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Fuair Clíodhna Ní Niaidh ard mholadh 
ar son iarratas Gaeilge a rinne sí le 
haghaidh Comórtas ATGO, fuair sí 
Sciath ó Careersportal agus chas sí leis 
an Aire Oideachas Richard Bruton ar 
an lá.  

 

 

 

Foireann Sóisir Buachaillí a bhuaigh Cluiche Ceannais Chonnachta i gcoinne  

Coláiste Phobail na Gaillimhe le gairid. 

 



Focal ón bPríomhoide 

A Scoilphobal Choláiste na bPiarsach, 

 Tá bliain eile scoile curtha isteach ag scoláirí na scoile le roinnt acu ag súil go mór le saoire an 

tSamhraidh agus roinnt eile ag obair i dtreo na scrúduithe stáit ag tús mí an Mheitheamh. Tá cúpla 

seachtain chrua ós bhur gcomhair a scoláirí ach leis an obair mhaith atá déanta agaibh, táim cínnte 

go mbeidh deá-thoradh le bhur n-iarrachtaí. Is gearr anois a chríochnóidh rang na hArdteiste linn 

agus guímid chuile rath orthu ins an todhchaí. Ba grúpa deas gealgháireach a bhí iontu ón chéad lá a 

shiúil siad isteach geata na scoile cúig bhliain ó shin. Cuimhnigí má bhíonn aon tacaíocht uaibh i 

dtaobh cúrsaí oideachais nó aon ní eile amach anseo, buailigí isteach ag an scoil.  Go n-éirí an t-ádh 

libh a Ghráinne, Marissa, Róisín, Catherine, Ciaran, Paul, Josie, Declan, Ronan, Samir, Liam, 

Marcus, Eoin, Siobhán, Claudia, Ciara agus Kevin. Táim buíoch dhaoibhse a thuismitheoirí a chuir 

muinín sa scoil agus a sheol bhur ngasúir chuig an Choláiste seo.   

                                                                Tá roinnt éachtaí bainte amach ag scoláirí na scoile ón uair 

deirneach a labhair mé libh. Tréaslaim le foireann sóisir buachailí na scoile a bhuaigh Craobh 

Chonnachta sa Liathróid Láimhe Oilimpeach le gairid.  Ós a chionn sin, déanaim comhghairdeachas 

leis an mBanna ceoil Órga a bhain gradam amach ag ocáid na nduaiseanna de chuid Bord 

Oideachais & Oiliúna Gaillimh agus Ros Comáin. Dhamhsaigh siad agus chas siad corr phort ar an 

oíche agus bhain gach a bhí i láthair an-sult as an siamsaíocht.   Tréaslaim chomh maith le Clíona Ní 

Niaidh a bhain amach gradam náisiúnta lena tógra ATGO ag ocáid cheiliúradh i mBaile Átha Cliath le 

gairid. Ba iontach an éacht é sin agus gabhaím buíochas lena múinteoir Patricia Uí Fhlaithearta a 

threoraigh thríd an próiseas seo í.  Ar deireadh comhghairdeachas mór le scoláirí riomhairí bliain 1/2 

agus a gcuid múinteoirí Martha Ní Chualain agus Anna Ní Dhomhnaill a bhain amach gradam i 

gcómórtas Techspace. 

Ar deireadh táim buíoch do na múinteoirí a chur uaireanta fada isteach ar son na scoláirí ar feadh na 

bliana, le Coiste na dtuismitheoirí a thug fíorthacaíocht don scoil agus do Chomhairle na Scoláirí a 

thug guth do mhianta agus tuairimí na scoláirí ar fad. Gabháim buíochas ach go h-áiríthe do Aine Uí 

Ghríofa a d’fheimhnigh mar Chathaoirleach ar Choiste na dTuismitheoirí le ocht mbliana anuas. Ba 

iontach an chrann taca a bhí inti dhomsa mar Phríomhoide na scoile.  

Mar fhocal scoir, guím chuile shonas agus sláinte oraibh i rith an tSamhraidh.  Ní bheidh sí i bhfad ag 

imeacht.                                                                                          Peadar Ó Loideáin  (Príomhoide) 

  

 

Cómhgháirdeachas leis an mBanna 

ceoil Órga a bhain gradam amach ag 

ocáid na nduaiseanna de chuid Bord 

Oideachais & Oiliúna Gaillimh agus 

Ros Comáin le gairid. 



  

 

Comórtas Mata 

Buaiteoirí an comórtas Mata 1ú 

bliain ná Sinéad Ní Chlocharta, 

Stephen Mc Grath, Éamon Ó 

Flatharta agus Aisling Ní Niadh.  

Rinne siad cur i láthair dár teideal 

"Scoláirí na scoile seo agus 

Oideachas". 

Maircíneacht. 

Rinne Rónán Ó Caisín (2ú bliain) an 

píosa deas maircíneacht seo sa 

rang adhmadóireacht faoi threoir 

Fhéilim Ó Neachtain.

 

Ceardlann filíochta . 

Rinne an file Stephen Murray, ceardlann filíochta leis an 

dara bliain mar chuid den chlár JCSP.  Bhain siad go léir 

taithneamh as.

 

 

Corn na bPiarsach 2017 dhá 

bhronnadh ar Shiobhán Ní 

Mhainín ón 5ú bliain. 

Bliain 3 ag fáil Teastais do Chlár Scoile an Teastas 
Shóisearaigh, sa bpictiúr leo tá comhordaitheoir an 
chláir - Brian Ó hAnnaidh. 

 



 

 

Scolairí a ghlac páirt i Techspace i mbliana 

 

Coláiste na bPiarsach, Ros Muc, 091-574100 

Ríomhphost: piarsach@gretb.ie 

www.coláistenabpiarsach.com 

Eagarthóir: Bridie Uí Chonámha 

 

An príomhoide agus Scoláirí na bliana 2017  

 

Duaiseanna deireadh Bliana. 

Scoláirí na bliana - Josie Seoighe, 

Claudia Ní Ghriallais, Neasa Nic an 

Ríogh agus Rónán Ó Lochnáin. 

Corn na bPiarsach - Siobhán Ní 

Mhainín. 

Duaiseanna Ábhair: 

Gaeilge - Evelyn Ní Ghriallais 

Béarla - Áine Breathnach 

Matamaitic - Josie Seoighe 

Staidéar Gnó – Clíona Ní Lochnáin 

Fraincís – Blathnáid Ní Fhátharta 

Eolaíocht - Josie Seoighe. 

Stair - Róisín Ní Shúilleabháin. 

Adhmadóireacht – Rónán Ó Lochnáin. 

Miotaileoireacht – Paul Ó Gríofa. 

Tíos - Ciara Ní Mhéalóid. 

Líníocht- Eveline Ní Niadh. 

Ceol - Eadaoin Ní Mhainín. 

ATGO - Clíona Ní Niadh. 

OSPS – Evelyn Ní Ghriallais. 

OSSP – Cian Bairéad. 

 

Duais Aitheantais an Phríomhoide - 

Eoin Ó Tuathail,  Gráinne Ní Eidhin, 

Ríona Ní Chuirrín agus Oisín Ó Briain. 

Scoláirí nár cháill aon lá scoile - Sinéad 

Ní Chlocharta, Íde Ní Chonaire, Róisín 

Ní Shúilleabháin, Eveline Ní Niadh, 

Sarah Ní Chuirrín agus Eoin Ó Mainín. 

 

 

 

 

Duaiseanna Ábhair 2017 


