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Glór Cheatharlach Buaiteoirí an Chomórtais

Corn Peile Ghlór Ealaíne Pan Cheilteach
na nGael 2013

Reachtáilfear Corn Peile Ghlór na nGael ���� ar an �ú agus �ú
Meitheamh. ’Séard atá i gceist leis an gcomórtas áirithe seo ná
bliotzanna peile do pháistí bunscoile idir bhuachaillí agus cailíní. Coiste
Ghlór Cheatharlach a eagraíonn an comórtas le tacaíocht ó na múinteoirí
a chuireann peil Ghaelach chun cinn ina scoileanna féin.
Rud suimiúil faoi Chorn Peile Ghlór na nGael ná go bhfuil an comórtas
teoranta do pheileadóirí atá i rang a cúig nó níos óige. Ní cheadaítear
daltaí sinsearacha ar an bpainéal. Tá na comórtais ag dul ó neart go
neart le níos mó agus níos mó scoileanna ag glacadh páirte bliain i
ndiaidh bliana. Imrítear na cluichí ag deireadh na scoilbhliana agus
tugtar cuireadh do bhunscoileanna uile an cheantair a bheith páirteach.
Le roinnt foirne láidir go leor agus roinnt eile le himreoirí ar an bpáirc
imeartha don chéad uair riamh baineann an-éagsúlacht leis na cluichí.
Cuireann Corn Ghlór na nGael béim ar rannpháirtíocht, taitneamh agus
spraoi seachas ar iomaíocht agus torthaí. Agus cuirtear fáilte roimh
labhairt na Gaeilge chomh fada agus is féidir.
Chun cothrom na féinne a chinntiú eagrófar dhá chomórtas do
na buachaillí i mbliana leis na scoileanna is láidre i Roinn � agus na
scoileanna eile i Roinn �. Déanann na páistí go léir a seacht ndícheall
agus baineann siad taitneamh agus spraoi as na cluichí. Imreofar na
cluichí uile tar éis scoile ar pháirceanna peile Éire Óg.
Tugann Glór Cheatharlach cuireadh do scoileanna a bheith páirteach
aris i mbliana. Tá gach eolas agus foirmeacha iontrála ar fáil ach
teagmháil a dhéanamh leis an oifig ar ��� �������, ��� ������� nó
ríomhphost a sheoladh chuig emma@glorcheatharlach.ie
Gluais:
Glossary:
comórtas
competition
tacaíocht
support
peileadóirí
foootballers
ó neart go neart
from strength to strength
imreoirí
players
páirc imeartha
playing field
rannpháirtíocht
participation
cothrom na féinne
fairness
seacht ndícheall
level best

Foireann peile Scoil Mhuire Gan Smál a d’imir anuraidh.

SULT agus Seisiún
agus Comhrá
Cuirfear céad míle fáilte roimh chách ag SULT, an imeacht míosúil
trí Ghaeilge, ar an Déardaoin, ��ú Bealtaine sa Teach Bar, Sráid na
Tulaí, Ceatharlach. Tagann daoine le chéile ansin ar an Déardaoin
deireannach de gach mí ag �.��i.n. chun taitneamh a bhaint as caint,
comhrá agus comhluadar trí Ghaeilge agus cuirtear fíorchaoin fáilte
roimh dhaoine nua i gcónaí. Beidh an seisiún traidisiúnta seachtainiúil
ar siúl freisin. Leanfar chomh maith le Ciorcail Ghaeilge na Maidine
ins an leabharlann gach Máirt ag ��.��r.n. Is deiseanna iontacha
iad seo chun an Ghaeilge a labhairt go sóisialta agus aithne a chur
ar chainteoirí Gaeilge eile sa cheantar. Beidh fáilte faoi leith roimh
fhoghlaimeoirí na Gaeilge agus tabharfar deis dóibh an teanga a
chloisteáil agus a chleachtadh i suíomhanna nádúrtha.
Gluais:
Glossary:
imeacht
event
míosúil
monthly
taitneamh
enjoyment
deiseanna
opportunities
seachtainiúil
weekly

Bhí an-áthas ar Choiste Pan
Cheilteach Cheatharlach i
gcomhar le hOifig Ealaíne
Comhairle Chontae Cheatharlach
duaiseanna a bhronnadh ar
cheithre scoil a ghlac páirt i
gcomórtas ealaíne na féile Pan
Cheilteach Cheatharlach ���� le
déanaí.
Bhí dhá chomórtas i gceist mar
chuid den fhéile i mbliana - ceann
amháin dírithe ar bhunscoileanna
an cheantair agus ceann eile
ar dhaltaí na hidirbhliana sna
hiarbhunscoileanna i mbaile
Cheatharlach.
Tugadh cuireadh do pháistí
bunscoile píosa mór ealaíne
a dhéanamh mar ghrúpa ag
céiliúradh ‘Tóstal na gCeilteach’
(The Gathering of the Celts) as
Éire, Albain, Oileán Mhanann, An
Bhriotáin, Corn na Breataine agus
an Bhreatain Bheag. Bhí cead acu
aon saghas ealaíne a dhéanamh
agus mar thoradh ar seo bhí píosaí
áille dealbhóireachta, colláisí
agus pictiúir dhathannacha á
thaispeáint mórthimpeall ar bhaile
Cheatharlach. Ghlac sé bhunscoil
as baile Cheatharlach páirt le
píosaí ó Ghaelscoil Eoghain Uí
Thuairisc, Scoil Iósef Naofa, Scoil
an Easpaig Uí Fhoghlú, Scoil
na gCailíní Easca, Scoil Naomh
Fhiach agus Educate Together
Cheatharlach. Bhí na píosaí
ealaíne éagsúla ar taispeáint i
bhfoirgnimh agus ar fhuinneoga
éagsúla ar Shráid an Tulaigh.
Rinne moltóirí neamhspleácha
dhá píosa a roghnú don chéad
agus dara háit agus mhol siad
ardchaighdeán na bpíosaí ealaíne
go léir. Bhí an-áthas ar dhaltaí
rang a haon ó Scoil Iósef Naofa a
bhuaigh duais don chéad áit don
cholláis álainn Cheilteach a chuir
siad le chéile. Bronnadh an dara
háit ar dhaltaí rang a cúig ó Scoil
na gCailíní Easca a rinne rinceoir
Breatnach ar thomhas nádúrtha
in éadaí traidisiúnta - dubh agus
bán.
Bhronn Emma Uí Bhroin trófaí
agus seic €��� a bhí urraithe
ag an Oifig Ealaíne i gComhairle
Chontae Cheatharlach ar dhaltaí
rang a haon agus múinteoir
Bridget Hutton. Bhí na daltaí ar
bís an duais a fháil agus iad fíorbhródúil as an sár-obair a bhí
déanta acu. Bronnadh trófaí agus
€��� urraithe ag Pan Cheilteach
Cheatharlach ar dhaltaí rang
a cúig, múinteoir Lorraine Ní
Mhaoláin agus ealaíontóir, Bridget

Monks, a bhí i gceannas ar an
tionscnamh i Scoil na gCailíní,
Easca agus iad thar a bheith sásta
an dara háit a bhaint amach.
Bhí comórtas faoi leith eagraithe
do dhaltaí na hIdirbhliana i
gcomhar leis an ealaíontóir áitiúil
Eilish Langton. Tugadh cuireadh
do na daltaí dearadh ceilteach
a dhéanamh ag cur fáilte roimh
cuairteoirí Pan Cheilteach go
bhféadfadh siad a aistriú go
fuinneoga móra i bhfoirgneamh
folamh i lár baile Cheatharlach.
Roghnaíodh obair daltaí ó dhá
scoil - Cnoc Beag agus Scoil na
mBráithre Críostaí chun páirt a
ghlacadh san tionscnamh thar
laethanta saoire na Cásca. Chaith
na healaíontóirí óga dhá lá ag
obair le hEilish Langton ag cur
na dearaí suas ar na fuinneoga i
bhfoirgneamh díreach trasna ó
Leabharlann Cheatharlach. Bhí
sár-chaighdeán i gceist agus bhí
na buachaillí an-bhródúil as a
gcuid oibre.

Bronnadh duais €��� agus
trófaí ar na daltaí as Cnoc Beag
agus Scoil na mBráithre Críostaí
don obair iontach a bhí déanta
acu. Tháinig siad le chéile
chun féáchaint ar an obair lena
múinteoirí Ann-Marie Dawson as
Cnoc Beag agus A J Doyle ó Scoil
na mBráithre Críostaí le déanaí
agus bronnadh na duaiseanna
orthu. Tá an obair fós ar taispeáint
sna fuinneoga agus is fiú go mór
am a chaitheamh chun breathnú
air agus tú ag dul thart.
Ba mhaith le Coiste na Féile Pan
Cheilteach buíochas ó chroí a
ghabháil leis na scoileanna go léir
a ghlac páirt sa chomórtas agus le
Sinéad Dowling agus Ann Scully
insan Oifig Ealaíne as ucht a gcuid
tacaíochta go léir. Ba mhaith
linn freisin buíochas speisialta a
ghabháil le hEilish Langton agus
Liza O’ Callaghan a chabhraigh go
mór leis na buachaillí. Maith sibh
uile!

Daltaí rang a hAon i Scoil Iósef Naofa a tháinig sa chéad áit

Gluais:
Comórtas Ealaíne
Daltaí na hIdirbhliana
Tóstal na gCeilteach
Albain
Oileán Mhanann
An Bhriotáin
Corn na Breataine
An Bhreatain Bheag
Dealbhóireacht
Colláisí
Moltóirí neamhspleácha
Ardchaighdeán
Ar thomhas nádúrtha
Urraithe
Ealaíontóir áitiúil
Dearadh Ceilteach

Glossary:
Art Competition
Transition Year Students
The Gathering of the Celts
Scotland
Isle of Man
Brittany
Cornwall
Wales
Sculpture
Collages
Independent Adjudicators
High Standard
Life Size
Sponsored
Local Artist
Celtic Design

Gach eolas ar imeachtaí Gaeilge ó:

Glór Cheatharlach

Sráid an Choláiste, Ceatharlach (���) ������� / (���) �������
emma@glorcheatharlach.ie www.glorcheatharlach.ie
Cuardaigh Glór Cheatharlach ar Facebook!

Daltaí rang a cúig ó scoil na gCailíní Askea a tháinig sa dara háit

