada) 

Cispheil 

Peil na mBan 

Lúthchleasaíocht 
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Chuaigh lucht an séú bliain 
ar thuras ag deireadh mhí 
Aibreáin go Trá Mhór. Chaith 
siad seal ag surfáil, ag 
spaisteoireacht timpeall an 
cheantair agus i dteannta a 
chéile. Ba mhór acu an t-am 
seo a chaitheamh le chéile 
tar éis Covid agus na srianta 
go léir le dhá bhliain anuas. 

Scléip 
Reáchtáladh Craobh Scléip i mí Eanáir i mBaile 
Átha Cliath agus thaisteal triúr iarrthóirí 
Mheánscoil Gharman chun páirt a ghlacadh sa 
chraobh. D’éirigh leis an gCór, ‘Na Leaids’ agus 
le Matilda ní Mhaonaigh áit sa chraobh a bhaint 
amach. Rinne siad uile sár-iarracht ar an lá agus 
thug siad taispeántas den scoth ar an ardán. Don 
chomórtas d’aistrigh muid amhrán “When I grow 
up” ón gceoldráma Matilda agus bhí orainn 
píosa aisteoireachta a dhéanamh ar an stáitse 
freisin. Bhí go leor cleachtaidh agus ullmhúcháin 
le déanamh againn, bhí go leor spraoi againn 
freisin. Sa deireadh tháinig an cór sa dara háit. 
Comhghairdeas leo uile agus muid ag tnúth leis 
an gcomórtas an bhliain seo chugainn cheana 
féin. Patricia 

An Úcráin 
D'eagraigh an coiste meabhairshláinte díolachán 
cístí chun airgead a bhailiú do mhuintir na 
hÚcráine. Bhí an díolachán ar siúl ar feadh 
seachtaine. Thóg daltaí ó bhlianta difriúla cístí 
isteach gach lá agus díoladh iad ag am sosa 
agus ag am lóin Thug baill mhuintir na scoile 
agus an siopa scoile síntiús don bhailiúchán 
freisin mar sin, faoi dheireadh, bailíodh € 821 san 
iomlán. Tá an grúpa Wexford Town Friends of 
Ukraine chun an t-airgead a chaitheamh ar 
leabhair agus ar threalamh do ranganna Béarla 
do na hÚcránaigh atá ag fanacht sa Danby 
Lodge i Loch Garman. Tá an grúpa an-bhuíoch 
ar fad agus tá súil acu bualadh isteach chuig an 
scoil roimh dheireadh na bliana. Cecile 
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An Coiste Gaeilge  
Ba bhliain sár-iontach í an bhliain seo don Ghaeilge ar 
scoil. D’eagraigh an coiste Gaeilge go leor imeachtaí 
chun ár dteanga a cheiliúradh. Chuireamar tús leis an 
mbliain le Dúshlán comórtas mhuintir Chonradh na 
Gaeilge. Tar éis é sin, Lá fhéile Vailintín a bhí ann agus 
d’eagraigh an coiste go leor cluichí chun an grá a 
spreagadh i measc mhuintir na scoile. Chabhraíomar le 
Comhairle na nDaltaí i mí an Mhárta chun airgead a 
bhailiú do lucht na hÚcráine agus ansin bhí coicís againn 
chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh. Bhí go leor idir 
lámha againn i rith na coicíse mar shampla céilí, tráth na 
gceist, comórtais agus go leor imeachtaí eile. Bhí seans 
ag Adam, Óran, Rhianne agus Matilda agallamh a 
dhéanamh ar Southeast Radio, bhí comhrá acu faoin 
nGaeilge agus an scoil. Agus bliain eile rathúil curtha 
fúthu chuaigh an coiste go Baile Átha Cliath chuig 
Bronnadh Gaelbhratach 2022. Is traidisiún tábhachtach é 
an ceiliúradh seo. Baineadh an bhratach amach agus bhí 
an coiste an-sásta fáilte a chur roimh bhratach nua 
2022. Go raibh maith agaibh uile as ucht bhur gcuid 
tacaíochta ó thús na bliana. Is í an teanga croílár na scoile 
agus ba mhór an onóir dúinn é an Ghaeilge a spreagadh 
agus í a chur chun cinn ó thús na bliana seo. Muintir an 
Choiste Gaeilge 2022. Adam agus Óran 

Tech Féile 
Glacann daltaí Mheánscoil Gharman páirt i Tech Féile 
gach uile bhliain agus ní haon ionadh é go raibh 
Craobh na hÉireann a gceann scríbe i mbliana agus 
gur éirigh le daltaí Mheánscoil Gharman dul tríd go 
dtí an chraobh lena gcuid scileanna eagarthóireachta. 
Chaith siad an lá ag foghlaim faoi VR agus róbait. Tá 
tuilleadh eolais ar fáil ar https://techfeile.com/  
Ar an suíomh gréasáin sin feictear bronnadh na 
nduaiseanna chomh maith le Físeán 360* bunaithe ar 
stair agus ceantar Loch Garman. Ba iad Adam 
Caomhánach agus Finn Ó Concubhair a d'eagraigh 
an scannán 360* inar ghlac comhphobal Mheánscoil 
Gharman páirt ann. Edel 

https://techfeile.com/
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Craobh na hÉireann agus na Ríochta Aontaithe Microsoft Office  

Ar an 11 Bealtaine ghlac Tomás Ó Duinn páirt i gcraobh 
Microsoft Office Specialist. Is comórtas domhanda é ina 
nglacann breis is 30,000 dalta páirt ann ar fud na hÉireann 
agus na Ríochta Aontaithe. Tuilleann 30 dalta áit sa 
chraobh agus roghnaíodh Tomás mar dhuine de na 
hiomaitheoirí sin, i dteannta dhaltaí eile Mheánscoil 
Gharman ar roghnaíodh iad don liosta feithimh. Bhí seans 
ann chun páirt a ghlacadh sa Chraobh Dhomhanda i 
Florida sna Stáit Aontaithe. Chaith Tomás lá i 
gCeanncheathrú Eorpach Microsoft, i mBaile Átha Cliath 
agus is é ansin a rinne sé an triail. D'éirigh leis teacht an-
ghar don bhuaiteoir. Tá todhchaí iontach amach roimhe 
lena chuid scileanna ríomhaireachta den scoth, gan dabht. 
Guímid gach rath air. Edel 

Ar an 12 Eanáir, rinneamar ranganna aisteoireachta le 
Olga. Bhí 3 rang againn ar feadh 3 seachtaine inar 
fhoghlaim muid faoi aisteoireacht dhifriúil a dhéantar ar 
stáitse. Rinneamar obair ghrúpa ina raibh orainn 
mothúcháin áirithe a chur in iúl gan aon chaint. Rinneamar 
go leor cleachtaidh ar ár gcuid samhlaíochta trí chluichí ina 
raibh 2 chiorcal agus go raibh ar na daoine labhairt ar 
thopaic a phioc Olga agus iad os comhar a chéile. D’úsáid 
an rang a gcuid samhlaíochta ó thús go deireadh an 
ranga. Rinneamar obair ar scripteanna chomh maith. Bhain 
an idirbhliain taitneamh as na ranganna agus bhí siad ar 
fheabhas. Afina Naprejenko  

An Idirbhliain 

TEG 

Rinneamar scrúdú ollmhór Gaeilge darb ainm TEG cúpla mí ó 
shin. Ar dtús rinneamar béaltriail. Rinneamar go leor staidéir agus 
ullmhúcháin agus bhí an scrúdú é féin deacair go leor. Tháinig 
beirt scrúdaitheoirí, iad cineálta araon, chun cabhair a thabhairt 
dúinn chun an scrúdú cainte a dhéanamh. Bhí siad an-chuidiúil 
linn le linn scrúdú scríofa an lae. Johnny agus Thomas		 
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DELF 
Bhí orainn scrúduithe idirnáisiúnta Fraincise a 
déanamh sa rang Fraincise i mbliana.  Rinneamar 
cleachtadh le Cecile, Rose agus Nikola. Bhí na 
cleachtaí sin an-chabhrach dúinn agus bhíomar 
réidh don scrúdú. Bhí na scrúduithe deacair. Bhí 
orainn béaltriail, scrúdú scríofa agus cluastuiscint 
a dhéanamh. Ceapaim go raibh sé deacair go 
leor. Ní bhfuaireamar aon toradh ar ais go fóill 
ach tá muid ag  tnúth leis na torthaí a 
fháil. Daniel agus Gavin   

Microsoft Office Specialist  
Agus muid ag tabhairt faoin idirbhliain bhí deis 
againn le linn na ranganna ríomhairí scrúduithe 
Microsoft Office Specialist (MOS) a dhéanamh do 
Office 2016. Thuill formhór an ranga pas sa 
scrúdú Powerpoint 2016. I rith na scrúduithe 
Powerpoint d’oibrigh muid ar Powerpoint 
eagsúla, ag cleachtadh conas an Ribbon a úsáid 
agus scileanna éagsúla eile. Jamie Mac Ghiolla 
Dhé	 

Causey Farm 

Ag deireadh na bliana d’imigh muid ar thuras thar 
oíche, Thaistealaíomar go dtí Contae na Mí. 
Chaitheamar an chéad lá ar Causey Farm, 
rinneamar píotsa le Donnacha, léimeamar sa 
phortach, chuamar ag snámh sa loch, rinneamar 
an céilí sa halla agus d’itheamar dinnéar ann. 
Chuamar ar ais chuig Drewstown House chun 
fanacht ansin thar oíche 	
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An bhliain seo thugamar faoi thionscadal darb ainm Junk 
Kouture. Is comórtas faisin é, cruthaítear culaith trí úsáid a bhaint 
as ábhair athúsáidte. Bhí sé deacair dearadh a chruthú don 
chulaith agus na hábhair éagsúla a úsáid, ach sa deireadh rinne 
gach duine táirge a raibh siad an-bhródúil astu. I mbliana 
d’éirigh le foireann amháin dul ar aghaidh chuig craobh na 
hÉireann. Ellen, Cian agus Zoe. Nuair a shroicheamar an 
Amharclann Bord Gais, chuamar díreach go dtí ár seomra 
gléasadh ionas go raibh Cian in ann réitiu don seó. Agus a 
chulaith air, chuamar síos le haghaidh cleachtaidh don seó. Tar 
éis é seo, D’itheamar píotsa agus chuireamar an smideadh agus 
dath gruaige ar Cian, ansin bhí sé réidh don seó mór! Chuaigh 
Cian ar an stáitse os comhair míle duine agus thug sé 
taispeántas iontach chun an chulaith a d’oibrigh muid chomh 
dian uirthi a léiriú. Zoe, Cian agus Ellen  

Mionchomhlacht 
Gach bliain glacann an Idirbhliain páirt sa chomórtas náisiúnta 
fiontraíochta Student Enterprise Programme, agus cruthaíonn siad a 
ngnó féin. Rinne na daltaí go léir an-iarracht ar fad i mbliana, ag 
cruthú gnólachtaí éagsúla ar nós Siopaí Seodra, Siopa Leabhar, Siopaí 
Bia-Te agus Siopa Solaistí! Bhí an t-ádh dearg ar Dara Ó Cathail & 
Rhyan Ó Faoláin duais a bhuachan i gCraobh an Chontae den 
Chomórtas SEP lena Siopa Solaistí. Bhí réimse leathan de Mhilseáin, 
Deochanna & Sneaiceanna ar díol acu sa siopa gach lá ó thús na 
bliana. Ba léir a gcuid paisin agus rinne siad a seacht ndícheall lena 
mionchomhlacht  agus d’éirigh leo gnólacht rathúil a chruthú. Ba 
mhaith linn buíochas mór a ghabháil le gach duine as a gcuid 
tacaíochta le linn na bliana!  Dara & Rhyan.  

Bruscar 
Rinne muintir na hidirbhliana bailiúcháin bhruscair timpeall 
chúlbhóthar an Mhóta Bhig. Rinne siad éacht iontach agus iad ag 
glanadh suas na háite don phobal áitiúil agus don timpeallacht. 
Chomh maith leis sin, rinne siad bailiúcháin ar thrá Churrach Cló ach 
ar ámharaí an tsaoil níor tháinig siad ar mhórán bruscair ansin, rud a 
léiríonn go mbíonn daoine eile ag tabhairt aire don timpeallacht agus 
go bhfuil cúrsaí bruscair ag feabhsú in áiteanna. Tá sé i gceist ag 
roinnt daltaí na hidirbhliana leanúint ar aghaidh leis an sár-obair seo 
agus feasacht a mhéadú ó thaobh an bhruscair de i measc mhuintir a 
bpobal féin agus bailiúcháin bhruscair a eagrú dá gceantar áitiúil. A 
bhuí lena n-iarrachtaí go léir agus ní neart go chur le chéile! Shannon  

Craobh Junk Kouture 
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D’fhágamar Meánscoil Gharman ag a 9 chun dul go 
Jump-zone.  Shroicheamar Jump-zone ag 10:30. Bhí am 
maith ag gach duine. Bhí trampailín, Gladiator, Cúrsaí 
bacainn agus cúpla rud eile. Tar éis Jump-Zone, chuamar 
chuig Páirc an Chrócaigh, chuamar ar thuras timpeall na 
páirce. Bhí sé an-suimiúil ar fad. 
Ansin tar éis roinnt spaisteoireachta timpeall na háite 
agus muid ag breathnú ar an Músaeim agus stair Pháirc 
an Chrócaigh d’fhilleamar ar an mbus agus thugamar 
aghaidh ar Inis Córthaidh. Stopamar ag  McDonalds ar 
an mbealach, agus d’itheamar burgair dheasa! Conor Ó 
Broin  

Páirc an Chrócaigh  

Bhí deis againn an bhliain seo cur isteach ar an gcomórtas BT Eolaí Óg. Is deas iontach í 
labhairt amach maidir le fadhbanna difriúla sa saol sa lá atá inniu ann agus conas iad a 
réiteach. D’éirigh le dalta Mheánscoil Gharman dul ar aghaidh go craobh na hÉireann, 
agus níor éirigh ach le beirt sa chontae an chraobh a shroicheadh. Sa chomórtas, bíonn 
ort taighde a dhéanamh ar an ábhar a roghnaíonn tú agus turgnamh a chruthú bunaithe 
air. Tar éis é sin, scríobhann tú tuarascáil bunaithe ar do chuid torthaí, agus cuireann tú 
faoi bhráid na moltóirí í. Eric 

BT Eolaí Óg   

Tháinig an t-údar Caroline Busher chugainn i mbliana chun ceardlann 
scríbhneoireachta a dhéanamh linn agus le lucht an dara bliain agus bhain gach 
duine an-taitneamh agus spraoi as an lá! Chruthaíomar scéalta le chéile i mbealaí 
cruthaitheacha agus scríobh muid cúpla dán a raibh gach duine an-bhródúil astu. 
Chruthaíomar ár gcarachtar bithiúnaigh féin, tháinig gach duine suas le scéal taobh 
thiar dóibh agus sonraí faoina gcuid saoil, bhí an-spraíúil. Ellen agus Cian 

Creative Engagement    
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