
 

 

 

 

 

  

Gairmscoil na bPiarsach 

Nuachtlitir                        Samhradh 2014 

Macbeth 

Buíochas leis an múinteoir 

Béarla Brian Ó hAnnaidh a 

d’eagraigh turas go Gaillimh 

don Ard Teist len dráma 

Macbeth a fheiceáil. 

Ciara Ní Niadh in éineacht leis anAire Stáit Ciarán Cannon agus an 

múinteoir Gairmthreoir Patricia Ní Fhlaitheartaigh taobh amuig de Oifigí an 

Roinn Oideachais i mBaile Átha Cliath tar éis do Chiara duais a fháil don 

leagán Gaeilge is fearri dTionscnaimh Gairme ATGO le gairid.

 

Liathróid Láimhe Oilimpeach 

Comhgháirdeachas leis an 

bhFoireann Buachaillí Faoi 15 

a bhuaigh Craobh Chonnacht i 

Liathróid Láimhe Oilimpeach i 

gcoinne Móinín na gCíseach le 

déanaí. 

 

Dráma & Ceolchoirm 

Buíochas le Máirín Uí Chaonaigh agus Eoin Ó Mainín a léirigh an 

dráma scoile “Ros Muc na Rún” agus ceolchoirm i mí Márta.  

Bailíodh €4371.65 ar fad. 



  

Focal ón bPríomhoide 

A chairde, 

                 Tá bliain eile scoile beagnach criochnaithe anseo i nGairmscoil na bPiarsach agus go leor 

curtha i gcrích ag scoláirí na scoile sa tráth sin. Treasláim le scoláirí a chur iad féin agus an scoil chun 

cinn le bliain anuas. Bíonn muid fíorbhródúil as ucht  eachtaí na ndaltaí i gcónaí. Arnú, caithfidh mé 

cúpla duine a luaigh ach go h-airíthe. Déanaim comhghairdeachas le Ciara Ní Niaidh  a bhuaigh duais 

don leagan gaeilge is fearr i dtionscamh gairme san ábhar ATGO le gairid. Bhronn an tAire Stáit Ciaran 

Cannon duais uirthi ag searmanas a bhí in Oifigí an Roinn OIdeachais agus scileanna.Treasláim chomh 

maith le Niamh Nic Dhonnacha, Aoife Ní Chónghaile agus Alanna Ní Shuilléabháin a bhfuair aitheantas 

speisialta chomh maith. Déanaim comhghairdeachas chomh maith le  Foireann Buachaillí faoi 15 

Liáthróid Láimhe Oilimpeach na scoile a bhuaigh craobh Chonnachta.  Tréaslaim le Deirdre Ní 

Shuilléabháin, Erica Ní Ghriallais, Mikayala Ní Niaidh, Nóra de Búrca agus Ciara Ní Dhroighnéan a 

bhfuair a cuid teastais “microsoft office specialist” le gairid. Is iad seo na chéad scoláirí ó aon scoil i 

gConamara atá na teastais seo faigthe go fóill acu.  Gúim chuile rath ar Phadraic Ó Coisdealbha a bhí 

mar ionadaí linn sa scoil le cúpla mí anuas. 

Gabháim buíochas le múinteoirí na scoile a d’oibrigh go fíorchrua ar són na ngasúir ar scoil agus freisin 

le Comhairle na Scoláirí agus Coiste na dtTuismitheoirí a bhí an-ghnóthach ar són na scoile i mbliana go 

h-airíthe le linn an dráma i rith mí an Mhárta, ocáid ar bailíodh €4371.65 . 

Guím chuile rath ar scoláirí an teastas shóisearach agus an ardteist a bhéas ag tabhairt faoi na 

scrudaithe stáit faoi cheann seachtaine. Tá súil againn ar fad go n-éireoidh go geal leo. Guím chuile 

bheannacht sna todhchaí ar scoláirí na hArdteiste.  Áireoidh muid uainn go mór Amy, Síle, Noel, an dá 

Ghráinne, Michéal, Michael, Séan Máirtín, John, Liam, Áine, Mairéad, Michelle, Meadhbh, Tommy, 

Martin, Johnny, Antaine, Christina, Róisín, Stephen agus Séan. Thosaigh an rang seo agus mé fhéin an 

lá céanna sa nGairmscoil chúig bhliana ó shin agus is maith scioptha a d’imigh na blianta sin. Ba rang 

álainn, comhoibríoch, tuisceanach a bhí iontu agus níl aon dabht faoi i m’intinn go n-éireoidh go bréa 

leo sa saol. 

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom moladh ar leith a thabhairt do Síle Ní Fhlátharta, nár chaill oiread is lá 

amháin thar tréimhse chúig bhliana anseo ar scoil. An-scoláire cinnte. 

Go raibh maith agaibh agus bainigí sult as an samhradh.                 (Peadar Ó Loideáin) 

 

 
Ard Teist 2014 ag caitheamh na geansaithe speisialta ag 

ceiliúradh a dtréimhse scolaíocht i nGairmscoil na bPiarsach.  

Buíochas le Martha Ní Chualáin a d’ordaigh na geansaithe 

dhóibh. 
 

Ceardlann 

Caoladóireachta le Ciarán 

Hogan 



  

Breathe 

Bhí cur i láthair sa 

scoil le déanaí, do 

scoláirí, 

múinteoirí agus 

tuismitheoirí  ar 

chúrsaí 

meabhairshláinte. 

 

 

 

 

 

 

Turas scoile 5ú bliain go 

Baile Átha Cliath 

 

Marie Keating Foundation – Bhí lá bándearg again sa scoil ina bhailigh scoláirí 

na scoile €375 ar mhaithe leis an Marie Keating Foundation 



 

 

Rang JCSP Iú agus 2ú bliain tar éis dhóibh leabhair a cheannacht 

in Easons ar thuras go Gaillimh le gairid.  Fuair siad seans go 

karting a dhéanamh chomh maith agus dul ag an bpictiúrlann. 

Dúchán.  Mar chuid de imeachtaí Phléaráca chuir an 2ú bliain dánta agus scéalta ar fail don 

fhoilsiúchán “Dúchán”.  Buíochas le Eoin Ó Mainín agus le Jackie Mac Donnacha a bhí mar 

theagascóir ar an gcúrsa. 

Gairmscoil na bPiarsach, Ros Muc,  

091-574100 

Ríomhphost: piarsach@cogalvec.ie  

 www.gairmscoilnabpiarsach.com 

Eag: Bridie Uí Chonámha 

 

 

 

 

Lá Spóirt 2014 agus Seachtain na hAclaíochta 

 

 

http://www.gairmscoilnabpiarsach.com/

