
Beidh sraith de 
dheirí seachtaine á 
n-eagrú ag Glór na 
nGael sna míonna 
romhainn. 

Is féidir gach eolas a 
fháil faoi na 
himeachtaí ach 
teagmháil a 
dhéanamh le Marcas 
Mac Ruairí ag 
marcas@glornangael
.ie. 

Tory Bush, Contae an Dúin 

6-7 Aibreán, eachtraí taobh amuigh sna Beanna 

Boirche 

Gaeltacht Uíbh Ráthaigh, Co. Chiarraí 

3-6  Bealtaine, imeacht oirúnach do theaghlaigh nach  

bhfuil líofacht ag gach duine sa Ghaeilge 

Deireadh Seachtaine Náisiúnta na dTeaghlach, 

Droim Rí, Contae na Mí 10-11 Bealtaine 2019 

Beidh an clár á fhoisliú sa chéad nuachtlitir eile. 



Tarlaíonn dóiteáin agus nuair a 
tharlaíonn siad is minic go bhfuil 
sé rómhall rud éigin a dhéanamh 
faoi. 

Tugann an Bhriogáid Dóiteáin 
féin comhairle nár chóir do 
dhaoine nach bhuil an traenáil 
cuí acu tine a throid. 

Molann sé an teach a fhágáil 
agus fios a chur orthu 
láithreach. 

Tá rudaí ann ar ndóigh gur féidir 
a dhéanamh lenár dteaghlaigh 
agus ár dtithe féin a chosaint ó 
thine. 

Aláram deataigh 

Tá faisnéis ann go dtarrthálann 
aláraim deataigh daoine. 
Léiríonn taithí trodairí tine nach 
mbíonn aláraim deataigh i 
mbeagnach gach tine baile ina 
chailltear daoine.  

Is teachtaireacht simplí é sin: 
faigh aláraim deataigh agus 
déan é a thriaill go minic. Ba 
chóir aláram déataigh bheith ar 
gach urlár. 

Sa chistin 

 Coinnigh sreangáin 

leictreacha ar shiúl ón sorn 
agus ón doirteal. 

 Coinnigh pluid tine sa 

chistin. Is féidir é a chur 
timpeall duine má tá siad trí 
thine 

 Triomaigh bia atá le cur san 

fhriochtán 

 Má tá deatach ag éirí as ola. 

Múch an teas. 

 Ná úsáid cipíní ná lastóirí le 

sorn gas a lasadh. Tá frearais 
splainc níos sábháilte 

Roimh dul a luí 

Tarlaíonn an chuid is mó de 
thinte baile san oíche. Tá sé 
tábhachtach go mbíonn 
gnáthamh seiceála ann roimh 

dul a luí gach oíche: 

 Bain amach plocídí; 

 Cuir scáthlan tine ar thinte 

oscailte; 

 Folmhaigh luaithreadáin; 

 Druid doirse inmheánacha; 

 Bog éadaí, cuirtíní, paipéir 

ar shiúl ó théitheoirí. 

Plean éalaithe 

Cuireann plean éalaithe go mór 
le do sheansanna teacht slán ó 
thine.  

Déan cinnte de go bhfuil gach 
duine ar an eolas faoin bplean 
agus ar cad tá le déanamh má 
bhuaileann an t-aláram 
deataigh. 

Ba chóir roghanna slíte amach a 
bheidh ann ag brath ar láthair 
an tine. Aontaigí áit le teacht le 
chéiel arís ar an taobh amuigh. 

Cad é mar a thosaíonn tinte? 

Is iad na rudaí seo a leanas is 
mó a bhíonn údar tine leo go 
stairiúil: 

 Friochtán sceallóg; 

 Mí-úsáid aibhléise; 

 Caitheamh tobac; 

 Páistí agus cipíní; 

 Coinnle. 

Is gá céimeanna a ghlacadh leis 
an bhagairt ó na foinsí seo a 
mhaolú. 

Céimeanna le do theaghlach 
a chosaint ó thinte: 

 Ná fág friochtán sceallóg gan 

aire; 

 Ná ró-ualaítear soicéid agus 

úsáidtear an fiús ceart i gcónaí; 

 Ná lonnaigh téitheoir soghluaiste 

in aice le cúirtíní nó ábhar eile a 
dtiocfadh leis dul trí thine; 

 Ná lonnaigh soilse ná lampaí in 

aice le cuirtíní; 

 Ná cuir cablaí leictreacha faoi 

chairpéid. 

 Na bí ag caitheamh toitíní nuair 

a bhíonn tuirse ort nó níos fearr, 
éirigh astu ar fad. 

 Coimhéad súil ar choinnle i 

gcónaí agsus ná fág i seomra iad 
gan súil a choinneáil orthu. 
Coinnigh iad ar shiúl ar ábhar 
eile a dtiocfadh leis dul trí 
thine. Cuimhnigh gur féidir le 
coinnle plaisteach a leá. 

 Coinnítear cipíní agus lastóirí ar 

shiúl ó pháistí. 

CUIMHNIGH: 

Tugann an Bhriogáid Dóiteáin 
féin comhairle nár chóir do 

dhaoine nach bhuil an traenáil 
cuí acu tine a throid. 



 
Aoine 6 Aibreán 
18:00:   Is féidir le teaghlaigh teacht ó 18:00 ar aghaidh agus socrú isteach sa lóistín. Tar éis sin 
  beidh cluichí boird agus spraoi sa halla mór. Ní chuirfear béile ar fáil ach beidh roinnt  
  sóláistí ann (tae, caife, brioscaí agus torthaí).  
 
Satharn 7 Aibreán 
9:00   Bricfeasta sa Halla Mór 
10:00   Bualadh le Rónán Mac Mathúna, ár dtreoraí don lá. Beidh sé ag labhairt linn faoi  
  ghníomhaíochtaí an lae, cúrsaí sláinte agus dea-nósanna sna Beanna Boirche.  
11:00  Tús le siúlóid idirghníomhach sna Beanna Boirche 
11.30   Sos 
11:30  Siúlóid le sos gairid ar 12:00 
12.30-1.15 Lón pacailte (cuirfear seo ar fáil ach tóg mála leat atá furasta le hiompar) 
1:15-16:00 Cluichí agus spórt le Rónán Mac Mathúna   
16:00  Ar ais ag Tory Bush 
17:00   Tráth na gCeist ar na Beanna Boirche (eolas tugtha amach le linn na siúlóide / na  
  imeachtaí spóirt) 
18:00-19:00 Dinnéar sa halla mór 
19:00-22:00 Oíche airneáil sa halla mór le ceol beo más féidir, glacaigí bhur gcuid uirlisí libh.   
 
Domhnach 8 Aibreán 
10:00  Bricfeasta sa halla mór. Beidh Below the Radar TV ag teacht le agallamh a chur ar thusití 
  faoi shabháilteacht ar líne 
11:00-12:00  Seisiún Yoga trí Ghaeilge do pháistí 5+ agus tuistí le Josephine Dunbar (tóg mata leat) 
11:00-12:00  Rithim agus rannta do pháistí <5 agus tuistí le Ciara Nic Riocáird  
13:00 S lán abhaile  

Tuilleadh eolais: Áinín Ní Casaide ainin@glornangael.ie / +353 83 446 0763 





 

€115 do dhuine fásta & €90 do pháiste thar 3 bliana d'aois.  

Beidh idir imeachtaí agus 
turais ar siúl mar chuid den 
deireadh seachtaine 
féinfhreastail seo. 

Is trí Ghaeilge do theaghlaigh 
i mBrú na Dromada, 
Gaeltacht Uíbh Ráthaigh, Co 
Chiarraí a bheidh sé.  

Beidh an t-imeahch seo 
oiriúnach do theaghlaigh 
Gaeilge agus teaghlaigh gur 
foghlaimeoirí iad.  

Is gá áirithint agus íocaíocht 
a dhéanamh roimh Aoine 19 
Aibreán 2019.  

Tá foirm iarratais agus gach 
eolas ar fáil 
ó cabrini@glornangael.ie. 

mailto:cabrini@glornangael.ie


Féile na Gaeilge 
An Chultúrlann, Cearnóg Belgrave, Baile na Manach 

 10.00 – 13.00 Satharn, 30  Márta 2019 

 

Balúin!     Giggles an Fear Grinn!    Seó Pupéid agus Ag Déanamh Pupéad!     

Seisiúin agus Ranganna Ceoil!  Soláistí! Tóg na huirlisi! 

 

‘Sé 2019 ‘Bliain na mBall ‘agus ba mhaith le Comhaltas seo a chéiliúradh! 

Is céiliúradh na Gaeilge í ‘Féile na Gaeilge’ agus ba mhaith linn éisteacht leat! 

Inis dúinn conas gur féidir linn cabhrú le daoine fásta agus le páisti cómhrá a 

dhéanamh trí Ghaeilge. 

 

CLÁR 

10.00  - 10.30 Cupán tae/caife agus Fáiltiu sa Halla 

10.30  - 11.15 Giggles an Fear Grinn (páistí óga)  

   Ranganna ceoil (páistí níos sine) 

 11.15  - 12.30     Seó pupéad (páistí faoi 9) agus ag déanamh pupéad!  

11.45 – 12.30       Seisiún ( fáiltiú roimh gach éinne)) 

12.30                    Soláistí 

 

Fad agus atá sé seo ag tarlú,  

beidh ceithe cheardlann ar siúl do dhaoine fásta agus do na paistí níos sine: 

 

Ceardlann 1 – Na craobhacha agus an Ghaeilge 

Ceardlann2-  Conas an Ghaeilge labhartha a spreagadh 

Ceardlann 3-  Athbheochan na teanga 

Ceardlann 4-  Na h-achmhainní agus an tacaíocht atá ar fáil 



Beidh Lá na Máithreacha ann ar 31 Márta. Seo puzal le focail a bhaineann leis 
an lá speisialta seo.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bláthanna 

Bricfeasta 

Bronntanas 

Cárta 

Ceiliúradh 

Croí isteach 

Cumhrán 

 

Grá 

Maimeo 

Mamaí 

Póg 

Seacláid 

Seodra 

Speisialta 

Tuismitheoir 



De Dhíth:  
Cairtchlár glas agus dearg  
Cairtchlár bán A4 
Siosúr 
Marcóirí 
Gliú 
Peann luaidhe  
 
Treoracha: 
1. Tarraing na duilleoga, gas agus ocht gcroí 

ar an chairtchlár daite 
2. Gearr iad amach 
3. Greamaigh na duilleoga, gas agus croí am-

háin ar an chairtchlár bán 
4. Fill na croíthe eile ina leath agus cuir gliú ar 

fhilleadh. Ná cuir gliú ar na taobhanna.  
5. Greamaigh na croíthe eile ar an chairtchlár, 

ceann ar bharr a chéile 
6. Maisigh an chuid eile den chárta agus 

scríobh teachtaireacht nó dán ar an taobh 
istigh.  


