
Tá deis ag tuismitheoirí 
tionchar a imirt ar 
bhunú na 
mbunscoileanna nua atá 
le hoscailt i mBaile Átha 
Cliath, i gCill Dara, i 
gCill Mhantáin, i 
gCorcaigh agus i 
gContae na Mí i Meán 
Fómhair 2019.  

Tá próiseas 
comhairliúcháin ar siúl 
ag an Roinn Oideachais 
agus Scileanna faoi 
láthair agus iarraimid ar 
chuile teaghlach Gaeilge 
a bhfuil cónaí orthu sna 
ceantair éagsúla tacú le 
hiarrachtaí an bhForas 
Pátrúnachta  
bunscoileanna 
ilchreidmheacha lán-
Ghaeilge a chur ar fáil.  

Fiú, má tá rogha eile 
déanta agat do do 
pháiste/í, is féidir fós 
cabhrú le spéis sa 
ghaelscolaíocht a léiriú 
trí vóta a chaitheamh ar 
www.patronage.educati
on.gov.ie  

Ní ionann vóta agus 
clárú leis an scoil nua. 

Is gá go mbeadh an 
páiste 0-5 bliana d’aois 
agat agus cónaí air nó 
uirthi sa limistéar 

pleanála scoile. Tá breis 
eolais faoi na limistéir 
ar leathanach 5. 

Beidh Eircode (ar fáil ó 
Eircode.ie) agus uimhir 
PSP (PPS) an pháiste 
uait chun an vóta a 
dheimhniú. 

Ní thógann sé ach trí 
nóiméad le do vóta a 
chlárú agus d’fhéadfadh 
sé tionchar a imirt ar 
bhunú gaelscoile nó a 
mhalairt sa cheantar. 

Má tá aithne agat ar 
thuismitheoirí eile sna 
ceantair éagsúla, 
bheadh sé ina chabhair 
mhór dá bhféadfaí an 
scéal a roinnt leo agus 
iad a spreagadh chun 
vóta a chaitheamh agus 
an scéal a scaipeadh.  

Tá breis eolais ar fáil ar 
www.Gaelscoil4all.ie  

Chomh maith, má tá aon 
cheist agat maidir leis 
an bpróiseas, nó maidir 
leis na buntáistí a 
bhaineann le hoideachas 
lán-Ghaeilge do do 
pháiste, tá lánfháilte 
romhat teagmháil a 
dhéanamh le 
Gaeloideachas ar 01 853 
5195 nó 
eolas@gaeloideachas.ie.  

Is é 15 Eanáir an 
spriocdáta le rogha 
patrúnachta a léiriú. 

Tapaigh an deis le do 
thuairim a léiriú. 

Ná déan dearmad go 
bhfuil roinnt acmhainní 
foghlama agus 
féinteagaisc ag 
Gaeloideachas atá 
dírithe ar thuismitheoirí 
agus caomhnóirí: Déan 
Comhrá ‘Cúpla Focal’ 
for Parents and 
Guardians agus 
IrishforParents.ie  
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Tá Glór na nGael tar éis 
líonra nua do theaghlaigh atá 
ag tógáil páistí le Gaeilge 
taobh amuigh den Ghaeltacht 
i gCo Chiarraí a bhunú.  

Glór Teaghlaigh i gCiarrai an 
t-ainm atá ar an ngrúpa agus 
beidh an grúpa ag teacht le 
chéile don chéad uair ar an 
Domhnach 13 Eanáir ag 14:00 
i gCill Áirne chun spraoi & 
aithne a chur ar a chéile.  

Tá grúpa Facebook 'Glór 
Teaghlaigh i gCiarraí 
cruthaithe agus tá fáilte 
roimh teaghlaigh le Gaeilge i 
gCo Chiarraí a bheith 
páirteach sa ghrúpa seo.  

Tá nasc chuig an ngrúpa 
anseo: https://
www.facebook.com/
groups/2273149769606369/.  

Tá grúpa WhatsApp ann 
chomh maith 'Glór Teaghlaigh 
Ciarraí' chun tacú le 
teaghlaigh coinneáil i 
dteagmháil lena chéile agus 
deiseanna teacht le chéile a 
eagrú.   

Is féidir iarratas a dhéanamh 
chun a bheith páirteach sa 
ghrúpa seo tríd teagmháil a 
dhéanamh le Cabríní de Barra 
ar 083 445 5914 
nó cabrini@glornangael.ie.  
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Tá an Nollaig tharainn. Táimid 
traochta ach má tá na páistí 
traochta, níl tuirse orthu. Tá 
fuinneamh acu le bheith ag 
caoineadh agus ag crá. 

Tá grá ag na tuismitheoirí orthu 
ach tá sos de dhíth. Is gá go 
rachaidh na páistí a luí chun go 
mbeidh seans ag tuismitheoirí 
gloine fíona a fháil. Níl de dhíth 
ach ceann amháin. 

Agus gach seans más é go bhfuair 
páiste treallamh ríomhaireachta 
don Nollaig go bhfuil an 
treallamh sin mar chuid den 
fhadhb seo iar-Nollag atá againn. 

Tá leigheas ann agus tá 
cumhacht ag tuismitheoirí sa 
leigheas sin. 

Tá saineolaithe ag tabhairt le 
fios dúinn go mbíonn tionchar ar 
a gcodladh ag an teicneolaíocht 

ar patrún codlata. 

Deirtear go bhfaigheann 40% de 
pháistí idir sé agus aon bhliana 
dhéag fiche nóiméad níos lú 
codladh má bhaineann siad úsáid 
as guthán póca, ríomhairí glúine 
nó táibléid roimh dul a luí. Má 
Sin 121 uair a chloig níos lú 
codlata in aghaidh na bliana. 

Léiríonn taighde a roinn an 
síceolaí, an Dochtúir Anna 
Weighall ó Ollscoil Sheffield go 
raibh uair a chloig níos mó 
codladh ag páistí a chodail i 
seomraí saor ó ghléasanna 
teicneolaíochta. 

Is rud maith í an teicneolaíocht. 
Bíonn sí ar leas ár bpáistí go 
mbíonn siad inniúil ar ríomhairí 
ach is fiú go mór rialacha agus 
treoracha a bheith ann maidir 
lena n-úsáid. 

Is ar a leas go mbíonn siad 
compordach le ríomhairí ach tá 
gach seans ann go gcruthóidh an 
ríomhaireacht san oíche 
fadhbanna sláinte ar ball. 

Nuair a thiteann dorchadas an 
oíche cruthaíonn ár gcoirp an 
hormóin chodlata ach cuireann 
an solas ó ghléasanna 
teicneolaíochta isteach ar an 
phróiseas nadúrtha sin. 

Moltar gnáthamh a chur i 
bhfeidhm agus treallamh 
teicneolaíochta a mhúchadh uair 
a chloig roimh dul a luí. 

Cuideoidh sé seo le hoíche 
mhaith chodlata a thabhairt do 
na páistí; beidh siad ábalta díriú 
níos fear ar rudaí eile agus 
foghlaim i rith an lae agus beidh 
a gcuid sláinte níos fearr mar 
gheall air. 



Beidh Glór na nGael agus Coláiste na Rinne 
ag teacht le chéile arís i Mí Feabhra 2019 
chun dhá deirí seachtaine do theaghlaigh a 
chur ar siúl i nGaeltacht na nDéise. 

Costas €150 an duine fásta agus €90 an 
páiste le lóistín & béilte agus costas €90 
an duine fásta agus €50 an páiste gan 
lóistín atá ar an dá deirí seachtaine. Beidh 
páistí faoi thrí saor in aisce. 

Beidh idir ranganna agus ceardlanna, 
siúlóidí agus cluichí, agus neart níos mó ar 
siúl. Ach tabharfaidh an dá dheirí 
seachtaine deis do theaghlaigh seal a 
chaitheamh trí Ghaeilge mar theaghlach le 
teaghlaigh eile.  

Déan áirithint go luath le 
cabrini@glornangael.ie chun spás a 
chinntiú. Gach eolas ar fáil ó Cabríní de 
Barra, Glór na nGael ar 083 445 5914.  





6. Feoil a bhíonn ar phláta dinnéar na Nollag  

    go minic (6) 

7. Fásann sé sa choill, ach bíonn sé sa seomra suite  

     don Nollaig (5) 

Aimsigh agus 
ciorcalaigh na focail 

seo ó shéasúr na Nollag 
sa bhosca ar chlé: 

 

1. Cárta 

2. Maróg 

3. Santa 

4. Carúil 

5. Maisiú 

6. Féiríní 

7. Fia 

8. Clog 

9. Scairf 

10. Cáca 

11. Féásóg 

Trasna 

3. Breac síos in ord na rudaí gur mhaith leat 
ó Dhaidí na Nollag (6) 

7.  Amhrán a chloisfidh tú ag am Nollag (6) 

8. Is maith le daoine seo a sheoladh, nó a  

     fháil um Nollaig (5) 

9. Bíonn an 't-arán milis'  seo ann um Nollaig 

 (4) 

10. Daoine ag ceol lena nguthanna (6) 

 

síos 

1. Cling, cling, fuaim ó Dhaidí na Nollag (4) 

2. Déanann muid seo leis cuma na Nollag a 

     chur ar an teach (6) 

4. Duilleoga glasa deilgneacha le caora  

     dearga? (8) 

5. Ainmhí cosúil le Rudolf (3) 




