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Glór Cheatharlach

Oíche Shamhna
IS iomaí imeacht a reachtálfar ar
an ��ú Deireadh Fómhair chun
Oíche Shamhna a cheiliúradh.
B’fhéile an-tábhachtach sa
Cheilteachas Oíche Shamhna
mar ba ar an oíche áirithe seo
a cuireadh tús leis an mBliain
Cheilteach. Ba é an tréimhse
ó Shamhain go Bealtaine an
Geimhreadh agus an tréimhse
ó Bhealtaine go Samhain an
Samhradh. Cosúil le cultúir eile,
chuir na Ceiltigh tús na bliana
i gcomparáid le tús na cruinne
agus cruthú an domhain.
Tá aiséirí déanta ar ghnásanna
na Samhna le blianta beaga
anuas agus déantar an fhéile a
cheiliúradh de réir nósanna agus
custaim an cheantair. Gléasann
daoine óga suas agus caitheann
siad masc agus aghaidh fidil.
Téann siad ó theach go teach ag
baint spraoi as an gcluiche Bob
nó Bia. Anseo is ansiúd cuirtear
tornapaí nó puimcíní lasmuigh
den teach agus coinneal lasta
iontu chun geit a bhaint as
daoine a bhíonn ag gabháil thart.
Tugtar cnónna agus úlla agus
báirín breac do na páistí. Imrítear
cluichí ar nós snap-úll, tumadh
san uisce agus púicín. Creidtear
go mbíonn an púca lasmuigh sa
dorchadas ar Oíche Shamhna
agus an chailleach ag eitilt thar
an spéir ar a scuab draíochta!
Lastar tinte cnámh agus

déantar cuar-rince timpeall na
tine. Cosúil le Bealtaine agus
teacht an tsamhraidh, ba chuid
de ghnás theacht an gheimhridh
an tine chnámh. Ba shiombail
í den ghrian a thug beocht
agus torthúlacht don talamh,
don ainmhí agus don duine i
rith na bliana. De réir dearcadh
na seanaimsire thug an tine
fuinneamh don ghrian chun an
talamh a théamh, an bháisteach
a laghdú, na barraí a chur chun
cinn agus deireadh a chur le
droch-chumhachtaí agus droch
nósanna a d’fhéadfadh a bheith
bailithe le chéile i rith na bliana.
Is í Féile na Samhna, féile
na sinsear chomh maith. Mar
sin tá Féile na Marbh buailte
le Samhain. Sa tseanaimsir
bhí sé de nós ag na daoine an
teach a ghlanadh, tine bhreá a
dhéanamh agus bia a fhágáil
ar an mbord i rith na hoíche le
heagla go dtiocfadh na gaolta
ar ais ón saol thall chun cuairt a
thabhairt ar an seanáitreabh.
Sea go deimhin is iontach

cé chomh beo bríomhar is
atá gnásanna na Samhna fós
i ré seo na teicneolaíochta
cé gur bheag meas agus
tuiscint ar na sean nósanna a
bhíonn ag na daoine i mbun
na ngníomhaíochtaí san lá atá
inniu ann. É sin ráite, is maith
an rud é go bhfuil an oidhreacht
á chaomhnú agus na nósanna
á thabhairt ar aghaidh don
chéad ghlúin eile. Beidh neart
imeachtaí do gach aoisghrúpa
ar siúl i ngach aon cheantar
chun an oíche a cheiliúradh. Bí
páirteach agus bain taitneamh
as an spraoi ach seachain na
pléascóga.

GLUAIS:

GLOSSARY:

Oíche Shamhna
Halloween
Geimhreadh
Winter
Samhradh
Summer
Cruinne
Universe
Aghaidh fidil
Facemask
Cnónna
Nuts
Púca
Ghost
An chailleach
The Witch
Scuab draíochta
Broomstick
Tinte cnámh
Bonfires
Torthúlacht
Fertility
Féile na Marbh
Festival of the dead
Sean nósanna
Old Traditions
Oidhreacht
Heritage
An Chéad ghlúin eile
The Next Generation
Pléascóga
Bangers

SPRAOI ag Tuistí
agus Leanaí
TIOCFAIDH SPRAOI, an grúpa
dátheangach Tuistí/Leanaí,
le chéile arís an Satharn seo
chugainn, �ú Samhain ag ��
a chlog ar maidin. Bunaíodh
SPRAOI an samhradh seo caite
agus tagann an grúpa le chéile
gach dara Dé Sathairn in Ionad
Phobal Darach Úr.
Bíonn tae agus caife do na
tuismitheoirí agus comhrá
dátheangach ar siúl acu fhad
is a bhíonn na páistí ag spraoi.
Cuirtear fíorchaoin fáilte roimh
éinne go bhfuil suim acu
Gaeilge a labhairt lena bpáistí
agus iad i suíomh spraíúil,
neamhfhoirmiúil. Ní gá a bheith
líofa sa Ghaeilge ach díreach
suim agus sásta triail a bhaint
aisti!
Baineann idir pháistí agus
tuistí an-taitneamh as an
teacht le chéile i gcónaí agus
bíonn tae/caifé/brioscaí
chomh maith le sú do na páistí
san áireamh. Cuirtear béim
ar labhairt na Gaeilge agus
is breá leis na páistí roinnt

amhráin agus rímeanna beaga a
chasadh trí Ghaeilge ag deireadh
an tséisiúin. Eagraithe i gcomhar
le Comhluadar Teo tá an grúpa
SPRAOI oiriúnach d’éinne le
páistí suas go � bliana d’aois. Tá
gach eolas ar fáil ó Emma i nGlór
Cheatharlach ar (���) �������.
Bígí linn agus beidh fáilte roimh
chách!

GLUAIS:

GLOSSARY:

tuistí/leanaí parents/toddlers
dátheangach
bilingual
líofa
fluent
san áireamh
included
eagraithe
organised
oiriúnach
suitable
go háirithe
especially

Emma Uí Bhroin ó Ghlór
Cheatharlach ag bronnadh an
phríomh duais ar Chaitlín Ní
Raoghaill ó Ghaelscoil Átha Í

Gach eolas ar imeachtaí Gaeilge ó:

Glór Cheatharlach

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

Buaiteoirí Comórtais
Ealaíne Fhéile an
Fhómhair

Buaiteoirí Comórtais Ealaíne Fhéile an Fhómhair ����

BHÍ an-áthas ar Choiste Ghlór
Cheatharlach duaiseanna a
bhronnadh ar chúigear déag
páiste bunscoile a ghlac páirt
i gcomórtas ealaíne Fhéile
an Fhómhair ���� le déanaí.
Bhí caighdeán na n-iarratas
dochreidte i mbliana leis na
céadta pictiúr ag teacht isteach ó
bhunscoileanna an cheantair.
Tugadh cuireadh do pháistí
bunscoile píosa ealaíne a
dhéanamh faoin téama ‘An
Fómhar’ agus bhí cead acu aon
saghas ealaíne a dhéanamh faoin
téama seo. Bhí rogha áille colláisí
agus pictiúir ildaite san iomaíocht
agus bhí jab an-deacair ag na
moltóirí chun buaiteoirí a roghú i
ngach rannóg.
Rinne moltóirí neamhspleácha
píosa a roghnú don chéad agus
dara háit i ngach rannóg ó rang a
haon go rang a sé agus mhol siad
ardchaighdeán na bpíosaí ealaíne
go léir. Bhí an caighdeán chomh
hard sin go raibh níos mó ná
buaiteoir amháin i gcúpla rannóg.
Seo liosta na mbuaiteoirí :
Buaiteoirí Comórtais Ealaíne
Fhéile an Fhómhair ����
Rannóg-RANG �:
�ú áit: Owen Ó Néill Scoil
Náisiúnta Beann na gCaorach
�ú áit: Conal Mag Uidhir Scoil
Náisiúnta Tig an Raoireann
Ania Papaj Scoil na gCailíní,
Easca
Rannóg –Rang �:
�ú Áit: Nathan Ó Fearghaíl
Gaelscoil Eoghain Uí Thuairisc
�ú áit: Maya Ní Bhraonáin Scoil
Náisiúnta Arles
Rannóg-Rang �:
�ú áit: Jagoda Madej Scoil na
gCailíní, Easca

�ú áit: Amy Ní Bhreasláin Scoil
Náisiúnta Beann na gCaorach
Rannóg-Rang �:
�ú áit: Caitlín Ní Raoghaill
Gaelscoil Átha Í
�ú áit: Coralie Nic Uileagóid Ní
Ugáin Gaelscoil Átha Í
Rannóg-Rang �
�ú áit: Alicia Premkumar Scoil
Muire Gan Smál
�ú áit: Michaela Keunhe Scoil na
gCailíní, Easca
Rannóg-Rang �
�ú áit: Laoise Ní Bhoirna
Gaelscoil Átha í
�ú áit: Laura Ní Dhonabháin Scoil
Muire Gan Smál
�ú áit: Ciara Nic Gloinn Scoil
Muire Gan Smál
�ú áit: Rebecca Ní Dheocáin
Scoil Náisiúnta Cheatharlach
Bhí bronnadh speisialta ag Glór
Cheatharlach in Ionad Paróiste na
hArdeaglaise le deanaí agus bhí
na buaiteoirí go léir i láthair chun
na duaisanna a bhailiú - earraí
ealaíne agus goodies Gaeilge
chomh maith le teastais. Bhí cóisir
beag ann do na buaiteoirí agus na
teaghlaigh agus na múinteoirí uile
tar éis an bhronnadh agus bhain
gach duine an-taithneamh as an
ocáid.
Bhronn Emma Uí Bhroin ó Ghlór
Cheatharlach duais an chomórtais
agus trófaí ar Chaitlín Ní Raoghaill
ó rang a ceathair i nGaelscoil
Átha Í don phictiúr álainn a rinne
sí de shiúlóid cois Bearbha sa
bhFómhar.
Ba mhaith le Coiste Fhéile an
Fhómhair Cheatharlach buíochas
ó chroí a ghabháil leis na
scoileanna go léir a ghlac páirt sa
chomórtas i mbliana. Maith sibh
uile!

Comhrá Gaeilge na seachtaine
CUIRFEAR fáilte roimh chách ag
Ciorcail Ghaeilge uile na seachtaine
seo. Tiocfaidh Is Leor Beirt le
chéile sa leabharlann amárach, Dé
Céadaoin, �� Deireadh Fómhair,
ag ��.��r.n. agus beidh SULT
sa Teach Bar ar an Déardaoin,
��ú Deireadh Fómhair ag �.��i.n.
Glacfar sos an tseachtain seo ó
na ciorcail chomhrá iarscoile do
mhic léinn agus ó na ranganna

oíche do dhaoine fásta de
bharr an sos lár-théarma. Is léir
nach bhfuil aon ghanntanas
de dheiseanna foghlama agus
deiseanna labhartha na Gaeilge
i gCeatharlach agus nach bhfuil
aon ghanntanas de dhaoine idir
óg agus fásta chun freastal ar
na himeachtaí éagsúla. Guíonn
Glór Cheatharlach gach rath ar na
foghlaimeoirí agus cainteoirí uile.

