
 
 

Beatha & Sláinte 

Cuirimid fáilte chroíúil roimh scoláirí na scoile ar ais chuig Gairmscoil na bPiarsach. Ba 

mhaith linn an deis seo a thógáil chun fáilte speisialta a chur roimh dhaltaí an chéad bhliain. 

Tá siad ag cur go mór le atmaisféar dearfach na scoile. Fáiltíonn muid freisin roimh Amanda 

Ní Ghreacháin agus Eoin Ó Mainín chuig foireann teagaisc na scoile maraon le Nóra Ní 

Chualáin atá linn mar chúntóir ranga. Comhghairdeachas  le Máirín Uí Chaonaigh,  

(Múinteoir Béarla agus Tacaíocht Fóghlamtha) agus a fear céile Micheál, ar ócáid breithe a 

leanbh nua. Déanaimíd comhghairdeachas le scoláirí an Teastas Shóisearaigh agus go  

h-áiríthe scoláirí na hArd Teiste 2009/10 as ucht na dea-thorthaí i mbliana. Tá súil againn go 

n-éireoidh go geal leo san todhchaí agus go mbuailfidh siad isteach  

chugainn ar cuairt amach anseo chun inseacht dhúinn conas atá ag  

éirí leo. 

Ar deireadh,  buíochas speisialta le Seánín Bheilibigh atá tar éis éirí as  

a phost mar fhreastalaí na scoile. D’oibrigh Seánín anseo le scór blianta 

 agus is iomaí cuairteoir a shiúil isteach geataí na scoile a rinne tagairt  

do ghlaineacht na h-áite. Airíonn pobal na scoile ar fad uathu Seán agus  

guímíd ar fad chuile rath air san todhchaí agus tá súil againn go mbeidh  

sé ar ais i mbarr a shláinte go luath. 
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Brat Glas 

Bronnadh an dara brat glas ar an scoil le gairid. Thar 

ceann na scoile, chuaigh Antaine Ó Ceallaigh agus 

Shauna Nic Dhonnacha isteach chuig Ostán Chuan na 

Gaillimhe chun glacadh leis an mbrat. Rinne scoláirí 

an triú bliain staidéar ar fhoinsí fuinneamh agus ar 

bhealaí chun leictreachas agus ola a shábháilt ar scoil 

agus sa mbaile. Fuaireadar cabhair ón múinteoir 

teangmhálaí baile, Máirtín Breathnach. 

 

Seomra Nua 

Tá an seomra nua ríomhairí 

beagnach déanta  agus beidh an 

seomra foirne críochnaithe go luath 

i mí na Samhna. Beidh ceardlann 

ríomhaireacht de ard-chaighdeán 

againn sa scoil le ríomhairí den 

chéad scoth in éineacht le leathan 

bhanda ar fud na scoile. Tagann sé 

seo leis an aidhm atá ag an scoil 

ard-áiseanna a chur ar fáil dár 

scoláirí agus múinteoirí.  

Ár mbuíochas leis an gCoiste 

Gairmoideachais as ucht an 

seomra nua seo a chur ar fáil. 

 

 

Staidéar 

Bíonn staidéar ar siúl tar éis na 

scoile gach Luan, Máirt agus 

Ceadaoin ó 15.40i.n. go dtí 

17.20i.n.  Buíochas le Clár 

Críochnú Scoile atá ag cur 

tacaíocht ar fáil. 

Buíochas freisin le Cumas Teo. atá 

ag cuir Cúntóir Teanga ar fail don 

scoil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turas go Ionad Eachtraíochta Chaol Sháile Rua. 

D’fhreastal scoláirí an chéad agus an dara bliain ar ionad eachtraíochta i gCaol Sháile Rua thar oíche le 

gairid. Bhaineadar an-sult as. Rinneadar imeachtaí ar nós kayakadóireacht,  dreapadóireacht agus Laser 

quest. Táimid buíoch do Fhéilim Ó Neachtain agus Anna Ní Dhomhnaill a bhí leo ar an turas. Anuas ar 

sin, táimíd buíoch do Chlár Críochnú Scoile a rinne maoiniú ar chuid den turas. Mar fhocal scoir, 

d’fhreastal roinnt de na buachaillí ar dhá champa a reachtáil an Clár Criochnú Scoile le linn an tSamhradh 

siad sin an campa rothaíochta agus an campa scannanaíochta.  

 

 

 

 



Gairmthreoir agus Oíche Eolais 

Ar an 19ú lá déag de Dheireadh Fómhair, thug an rang Ard Teiste cuairt ar aonach gairme “Options 

West” a bhí ar súil i gCathair na Gaillimhe. Bhí taispéantas ann óna coláistí triú leibhéal ar fad 

maraon leis na gardaí, an airm agus FÁS. Tá sé mar aidhm againn i gconaí rogha leathan gairme a 

chur ós coir na scolairí agus iad ag breathnú i dtreo an saol i ndiaidh na scoile.                                 

Beidh an 4ú bliain ag déanamh seachtain taithí oibre i mí na Samhna. 

Bhí oíche eolais agus scileanna staidéar ag tuismitheoirí an chéad bhliain ar an 24ú Meán Fhómhair 

sa scoil. D’éirigh go breá leis an ocáid a bhí curtha i láthar ag an Múinteoir Gairmthreoir, Patricia Ní 

Fhlaithearta agus an Príomhoide Peadar Ó Loideáin. 

Campa Samhradh 

D’eirigh go maith leis an gcampa samhradh a bhí ar súil sa scoil do scoláirí nua an chéad bhliain le 

linn mí Iúil. D’fhreastal ocht scolaire dhéag air agus ba iad Anna Ní Dhomhnaill agus Linda Ní 

Dhroighnéain na teagascóirí. I measc na n-imeachtaí, bhí Scileanna Siorcas, Damhsa ar an Sean-nós, 

Cluichí Dramaíochta, Liathróid Láimhe Oilimpeach agus Kayadóireacht. Tugadh turas don scoil do 

na scoláirí freisin agus dúirt siad ar fad gur chabhraigh sé leo socrú isteach ar scoil níos fearr i mí 

Méan Fhómhair. Táimíd buíoch do Thomás Breathnach, Timire Gaeilge, Coiste Ghairmoideachas 

Chontae na Gaillimhe agus freisin do Chlár Criochnú Scoile ar an gCeathrú Rua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheál Ó Súilleabháin (2ú bliain) a d’imir le foireann 

peile Faoi 14 na Gaillimhe i mbliana.  D’eirigh leo an 

ceann is fearr a fháil ar Mhaigh Eo, Sligeach agus Ros 

Comáin.  Imríonn Micheál peil le Gairmscoil na bPiarsach 

agus Carna Caiseal/Na Piarsaigh.

/Na 

Piarsaigh. 

Peil na mBan 

Síle Ní Shúilleabhain (3ú bliain),  a 

d’imir mar lán chúlaí ar fhoireann 

Faoi 16 na Gaillimhe a raibh an bua 

acu ar  Cho. Laois i gCluiche 

Ceannais na hÉireann (Sraith A).  

Imríonn Síle  peil le Gairmscoil na 

bPiarsach agus Cumann Peile Ban na 

bPiarsach.

 



Cúrsa Iascairachta 2010 

Bhí Cúrsa i mBunscileanna Cheird na hIascaireachta ar siúl sa scoil ar feadh cheithre 

seachtaine le linn mí Iuil. Ár mbuíochas le Coiste Gairmoideachais Cho. Na Gaillimhe i 

gcomhréir le BIM agus Údarás na Gaeltachta a chuireann an cúrsa seo ar fáil. D’fhreastal 

14 scoláire ar an gcúrsa, naoinúr acu sin as Gairmscoil na bPiarsach. Mar chuid den chúrsa 

rinne siad modúil FETAC i nDeasú Eangachaí, Máirnéalacht & Loingseoireacht, Tógáil 

Bád agus Cúrsa Raidió VHF.  Sí Bridie Uí Chonámha an múinteoir a bhí i bhfeighil an 

chúrsa. 

 

 

Turas Allamuigh 

Chuaigh an rang 4ú bliain Bitheolaíochta 

ar thuras allamuigh Eiceolaíochta go dtí Ceapach na  

gCapall in éineacht lena múinteoir Bitheolaíochta  

Bridie Uí Chonámha le déanaí, rinne siad  

stáidéar ar eiceolaíocht na coille.  Is cuid é seo do  

chúrsa praiticiúil Bitheolaíocht na h-Ard  

Teistiméireachta. 

 

 

Gairmscoil na bPiarsach, Ros Muc, 091-574100 

 Ríomhphost: piarsach@eircom.net 
 

Seachtain na Matamaitice 
Le linn seachtain na Matamaitaice (9ú - 16ú 

Deireadh Fómhair), d'eagraigh an múinteoir 

Matamaitic  Mary Ann Nic Dhonnchadha 

comórtas "Suim &Tomhas" do na ranganna 

sóisearacha. Seo a leanas na buaiteoirí 

1ú bliain - Martin Ó Clochartaigh, Niamh 

Ní Cheallaigh agus Eoin Ó Flátharta 

2ú bliain - Roisin Ní Dhroighnéan, Mairéad 

Ní Neachtain, Séan Ó Mainnín agus Seán 

Máirtin Ó Súilleabháin 

3ú bliain - Sharon Ní Thuathail, Shauna Nic 

Dhonnacha agus Antaine Ó Ceallaigh 
 

Seachtain na hEolaíochta 2010 

Tá sé beartaíthe againn páirt a ghlacadh 

arís in imeachtaí Seachtain na 

hEolaíochta i mbliana.  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 i mí na  Samhna.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


