Tá clár lán imeachtaí
réidh do Sheomra na
dTeaghlach ag Oireachtas
na Samhna 2018.
Beidh Seomra na
dTeaghlach ann oiriúnach
do theaghlaigh le páistí
nó déagóirí.
I measc na n-imeachtaí a
bheidh ar siúl, beidh
Cúinne Spraoi le bréagáin
agus Linn Liathróidí ar
fáil do leanaí óga faoi
bhun 5 bliana d’aois.
Beidh cluichí boird,
ábhair ealaíne, leabhair
agus eile ar fáil chomh
maith do gach aoisghrúpa
chomh maith le cuairt ó
Giggles an chabóg.

clainne le Gaeilge.
Pléfear feasacht, comhairle
agus tacaíocht phraiticiúil,
gréasánaíocht agus
acmhainní.
Is í Muireann Ní Mhóráin a
bheidh mar éascaitheoir ar
an lá
Beidh Oireachtas na Samhna
ar siúl i gCill Airne, Co
Chiarraí ó 31 Deireadh
Fómhair go 3 Samhain 2018.
Is é an tOireachtas an fhéile
ghaelach is mó sa tír.

Beidh Fóraim na
dTeaghlach ar siúl sa
Seomra Mumhan, an
Brehan Hotel ag 3:30in Dé
Sathairn 3 Samhain 2018.
Is ócáid é seo le heolas a
roinnt agus barúlacha
tuismitheoirí a bhailiú
maidir leis na riachtanais
agus na dúshláin a
bhaineann le tógáil

Más mian leat díchlárú ón nuachtlitr seo, is féidir rphost a
sheoladh chuig marcas@glornangael.ie

Beidh Fóraim na dTeaghlach ar siúl sa
Seora Mumhan , an Brehan Hotel ag 3:30in
Dé Sathairn 3 Samhain 2018 le heolas agus
barúlacha tuismitheoirí a bhailiú maidir
leis na riachtanais agus na dúshláin a
bhaineann le tógáil clainne le Gaeilge.
Déanfar cur i láthair gairid ar obair an
ghrúpa atá ag plé leis an doiciméad I
dTreo Plean Straitéiseach don Ghaeilge
mar Theanga Clainne.

Pléfear feasacht, comhairle agus tacaíocht
phraiticiúil, gréasánaíocht agus
acmhainní.

Tá comórtas físe á reachtáil ag
Conradh na Gaeilge agus duais
de €1000 ar fáil do bhuaiteoirí
chontae.

bíodh sin ina amhrán tradaisiúnta,
nua-chumtha.

Is comórtas scoile é.

Ní gá ach an físeán sin a sheoladh
chuig bnag@cnag.ie faoi 26 Deireadh
Fómhair 2018.

Iarrtar ar scoileanna físeán a
thaifeadú de rang ag canadh aon
amhrán gur mian leo as Gaeilge,

Déan cinnte mionsonrsaí teagmhála
agus eolas faoin amhrán a chur le
haon iontrálacha.

Scéal taibhse do dheagóirí le Marcas Mac Ruairí

Bhí Cait ina chailín 16 bliana déag
d’aois a chónaigh deich mile
taobh amuigh de Dhroichead Átha
i dteach scóite faoin tuath.
Ní raibh deartháir ná deirfiúr aici
agus ní raibh sa bhaile ach í féin,
a mámaí, daidí agus sean aintín,
Máire, nár phós riamh.
Bhí an ghean ag Cait agus Máire
ar a chéile. Bhí Máire ag dul
anonn sna blianta agus cailleadh í
ina codladh oíche gheimhridh. Bhí
brón agus cumhaí ar an teaghlach
uilig.
D’imigh na seachtainí thart. Bhí
daidí Chait ina thiománaí leoraí
agus é imithe ar thuras fada
oíche amháin agus bhí Cait ag
féachaint ar an teilifís le mámaí
s’aici. Oíche scoile a bhí ann agus
dúirt a mámaí léi go raibh am dul
a luí ann.
Sheas Cait suas agus í dul thar
dhoras na cistine shleamhnaigh sí
isteach go ciúin agus ghlac mála
criospaí gan cead agus suas
staighre léi chuig a seomra leapa.
D’oscail sí na criospaí, ghlac sí
ceann amháin agus shuígh síos
síos os comhair an scáthán amach
lena chuid ghruaige a scuabadh.

arís.

Bhí an fuacht le
mothú sa seomra
go fóill.

D’éirigh an seomra fuar.
Mhothaigh sí siosarnach á bhaint anáil.
as mála na gcriospaí taobh thiar
di. Chas sí thart ach ní raibh tada “Imigh leat a luigh agus bíodh
ann.
deireadh leis an amaidí seo!” a
dúirt a mámaí agus frustrachas
Agus í ag féachaint isteach sa
uirthi.
scáthán arís, chuala sí trup eile

sa seomraí. Ar casadh thart di
cad é a chonaic sí ach a háintín
Máire ag bun an leapa!

Más go drogallach é, d’imigh Cait
ar ais chuig a seomra agus eagla
uirthi, isteach faoin chuilt agus
Screadaíl Cait in aird a cinn agus tharraingt sí é suas chuig a béal.
Bhí an fuacht le mothú sa seomra
rith sí amach agus síos staighre
chuig a mámaí agus í ag crith gan go fóill. Agus ansin ag bun an
leapa bhí a haintín ina seasadh

Bheic Cait arís eile agus amach
léi as an seomra de léim ar lorg
sábhailteacht agus tacaíocht a
mámaí. Ach más é frustracthas a
bhí ar a mámaí roimhe seo, is
fearg a bhí uirthi anois.
“A Chait” a bheic sí. “Tá tú sé
bliana déag d’aois. Fás anuas
agus bíodh ciall agat. Gabh a luí
anois!” Ach dhiúltaigh Cait
bhocht dul suas staighre gur
aontaigh a mámaí teacht léi.

D’imigh siad beirt suas staighre le
chéile agus isteach sa seomra. Bhí
fearg ar an mháthair ach thug sí
fá dear chomh fuar is a bhí sé sa
seomra.
Ar lean ar leathanach 6

Ar lean ar leathanach 6
Smachtaigh sí a cuid feirge agus
shuígh sí ar an leaba le póg a
thabhairt dá hiníon ar a clár
éadáin.
Sheas sí suas agus chas sí thart
agus chonaic sí féin aintín Máire
ag seasamh ag bun an leapa.
Lig an bheirt acu beic an t-am
seo agus amach leo as an teach
ar nós na gaoithe. D’fhan siad
amuigh, eagla a chraiceann orthu
beirt gur fhill an daidí.
Is é a rinne gáire mór nuair a
chuala sé a scéal. “Bíodh ciall
agaibh. Níl ann do thaibhsí!” ar
sé. Thug sé iad isteach, scrúdaigh
siad an teach le chéile ó sheomra
go seomra agus ní raibh rud ar
bith as áit le feiceáil.
Chuaigh gach duine a luí ach ní
raibh fonn codladta ar Cait. Luigh
sí faoin choilt, ag féachaint
amach gach anois le cinnte a
dhéanamh de nach raibh an
taibhse ann. Bhí an fuacht ag
teach tar ais arís. Agus ansin bhí
sí ann!
Amach léi as an seomra ag
screadaíl agus mhúscail sí a
tuismitheoirí ar lorg
sábháilteacht leo. Is é an t-athair
a bhí feargach anois agus is
eisean a bhí ag beiceáil agus é ag
ordú Cait ar ais chuig a seomra
féin agus deireadh den amaidí á
lorg aige.
Threoraigh sé Cait ar ais chun na
leapa agus d’fhill sé ar a leaba
féin. Ní thiocfadh leis codladh
anois. Luigh sé siar ag féachaint
ar an síleáil. Mhothaigh sé teocht
an tseomra ag titim. Chonaic crut
aintín Máire ag seasamh ina
sheomra anois.
Mhothaigh sé a chuid ghruaig ag

Ní raibh a fhios
ag Cait cad é
mar a rinne sí
é ach labhair sí
amach.

dadaí ag tabhairt an dara rogha
di.
Nuair a tháinig an t-am thug a
tuismitheoirí Cait chuig an
seomra leapa. Thug siad borróga
di agus d’iarr uirthi bheith láidir.

D’imigh siad agus druideadh an
doras. Bhí Cait ina haonar. Ag
crith. An cuilt suas go dtí an smig
aici. D’imigh an t-am thart go
mall agus ansin thit teocht an
seasamh suas. Chaill sé cumhacht
tseomra.
bogadh agus é ag stanadh ar an
taibhse. An taibhse an stanadh
Mhothaigh sí crut aintín Máire ag
air. Faoi dheireadh tháing cumas nochtú. Bhí an bheirt ag
labhartha chuige.
féachaint ar a chéile. Ní raibh a
fhios Cait cad é mar a rinne sí é
“Cén fáth go bhfuil tú anseo?” a
ach labhair sí amach. “Cad é a ba
cheistigh sé.
mhaith leat a aintín?”ar sí.
Labhair an taibhse. “Is gá dom
D’fhreagair an taibhse os íseal:
labhairt le Cait. Níl aon olc i
“Níor inis éinne dom riamh go
gceist agam. Impím ort a chur ina
raibh grá acu dom.”
luí uirthi nár chóir eagla a bheith
uirthi.” Thoiligh an t-athair
“Ach tá a fhios agat go mbíodh
amhlaidh a dhéanamh. Thug an
grá agam duit i gcónaí,” a dúirt
taibhse le fios go mbeadh sí ar ais Cait le hiontas.
an chéad oíche eile.
Leis sin d’éirigh an seomra níos
Ag am bricfeasta dúirt an t-athair teo arís agus d’imigh crut aintín
nach raibh sé ag iarraidh aon rud Máire. Ní bhfacthas arís í. Ní
a chluinstin faoi eachtraí an oíche raibh uaithi ach deimhniú an
roimh ré ach go mbeadh comhrá ghrá.
acu faoinar tharla i ndiaidh
dinnéir an tráthnóna sin.
Is fíor scéal é seo a bhfuil na
Bhí lá fada ag Cait. Níor thuig sí
hainmneacha athruithe ann.
cad a bhí ag tarlú. Bhí tuirse
uirthi agus bhí sí trioblóidithe
faoin oíche a bhí le teacht. Tar
éis dinnéar an oíche sin shuigh an
teaghlach le chéile agus mhínigh
an t-athair faoin a tharla dó féin
leis an taibhse.
Mhínigh sé do Chait go mbeadh
uirthu dul a luí mar is gnáth, go
dtiocfadh aintín Máire agus go
mbeadh uirthi féin fanacht socair
nuair a tharlódh sin.
Thosaigh Cait ag caoineadh. Bhí
eagla uirthi. Ní raibh sí ag
iarraidh dul a luí. Ach ní raibh a

Is féidir na tinte ealaíne aráin seo a dhéanamh do chóisir Samhna. Is
féidir popping candy nó maisiúcháin oráiste agus dubh a chur orthu
De dhíth:


100g seacláid



600g maisiúcháin



Bataí aráin



Réalta seacláide

Céimeanna
1. Leáigh an seacláid
2. Cuir na
maisiúcháin i
mbabhla
3. Cuir taobh amháin de na bataí
aráin sa seacláid
ar dtús agus ansin sna
maisiúcháin
4. Cuir píosa beag
den seacláid
leáite ar chúl
gach réalta agus
greamaigh iad ar
na bataí
5. Fág iad le triomú
ar feadh uair a
chloig roimh iad
a ithe.

De Dhíth


12 bata líreacán



Péint oráiste



Péint ar dhath
craicinn



Píosa tuí



Súile ‘googly’



Páipéar nó feilt
oráiste



Bláth bréagach



Marcóir dubh



Gliú

1. Cuir 9 mbataí líreacán le chéile i líne

2. Greamaigh dhá bhata ar chúl, is féidir iad a ghearradh le nach
mbeidh siad le feiceáil
3. Cuir péint ar an taobh gan bataí greamaithe leis le dath craicinn
4. Cuir péint oráiste ar an bhata atá fágtha
5. Greamaigh é seo leis an hata a dhéanamh agus cuir péint oráiste ar
an phíosa ar bharr sin
6. Greamaigh an tuí ar chúl leis an ghruaig a dhéanamh

7. Greamaigh triantán as an pháipéar oráiste le srón a dhéanamh
8. Greamaigh an bláth, na súile agus an srón ar an aghaidh
9. Tarraing miongháire mór air le marcóir dubh

