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SLADMHARGADH 

SNEACHTA NA 

GAEILGE 

Tá sladmhargadh ar siúl ag www.udar.ie.  

Ní gá ach gliogáil ar an : 

https://www.udar.ie/product-tag/snag/  

agus beidh tú ar leathanach sladmhargadh 

Seachtain na Gaeilge , nó  

SNEACHTAin na Gaeilge. 

Foilsíonn Glór na nGael 
nuachtlitir leictreonach 
seo do theaghlaigh 
Ghaeilge gach coicís, Glór 
Teaghlaigh. 

Tugann sé seo deis dúinn 
scéal a scaipeadh i measc 
teaghlaigh atá ag tógáil 

clainne le Gaeilge faoi 
imeachtaí teaghlach agus 
eolas ábhartha eile. 

Bheimís buíoch dá mbeifeá 
sásta páirt a ghlacadh sa 
suirbhé bheag seo le 
cuidiú linn an nuachtlitir a 
fheabhsú. 

Is féidir teahct ar an suirbhé ag an nasc seo: 

https://www.surveymonkey.com/r/RCHPVPT 



Cuirfear tús le Rith 2018 ag 
clubtheach CLG Naomh Éanna i 
nGleann Ghormlaithe maidin Dé 
Domhnaigh 11 Márta.  

Mairfidh an ollrith náisiúnta 
seacht lá go gcríochnóidh sé Lá 
Fhéile Phádraig i Lios Tuathail, 
Contae Ciarraí. 

Tá Rith 2018 ar cheann de 
phríomhimeachtaí náisiúnta 
Seachtain na Gaeilge.  

Tá cúrsa leagtha amach don 
ollrith sealaíochta a rachaidh trí 
12 contae leis na mílte duine ag 
glacadh páirte ann. 

Seo an cúigiú Rith. Ghlac 10,000 
duine páirt sa Rith i 2010 agus ó 
shin amach tá líon na 

rannpháirtithe ag méadú gan 
stad. Ghlac breis agus 40,000 
duine páirt i 2016.  

D’iompair na reathaithe bata ina 
raibh teachtaireacht dóchais ó 
Uachtarán na hÉireann i 
bhfolach. Cuirtear an 
teachtaireacht isteach sa bhata 
ag tús an Reatha agus cuirtear í ó 
dhuine go duine, ó chiliméadar go 
ciliméadar go léitear amach í ag 
an gclabhsúr.  

Méadaíonn an t-imeacht luach na 
Gaeilge do na daoine óga. 

Beidh gach ciliméadar urraithe ag 
daoine aonair, scoileanna, grúpaí 
pobail, gnólachtaí nó eile. 

Cosnaíonn gach ciliméadar €100.  

Ní gá ciliméadar a cheannach le 
páirt a ghlacadh ach is iad na 
grúpaí a cheannóidh ciliméadar a 
bheidh chun cinn le 
teachtaireacht an Uachtaráin.  

Tá liosta na mbailte ina mbeidh 
an Rith ag dul fríd ar fáil ag 
www.rith.ie. Is féidir tuilleadh 
eolais faoin imeacht a fháil ag 
eolas@rith.ie.  

 

Rith 2018 le tosú i mBéal Feirste 

Dé Domhnaigh beag seo 

http://www.rith.ie
mailto:eolas@rith.ie


Tá Iontaobhas Ultach le tacaíocht a 
tabhairt do dhaoine atá ag foghlaim 
na Gaeilge. 

Tá sraith teilifíse Now You’re Talk-
ing foilsithe ar a suíomh gréásáin. 

Bhain an sraith fhoghlaim na Gaeilge 
ard mholadh amach nuair a seoladh 
í i dtús na 1990í. 

Comhthionscadail idir an BBC agus 
RTÉ a léirigh an sraith ag an tús. 

http://www.ultach.org/  

Siocair an ráchairt atá air an pha-
cáiste Now You're Talking, chinn an 
tIontaobhas á uaslódáil arís.  

Tá 30 aonad scríofa, taifid le dul leis 
an téacs (MP3) agus físeáin (MP4), a 
rinneadh sna nóchaidí, le cuidiú leat 
do chuid Gaeilge a chleachtadh.  

 

Deis an Ghaeilge a fhoghlaim 

Tá grúpa spraoi, dírithe ar thui-
smitheoirí agus páistí réam-
hscoile, anois ag teacht le chéile 
i mBaile Leitir Ceanainn gach 
maidin Dhéardaoin.  

Tá an grúpa dírithe ar 

theaghlaigh a labhrann Gaeilge sa 
bhaile nó ar mhaith leo níos mó 
Ghaeilge a úsáid sa teach.  

Tagann an grúpa le chéile sa Cara 
Children's Centre, ar Sráid an 
Chaisleáin, idir 10.00-12.00 gach 

Déardaoin. 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Cara 
House ar 074 9123986 nó 
Caitríona Nic Seoin, Oifigeach 
Forbartha Ghlór na nGael ag 083 
448 1999 

Grúpa Tuistí agus Leanaí úr i Leitir Ceanainn 

Tá blaiseadh den leabhar 'SARÚ' 
le Anna Heussaff do dhaoine óg á 
léamh ag an údar ar chainéal 
Chló Iar-Chonnachta. 

Mistéir, bulaíocht agus fadhbanna 
móra an domhain – tá siad go léir 
le sárú san úrscéal seo do léi-
theoirí in aois 11–15 bliain.  

Tá SÁRÚ an-oiriúnach mar ábhar 
léitheoireachta sa seomra ranga 
agus tá gluais ag deireadh an 
scéil. 

Is é SÁRÚ an tríú húrscéal do léi-
theoirí óga a scríobh Anna Heus-
saff.  

Is féidir éisteach leis an údar ag 
léamh cuide den leabhar ag: 

https://www.youtube.com/
watch?v=N-
11Hwb7JnQ&feature=youtu.be  

 

Tá imeachtaí físchluiche fite le 
mistéir agus contúirtí i SÁRÚ mar 
a bhí sna scéalta eile.  

Is cluiche nua é SÁRÚ atá á imirt 

ag Evan agus a chara Rio.  

An éireoidh leo an domhan a tha-
bhairt slán sa chluiche, nó an 
gcuirfidh Crúb agus na bulaithe 
eile stop leo?  

An gcabhróidh Cara leo – an cailín 
nach ndéanann gáire?  

Maidir le Síofra, deirfiúr Evan, an 
imní is mó atá uirthise ná na 
bagairtí ón athrú aeráide sa 
domhan mór, agus tagann casadh 
mór sa scéal nuair a bhuailtear 
Baile an Chuain ag stoirm thu-
baisteach. 

Bhí na príomhcharachtair ché-
anna in Vortex (Cois Life, 2006) 
agus in Hóng (Cló Iar-Chonnacht 
2012), a bhuaigh Gradam 
Speisialta na Moltóirí ó Leabhar 
Pháistí Éireann in 2013. 

Blaiseadh de leabhar úr do dhaoine 

óga á léamh ag Anna Heussaff 



Imeachtaí Ghlór Teaghlaigh  

Seachtain na Gaeilge ‘18 

Beidh imeachtaí á n-eagrú do theaghlaigh fud fad na 
tíre ag Glór na nGael le linn Seachtain na Gaeilge: 

DÁTA   AM  ÁIT    IMEACHT 

11 Márta  14:00  Gael-Taca, Corcaigh Scéalaíocht & Rannta do Theaghlaigh le  

páistí óga leis an seanachaí Pádraig Ó Briain. Spraoi, 
cluichí  & Picnic istigh le chéile 

12 Márta  14:00  Castlepark Centre  spraoi, cluichí agus craic  

Lios na Sceithe 

14 Márta  11:00  Leabharlann  Rímeanna & rannta do theaghlaigh le páistí 

Leitir Ceanainn  réamhscoile 

17 Márta  10:00  Maigh Cuilinn  Spraoi le Ceol—Ceiliúradh Lá 'Fhéile Pádraig 

le ceol, amhráin agus ealaíon. Le Julie Anne Brown 

15 Márta  15:30  Adventure World   Teaghlaigh Gaeilge Lár Uladh ag teacht  

Corr Críochach  le chéile le  

18 Márta  14:00  Halla Íde, Luimneach Cóisir spraoi ,cluichí agus amhránaíocht 







Beidh Féile na Gealaí ar 
siúl ar an 15-17 Meitheamh 
2018 agus tá ticéid deir-
eadh seachtaine ar luath-

phraghas(€50) go dtí Lá 

Fhéile Pádraig.  

Is féile ceoil comh-
aimseartha agus campála é 
Féile na Gealaí. 

Beidh saorchead isteach ag 
páistí agus beidh cead acu 
a bheith thíos ar an pháirc, 
faoi stiúir duine fásta, go 
dtí an ocht a' chlog.  

Chomh maith leis sin beidh 
lá teaghlaigh á reáchtáil ag 
Glór na nGael i bPáirc 
Chuimhneacháin Ráth 
Chairn ar an 16 Meitheamh 
a bheas go hiomlán saor in 
aisce. 

Ar an drochuair níl 
d'acmhainn ag an Fhéile-
láthair champála a chur ar 
fáil do theaghlaigh i mbli-
ana ach tá lóistín ar fáil i 
mBaile Átha Buí agus Baile 
Átha Throim, agus tá 
seirbhís tacsaí áitiúil ann 
chomh maith.  

Gach eolas fán fhéile ar 
Facebook, Twitter 
agus www.feilenagealai.ie. 
Ticéid ar fáil ó event-
brite  https://goo.gl/
LtY7VD 



Tá Glór na nGael ag glacadh le 

clárúchán do Lá Náisiúnta na 

dTeaghlach. 

Beidh an t-ollimeacht náisiúnta 

ar siúl in Ionad Náisiúnta Óige na 

hÉireann, Droim Rí, Contae na 

Mí,D é hAoine agus Dé Sathairn 

25-26 Bealtaine 2018  

Agus é mar chuid de bhliain na 

Gaeilge, beidh clár imeachtaí do 

pháistí beaga agus páistí níos mó 

Dé hAoine agus Dé Sathairn 25-26 

Bealtaine 2018. 

Beidh spraoi agus eachtraíocht ag 

na páistí in áit slán le páistí eile 

le Gaeilge agus é ar fad taobh 

amuigh de chomhthéacs na 

scoile. 

Beidh lóistín ar fáil ar an láthair 

oíche d’Aoine. 

Is é an costas a bheidh leis ná €50 

an teaghlach le páiste amháin 

agus €5 breise do gach páiste ei-

le. Beidh bricfeasta agus lón san 

áireamh leis an chostas. 

Beidh BBQ oíche Aoine, cúrsaí 

bainní Terminator, ciceanna 

éirice, rith buinsí, uni-haca spra-

oi, rás uibh agus spúnóg, rás na 

dtrí chos, agus níos mó. 

Beidh spásanna teoranta ann don 

imeacht seo agus moltar dóibh 

siúd ar mhaith leo freastal clárú 

go luath. 

Tá foirm chlárúcháin ar leatha-

nach 8 den nuachtlitir seo nó is 

féidir rphost a chur chuig mar-

cas@glornangael.ie le leagan 

word den fhoirm a fháil.  



Tugaim cead do Ghlór na nGael na sonraí anseo thuas a choinneáil ar mhaithe le mé a chur ar an eolas faoi imeachtaí 
agus ócáidí agus aon ábhar eile a  mheasann sé a bheith tráthúil agus feiliúnach dom fhéin nó do mo theaghlach. 

LÁ NÁISIÚNTA NA dTEAGHLACH  

Ionad Óige na hÉireann, Droim Rí                          
25-26 Bealtaine 2018  


