
 
 

Beatha & Sláinte 

Fáiltíonn muid roimh na scoláirí ar fad atá cláraíthe sa  

scoil agus go h-áirithe na scoláirí nua atá tagtha isteach sa  

chéad bhliain & sa ceathrú bliain.  Guimíd chuile rath orthu  

don scoil bhliain 09-10.  Comhgháirdeachas leis na  

ranganna Ard Teist & Teastas Sóisireach 2009 ar na  

torthaí a fuair siad sna scrúdaithe stáit agus guimíd chuile  

rath ar na scoláirí atá imithe ag triú leibhéal. 

Táimíd fíor bhuíoch don iar-phríomhoide Máire Ní  

Chéidigh a d’eirigh as a post le déanaí  & guimíd chuile  

rath uirthi.  Cuirimid fáilte speisialta freisin roimh an  

bpríomhoide nua Peadar Ó Loideain & an múinteoir nua  

Eacnamaíocht Bhaile Bríd Ní Labhradha.  Go n-eirí leo  

ina bpostanna nua. 

 

Imeachtaí Peile 

Arís i mbliana tá muid fhéin agus Gairmscoil Fheichín ag imirt  

i dteannta a chéile le haghaidh na cluichí peile agus tá roinnt  

cluichí peile imeartha againn go dtí seo.  Fuair an fhoireann  

sinsear buachaillí an ceann is fearr ar Thuaim agus cháill siad i  

gcoinne Árainn & Carna.  Bhua an foireann buachaillí faoi 16  

ar Árainn ach cháill siad in aghaidh Tuaim.   

 

Bhí an bua ag an bhfoireann sinsear cailiní ar Choláiste Cholm 

Cille, Scoil Phobail Charna & ar Gairmscoil Éinne.  Tá cluiche  

amháin fágtha againn i gcoinne Coláiste Mhuire gan Smál. 

 

Chaill an foireann Faoi 16 cailiní in aghaidh Coláiste Cholm  

Cille & Coláiste Naomh Pól, Uachtar Ard.  Tá foireann Faoi  

14 againn freisin i mbliana.   

 

D’imir an chéad bhliain cailiní i mblits 7-an –taobh.  Bhua  

siad i gcoinne Scoil Chuimsitheach Chiaráin & Coláiste  

Mhuire Gan Smál. Buíochas le Mary Beades ó Chomhairle 

Chonnacht & Pádraic Ó Conaire a d’eagraigh an blits.  

 

D’fhreastal Pól Ó Neachtain & Bridie Uí Chonámha ar  

Cheardlann Traenáil Peile do mhúinteoirí i gCáisleán an  

Bharraigh le déanaí. Siad Comhairle Chonnachta a  

d’eagraigh an ceardlann. Sé Pól Ó Neachtain an bainisteoir 

 ar na foirne buachaillí & is iad Bridie Uí Chonámha &  

Máirín Uí Chaonaigh a bhainistíonn na foirne cailiní. 

 

Ár mbuíochas le Éamonn Seoighe & Coiste na Páirce as 

ucht na h-áiseanna breá a chuireann siad ar fail dhúinn. 
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Turas go Ionad Eachtraíochta Cheapach 

na gCapall. 

 

Thug Felim Ó Neachtain an 1ú & 2ú bliain 

ar thuras dhá lá go dtí Ionad Eachtraíochta 

Cheapach na gCapall ag tús mí Meán 

Fhómhair..  Cuid de na h-imeachtaí a ghlac 

siad páirt ann ná absailing, gorge walking & 

raft building.  Bhain chuile dhuine an-tairbhe 

as an turas & ba deis íontach a bhí anseo do 

na scoláirí nua seo aithne a chur ar a chéile. 

 

Seachtain na Matamaitice 
Le linn seachtain na Matamaitaice (10ú – 17ú 
Deireadh Fómhair), d’eagraigh an múinteoir 
Matamaitic, Mary Ann Nic Dhonnchadha 
comórtas ‘Countdown’ do na ranganna 
shóisearacha.  Seo iad a leanas na buaiteoirí; 
1ú bliain – Liam Ó Conaire 
2ú bliain – Orla Ní Fhlatharta 
3ú bliain – Aodán Ó Conaire 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuaigh na ranganna 4ú & 5ú bliain Bitheolaíochta 
ar thuras allamuigh Eiceolaíochta go dtí Ceapach na  
gCapall in éineacht lena múinteoir Bitheolaíochta  
Bridie Uí Chonámha le déanaí áit a ndearna siad  
stáidéar ar eiceolaíocht na coille.  Is cuid é seo do  
chúrsa praicticiúil Bhitheolaíocht na h-Ard  
Teistiméireachta. 

Drámaíocht & Pléaráca Teo 

Buíochas le Meta Ní Mháille & Pléaráca 

Teo. atá ag cur ceardlainn drámaíocht ar 

fáil don 1ú bliain chuile de Máirt ar feadh 

tréimhse 6-8 seachtaine.  Sé John Ó 

Cualáin & Máire Áine Ní Mháille atá ag 

rith na ceardlainn.  Tá muid ag súil an 

dráma a chuir ar stáitse mar chuid de 

cheolchoirm na Nollag. 

ATGO agus Gairmthreoir 

D’fhreastal an 4ú & 5ú bliain ar laethanta Oscailte 

in Ollscoil na Gaillimhe, GMIT & in Óstán Chuan 

na Gaillimhe le déanaí.  Siad na múinteoirí ATGO 

(Brian Ó hAnnaidh, Anna Ní Dhómhnaill & 

Patricia Uí Fhlaithearta-Gairmthreoir) a 

d’eagraigh na turais seo. 

Buíochas freisin le Patricia Uí Fhlaithearta a 

d’eagraigh oíche eolais faoi stáidéar & obair baile 

sa scoil do thuismitheoirí na ranganna scrúdaithe le 

déanaí.  

 

Liathróid Láimhe Oilimpeach 

 

Cuireadh tús le traenáil le Bernard Ó Laoi cúpla 

seachtain ó shin.  D’fhreastal na buachaillí 1ú, 2ú & 

3ú bliain ar chomórtas Faoi 16 in Ionad Spóirt 

Shligigh ar an Aoine 16ú D. Fómhair.  D’imir siad i 

gcoinne foirne as Summerhill, Ballysodare, Móinín 

na gCíseach & Rossdorf na Gearmáine. Bhí an bua 

acu ar Ballysodare & cháill siad le bearna an-iséal i 

gcoinne Summerhill & Móinín na gCiseach.  

Buíochas le Bridie Uí Chonámha & Peadar Ó 

Loideáin a chuaigh ina dteannta ar an lá. 

 

Seachtain na hEolaíochta 2009 

Tá sé beartaíthe againn páirt a ghlacadh arís 

in imeachtaí Seachtain na hEolaíochta i 

mbliana.  Tá cuireadh fáighte ag na ranganna 

sinsearach Eolaíochta sa scoil ó Ollscoil na 

hEireann, Gaillimh freastal ar thuras & sraith 

léachtaí  san Ollscoil ar an 19ú Samhain.  Is 

clár píolóta é seo atá á rith i mbliana trí 

mheán na Gaeilge don chéad uair. Chomh 

maith leis sin beidh Danielle Nicholson ó 

REMEDI ag teacht ag an scoil le ceardlann i 

dtaighde ar ‘stem cells’ a chuir ar fail don 4ú 

& 5ú bliain Bitheolaíochta ar an 23ú Samhain.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imeachtaí Eile 
Bailíodh €475 ar mhaithe le Oispís na Gaillimhe ag maidin caife a bhí againn sa scoil cúpla seachtain 

ó shin.  Buíochas le chuile dhuine a thug tacaíocht. 

Tá an Clár Scoile Teastas Sóiseareach (JCSP) ar fáil sa scoil ó mí Meán Fhómhair seo caite.  Sé 

Brian Ó h-Annaidh comh-ordnóir an chlár seo. 

 

Cuireadh  €95,000 ar fail len seomra Eacnamaíocht Bhaile a ath-chóiriú.  Déanadh an obair 

seo sa samhradh mar chuid den Summer Works Scheme.  Tá an seomra réite amach go breá 

anois don scoilbhliain 09/10.  Tá obair dheisiúchán ceadaithe don scoil chomh maith chun 

dromchla nua tarramhacadam a chuir síos & dóirse seachtrach nua a chur isteach.  Cuirfidh 

na feabhasaithe seo ar fad go mór le saol na scoile sna blianta atá romhainn. 

Tá Nóirín Nic Dhonnacha ceaptha mar chomhordnaitheoir ar Chlár Críochnú Scoile 

Chonamara Thiar Theas.  Guimíd gach rath uirthi ina post nua sna todhchaí. 

Comhgháirdeachas le Jason Ó Neachtain ón 3ú bliain a bhuaigh rása currachaí Faoi 18 i 

dteannta a dhearthair Micheál Ó Neachtain & Padraic Ó Máille ins an bhFód Dubh i Maigh 

Eo le gairid. 

Bhí oíche eolais do thuismitheoirí an 1ú bliain ar siúl sa scoil roimh na Samhna. Séard a 

bhí anseo ná eolas ginearálta ó thaobh obair baile, staidéar & imeachtaí scoile. 

 

 

 

 

 

Gairmscoil na bPiarsach, Ros Muc, 091-574100 

Ríomhphost: piarsach@eircom.net 

 

 



Comóradh 75 bliain 

Buíochas le chuile dhuine a thug cúnamh leis an  
deireadh seachtaine Comóradh 75 bliain a eagrú  
ag deireadh mí Lúnasa.  Buíochas speisialta don  
choiste gníomhach a d’eagraigh an teacht le chéile  
sa gCrannóg agus leis na baill den choiste a d’fhoilsigh  
an leabhrán ar stair na scoile.  Ár mbuíochas leis an  
bPríomh-Oifigeach, Seosamh MacDonnacha a sheol  
an leabhar agus a bhí mar aoi speisialta ag imeachtaí 
 na deireadh seachtaine.  Ba mhaith linn freisin buíochas a ghlacadh le Seán Ó hEanaigh & Raidió na 
Gaeltachta as ucht an tAifreann Comóradh a chraoladh.  Chomh maith leis sin táimíd fior bhuíoch 
don tAth Pádraic Ó Consaidín, do Chathy Ní Chonaola, an cóir & do na léitheoirí srl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mar chuid den chomóradh bhí cruinniú de Bhord an Údaráis ar siúl i gColáiste Chuimhneacháin an 
Phiarsaigh ar an 25ú Meán Fhómhair.  Bhronn Pádraic Ó hAoláin, Príomh-Fheidhmeannach an 
Údaráis seic le haghaidh €1000 ar an scoil chomh maith le bailiúchán leabhair as gaeilge don 
leabharlann nua.  Táimíd an-bhuíoch as ucht an tacaíocht a thug an Údarás na Gaeltachta dhúinn i 
réimsí éagsúla le blianta fada anuas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Fundúreacht Bridget Aylward 

 
Buíochas le Coiste Fundúreacht 

Bridget Aylward as ucht airgead a 

chuir ar fáil i mbliana le haghaidh ath-

chóiriú an leabharlann & *****.  Tá 

an leabharlann feistithe amach go breá 

anois le córas ríomhaireachta idir-

náisiúnta atá ar ard chaighdeán. 

 


