
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Coláiste na bPiarsach 

Nuachtlitir                           Cáisc 2018 

 

Sparánacht  Ernest Walton 

Comhghairdeas le Josie Seoighe (Ard Teist 2017) a 

bhain amach Sparánacht STEM Ernest Walton 2017  

in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.  Gheobhadh Josie 

sparánacht de €2000 sa mbliain ar feadh ceithre 

bliana. Nár laga Dia thú a Josie. 

 

Brian Ó Mainín, iarscoláire atá ag obair mar ailtire i 

Sydney.  Labhair sé le scoláirí Staidéar Foirgníochta agus 

Graif Teic faoin obair a dhéanann sé thall san Astráil.

 

Carr na scoile 

Rinne scoláirí óna ranganna Innealtóireachta agus 

Miotalóireachta carr de stíl go Kart  faoi stiúir an 

mhúinteora Pól Ó Neachtain.  Bhí an carr le feiceáil 

ag an oíche oscailte ag déanamh cúpla ciorcad de 

chlós na scoile.  

 

 

 

 

Turas ag Medtronic 

Chuaigh an 3ú bliain & 4ú bliain ar  thuras 

oideachasúil go Medtronic le déanaí.  

Buíochas le Cormac Ó Conaire a d'eagraigh 

an ócáid. 

 



  
Focal Ón bPríomhoide 

A scoilphobal, 

Saoire na Cásca buailte linn agus téarma fada curtha i gcrích ag na scoláirí ón Nollaig. Téarma 

scrúduithe a bhí ann lena scrúduithe macasamhail do bhliain 3 agus 5 chomh maith le scrúduithe ranga ag 

na scoláirí eile. Bhí meon iontach acu ar fad le linn na scrúduithe agus le cúnamh Dé, d’éirigh leo iontu 

agus foghlaimeoidh siad óna ndearmadaí. Do dhícheall i gcónaí, sin é mana na scoile i dtaobh na 

foghlamtha. Tabharfaidh muidne mar mhúinteoirí agus tuismitheoirí chuile chúnamh daoibh bhur 

spriocanna sa saol seo a bhaint amach.  

Bhí scoláirí na ceathrú bliana amuigh ar thaithí oibre ag deireadh mí Feabhra. Fuair siad blaiseadh de 

shaol na h-oibre. Mo bhuíochas do na gnólachtaí a thug isteach iad agus na múinteoirí Briain Ó hAnnaidh 

agus Anna Ní Dhómhnaill a d’eagraigh rudaí. Le linn an ama sin, bhí oíche oscailte againn sa scoil do 

scoláirí rang 6 agus 5. Is léir go bhfuil grúpa deas daltaí ar an mbealach agus beidh sé iontach iad a 

fheiceáil teacht isteach geata na scoile i Meán Fómhair. 

Bhí roinnt imeachtaí ag na scoláirí agus cuairteoirí chuig an scoil le tamall anuas. Tréaslaím le grúpa 

scoláirí ó bhliain 4 a ghlac páirt i gComórtas Eolaí na bliana seo i mBaile Átha Cliath. Rinne siad éacht dhá 

thionscnaimh a bheith acu ann. Ba muid an t-aon scoil i gConamara a fuair tríd go dtí an babhta seo. Mo 

bhuíochas leis an máistréas Marianne Ní Thuama agus Ann Marie Úí Niadh (máthair Eveline) a d’eagraigh 

níthe agus a chaith an tréimhse leo thuas i mBaile Átha Cliath. 

Comhghairdeas chomh maith le buachaillí na céad agus na dara bliana a chuaigh chomh fada le 

cluiche ceannais Corn Chuimhneachnáin Mhichéal Ó Loideáin ar an gCeathrú Rua. Naoi bhfoireann a 

ghlac páirt agus rinneadar éacht dul chomh fada leis an gcluiche ceannais. 

Bainigí sult as Saoire na Cásca. 

Peadar Ó Loideáin 

 

 



  

 

 

 

 

Comórtas Eolaithe Óga BT 2018 

Ghlac ceathrar dáltaí ón 4ú 

bliain páirt sa gComórtas 

Eolaithe Óga BT 2018.  Siad sin 

- Eveline Ní Niaidh, Lauren Ní 

Niaidh, Eveline Ní Ghriallais & 

Neasa Nic an Ríogh.  Siad na 

tionscnaimh a bhí acu ná "An 

bhfuil leanaí ag baint úsáid as 

pirimid an bhia i gceart" agus                 

“Meoin daoine faoi aiste bia 

slaintiúil”.  Buíochas leis an 

múinteoir Marianne Ní 

Thuama a thug treoir dóibh. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Grúpa scoláirí ón scoil a ghlac páirt i gceardlann ar sháibhéalteacht ar an idirlíon 

agus cibéar bhulaíocht. 

Coláiste na bPiarsach, Ros Muc, 091-574100 

Ríomhphost; piarsach@gretb.ie 

www.coláistenabpiarsach.com 

Eagarthóir: Bridie Uí Chonámha 

 

Scoláirí gealgháireach i Leabharlann Bhrigid Aylward.  

Bíonn an Leabharlann ar oscailt gach Luan agus 

Déardaoin ag am lóin. 

 

† 

Comhbhrón 

 

Ba mhaith linn comhbhrón ó chroí  

a dhéanamh le 

Clann Uí Chonaire,  

Ros Muc & Camus  

ar bhás Sheáin 

& le  

Clann Uí Loideáin, 

An Cheathrú Rua 

ar bhás Mhichíl. 

Ar dheis Dé go raibh siad. 

 

 



 

 


