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Sparánacht Ernest Walton 

Comhghairdeas le Colm Óg Ó Conghaile (Ard Teist 2018) a 

fuair 566 pointe san Ard Teist agus a bhain Sparánacht 

STEM Ernest Walton 2018 amach.  Gheobhaidh Colm 

sparánacht de €2000 sa mbliain ar feadh ceithre bliana a 

fhad is a bheidh sé ag freastal ar chúrsa tríú leibhéal.  Tá 

Colm ag freastal ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh anois. 

Nár laga Dia thú a Choilm. 

 

 

Colm Óg Ó Conghaile a fuair 565 pointe san Ard teist agus a 

bhfuil  

Fáilte roimh an chéad bhliain  



 

  

Focal ón bPríomhoide 

 A phobal scoile agus cairde Choláiste na bPiarsach,  
Tá muid go maith isteach  sa scoilbhliain ag an tráth seo agus tús maith curtha ag scoláirí lena 
gcuid oibre. Cuirfimid fáilte ach go h-áiríthe roimh scoláirí bliain a 1 agus iad tosaithe lena n-
aistear linn sa scoil. Tá súil againn go bhfoghlaimeoidh siad go leor linn sna blianta amach 
romhainn ach níos tábhachtaí go mbeidh siad sásta anseo. Cuirim fáilte freisin roimh an 
múinteoir nua tíos Roseanne Uí Fhlaithearta agus fágfaimid slán ag ár gcairde Marianne Ní 
Thuama agus Patricia Uí Fhlaithearta. Rinne siad beirt an t-uafás ar mhaithe le gasúir na scoile le 
linn a dtréimhse anseo agus aireoidh muid uainn go mór iad. Guimid chuile rath chomh maith ar 
Mháirín Uí Chaonaigh a bhéas ag glacadh ról an mhúinteora Gairmtheoraí agus 
comhairleoireachta na scoile uirthi féin.   
D’éirigh thar barr lenár scoláirí i scrúduithe na hArdteistiméireachta agus an teastas shóisearaigh. 
Fuair an chuid is mó de scoláirí na hArdteistiméireachta a gcéad rogha ag coláistí éagsúla agus go 
n-éireoidh leo ina gcéad staid eile dá n-aistear. Táim cinnte go gcasfar ar a chéile arís muid.  
 

Peadar Ó Loideáin 

 

 Comhghairdeas leis an 4ú bliain a fuair torthaí thar barr sa Teastas Sóisearach. 



  
Maidin Caife don Oispís 

Buíochas le chuile dhuine a thug tacaíocht don Mhaidin Caife ar mhaithe le hOispís na Gaillimhe.  Bailíodh 

€730  uilig.  Buíochas speisialta leis an múinteoir Tíos Roseanne Uí Fhlaithearta agus na scoláirí agus 

múinteoirí go léir a bhí ag bácáil agus ag ullmhú an bheatha don ócaid. 

  

 

Cúrsa Iascaireacht 2018 

D'eirigh go maith leis an gCúrsa i 

mBunscileanna Cheird na hIascaireachta a bhí 

ar siúl sa scoil le linn an tsamhraidh . Bíonn an 

cúrsa seo eagraithe ag Bord Oideachais agus 

Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin i 

gcomhréir le Bord Iascaigh Mhara agus Údarás 

na Gaeltachta.  Is cúrsa é do scoláirí dara 

leibhéal agus i measc na n-ábhar a dhéantar ar 

an gcúrsa, bíonn roinnt modúil QQI ar nós 

Deasú Eangach, Mairnéalacht agus 

Loingseoireacht, Scileanna Leictreachais agus 

Dobharshaothrú.  Bhí an cúrsa ar siúl ar feadh 

míosa agus bhí 14 scoláire as ceantair Ros 

Muc, Cill Chiaráin, Carna, Camus agus An Trá 

Bháin ag freastal air.  Bíonn an cúrsa seo ar siúl 

i gColáiste na bPiarsach gach ré bliain ó thus na 

n-ochtóidí. 

Bridie Uí Chonámha  (Múinteoir i bhfeighil). 
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Imeachtaí Eile 

Rinne an scoil ar fad siúlóid urraithe 

5K le hairgead a bhailiú don turas go 

dtí an Iodáil agus mar chuid den ábhar 

nua Folláine. 

Rinne an scríbhneoir Áine Nic Ghlinn 

ceardlann scríobhneoireachta leis an 

1ú & 2ú bliain. 

Rinne an 1ú & 2ú bliain ceardlann 

Códaithe  le Keith Quille mar chuid 

den chúrsa gearr “Códáil” don Teastas 

Sóisearach.

 

 

 

Códáil 


