Cuireadh le bheith
rannpháirteach
Tá Bord Stiúrtha Ghlór na
nGael ag forbairt painéil
daoine a bheadh sásta
feidhmiú ar Bhord Stiúrtha, ar
Choiste Iniúchóireachta
Inmheánaí nó ar fho-choistí
eile na heagraíochta (a
bhunófar ó am go ham).

eagraíocht, ag leibhéal
Stiúrthóra, Comhalta
Cuideachta agus fo-choistí.

Tuilleadh eolais:

Más spéis leat a bheith san
Cuirfear spéis faoi leith roimh áireamh, seol litir chuig
dhaoine le taithí oibre agus/nó lorcan@glornangael.ie ag
cúlraí, mar seo a leanas:
sonrú cén ról a cheapfá go
a. Tuismitheoirí atá ag tógáil mbeifeá go maith aige agus an
clainne le Gaeilge;
taithí atá agat tabhairt faoi.
b. Mná;

Ó 2014 tá Glór na nGael
aitheanta mar
cheanneagraíocht náisiúnta le
freagracht ar leith i dtrí
réimse oibre:

c. Lonnaithe sna Sé Chontae
(Tuaisceart Éireann)

1. forbairt na Gaeilge sa
teaghlach;

f. Réimse gnó; agus

d. Forbairt pobail;

Má tá tuilleadh eolais uait, is
féidir teagmháil a dhéanamh
le Ceannasaí Ghlór na nGael ag
lorcan@glorangael.ie nó ar
00353 87 979 0193.

e. Forbairt na fiontraíochta

g. Cúlra sa chuntasaíochta/
airgeadais/iniuchóireachta
2. forbairt na Gaeilge i measc
grúpaí pobail; agus
Buntáistí
3. forbairt na Gaeilge i measc
grúpaí fiontraíochta agus
Cé nach bhfuil aon tuarastal ag
gnó.
dul leis na folúntais seo íocfar
costais taistil agus íostas le
Tá sé tábhachtach do Bhord
baill na gcoistí éagsúla.
Ghlór na nGael go bhfuil

Lch 2
Sábháilteacht ag an trá II
Lch3
Nuacht

réimse leathan daoine, le
Taobh le sin, is deis iontach í
réimse leathan spéiseanna, ag seo páirt a ghlacadh i gceann
feidhmiú ar a shon agus ag
de na heagrais Ghaeilge is mó
treorú todhchaí na
sa tír agus tionchar a imirt ar a
heagraíochta.
thodhchaí.

Lch 4

Tá daoine le taithí agus spéis
de dhíth le rólanna deonacha
ard-leibhéil a líonadh san

Suíomhanna Stairiúla na
hÉireann

Don duine sin atá ag lorg taithí
ard-leibhéil, is deis iontach í
seo an taithí sin a fháil.

Imeachtaí
Lch 13
Rannóg na nÓg

Is gá meas a léiriú ar an trá agus
ar an uisce.
Bíonn ranganna snámha in achan
linn snámha i rith na bliana agus
ranganna sábháilte san uicse ag
go leor áiteanna cois farraige sa
samhradh agus is fiú a chinntiú go
bhfoghlaimeoidh do chuid páistí
an scil seo a luaithe agus is féidir.

4)

5)

Sula dtéann tú agus do
theaghlach isteach san uisce ag
trá ar bith, déan machnamh ar do
chumas féin agus an timpeallacht
ina bhfuil sé i gceist agat snámh.

dhoimhneacht.



Má tá tú ag trá nach bhfuil
tú eolach air agus nach
bhfuil garda tarrthála i
láthair, moltar labhairt le
muintir na háite le
comhairle a fháil maidir le
snámh.

Tá comharthaí cois chósta fud fad
na hÉireann ag tabhairt comhairle
faoi dhainséir áitiúla san uicse.
Tabhair aird ar na comharthaí
seo.

Cuir glao ar an gharda
cósta.

Is sruthanna láidre iad
sruthanna cuilitheála ina
bhfuil uisce ag imeacht
amach chun na farraige
oscailte. Má tá sruth
cuilitheála ann ná gabh
isteach. Is féidir leo thú a
sciobadh ó do
dhoimhneacht go gasta.

Bíonn bratacha ar roinnt tránna
eile. Tugann an brat buí agus
dearg le fios go bhfuil garda
Má fheiceann tú duine i dtroiblóid tarrthála ar dhualgas. Bíonn sé
slán le húsáid a bhaint as
san uisce:
tonnchláir coirp agus bréagáin
Is fiú na rudaí seo a leanas a

Ná gabh isteach san uisce
inséidte sa láthair seo.
chuimhniú agus a theagasc do
chun cuidiú leo. Is minic a
dhaoine óga. Is teachtaireachtaí
chailltear a té a théann
iad a thabharfaidh siad leo agus
chun cabhrú muna bhfuil an
iad ag fás aníos agus thiocfadh dó
traenáil cuí acu ar an dóigh
go sábhálfadh siad beatha duine:
a dhéantar sin
éigin

Caith baoi tarrthála chucu.
1)
Déan cinnte go bhfuil
Glaoigh orthu lena
seaicéid tarrthála ar pháistí 
spreagadh teacht isteach.
nach bhfuil snámh acu.
Ciallaíonn an brat dearg go bhfuil
Moltar snámh a dhéanamh ar na
tránna sin a bhíonn garda
tarrthála ar dhualgas ann. Is
féidir fiosrú a dheanamh ag
www.iws.ie.

2)

Tabhair aird ar pháistí.

3)

Ná bí ag snámh as do



Sín slat nó rud éigin fada
ina threo lena tharraingt i
dtreo na talún.

baol ann. Ná gabh isteach san
uisce ar ceann de na tránna seo
in am ar bith.

Don chéad uair beidh láthair
champála do theaghlaigh Féile
na Gealaí i Ráth Chairn i
mbliana.

Beidh an láthair champála
Beidh cead ag páistí ar láthair na
teaghlaigh curtha ar fáil ar oíche féile go dtí a 8 an oíche sin.
Shathairn an 15 Meitheamh, a
Is féidir ticéid a cheannacht ar
osclóidh ag a 11 an mhaidin sin.
Eventbrite roimh an 31
Beidh 40 ticéad teaghlaigh á gcur Beidh cead isteach chuig
Bealtaine.
ar fáil. €70 atá ar thicéad
imeachtaí teaghlaigh na féile an
https://www.eventbrite.co.uk/
teaghlaigh nó €50 má tá 10
lá sin mar chuid de phraghas an
e/feile-na-gealai-2019-ticketsteaghlach nó níos mó ag teacht ó ticéid sin chomh maith.
53555683491.
aon ghrúpa amháin.

Tá leabhar nua foilsithe ag
Cumann Forbartha Charn
Tóchair, Gaeilge don
Teaghlach, a bheidh ina áis do
theaghlaigh atá ag tógail
clainne le Gaeilge.
Is ar an teaghlach sin nach
bhfuil líofacht ag duine de na
tuismitheoirí a bhfuil an
leabhar dírithe orthu agus é
foilsithe i gcanúint Uladh.
Tá réimse rannta agus danta
ann a thabharfaidh spraoi don

teaghlach chomh maith.
Tagann comhad fuaime leis an
leabhar a bhfuil codanna de ag
plé leis na míreanna difriúla de
shaol an teaghlaigh.
Tá Gaeilge don Teaghlach ar
fáil ar líne ó Shiopa an Chairn,
Máchaire Ráthca, Contae
Dhoire, ag http://
www.siopaancarn.com/
irishlearners?
pm2_a=show&pm2_id=2679.
An praghas atá air ná £29.50.

Seisiún amhráníochta don óige á
eagrú ag Sean-nós Cois Life
Tá Sean-nós Cois Life ag
reáchtáil seisiún
amhránaíochta do
amhránaithe óga.

compordach agus le lucht
éisteachta tuisceanach.

gach duine óg atá faoi 16.

Cuirfear fáilte chomh maith
Tá súil ag lucht á eagraithe gur roimh daoine níos sinne teacht
ócáid sóisialta a bheidh ann
le tacú agus éisteacht leis na
Beidh Sean-nós na nÓg ag
dos na amhránaithe óga agus
amhránaithe óga.
tarlú ar an 26 Bealtaine 2019 i go gcuirfidh siad aithne ar a
Ní bheidh ranganna
gClub na Múinteoirí, Cearnóg
chéile le linn na hócáide.
amhránaíocht agus ní bheidh
Parnell, BÁC idir a 14:00 agus Tá fáilte roimh gach duine óg, comórtas i gceist ar an lá.
a 16:00 a chlog.
ón spágadán go dtí an déagóir Beidh fear/bean a tí i
Is deis é do dhaoine óga (faoi agus fáilte roimh gach cumas gceannas agus glaofaidh sé/sí
18) amhráin a rá agus
amhránaíochta.
na amhránaithe gur suim leo
éisteacht le amhráin i suíomh Is gá go mbeidh caomhnóir le canadh.

13:00

Mamó agus an Bradán Feasa le Little Gem Puppets
14:15 - 15:00

Dánta Dána
17:15 - 18:00
Amhráin do Leanaí
Le Polca Phonc

18:15 - 19:00
An Píobaire agus An File
Caitríona is Tiarnán

le

SPRAOI i UCD

Beidh cúinne bréagáin & Spraoi trí Ghaeilge ar siúl
mar chuid d'Fhéile UCD
11:30 go 13:00, 8 Meitheamh 2019
Fáilte roimh chách.

Beidh Comhluadar Luimnigh ag eagrú

Rásanna an Ráithín 2019
agus Picnic do Theaghlaigh

12:00 go 14:00 Dé Domhnaigh 19 Bealtaine
CLG Mungairit

An féidir leat na háiteanna clúiteacha seo
a cheangal leis an chur síos atá scríofa orthu?
Tá an chéad cheann déanta duit.
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b

c

e

d

f

g

i
h

j

Sliabh Liag
Tá aillte Shliabh Liag suite in Iardheisceart Dhún na nGall. Is iad na haillte mara
is airde san Eoraip agus tá siad dá oiread níos airde ná an Túr Eiffel i bPáras.

f

Clochán an Aifir
Deirtear gur thóg an fathach Fionn Mac Cumhaill Clochán an Aifir mar chosán nó
céimeanna dó féin le siúl go hAlban. Bhí sé ag iarraidh troid le fathach eile. Tá
an áit seo i gCo. Aontroma.

Uisneach
Tá Uisneach suite i gCo. na hIarmhí, díreach i lár na tíre. Ba áit an-tábhachtach í
do na hUaisle agus bhí baint aige leis na déithe Ériu agus Lugh.
Carraig Phádraig
Deirtear gur ruaig Naomh Pádraig an diabhal amach as uaimh trí chloch a
chaitheamh air. Landáil an chloch san áit a bhfuil Carraig Phádraig inniu. Tógadh
caisleán air agus ba anseo a raibh cónaí ar ríthe Mumhan.
Eamhain Mhacha
Ba ag Eamhain Mhacha a raibh cónaí ar ríthe agus Taoisigh Uladh fadó. Is féidir
cuairt a thabhairt air an áit anois agus an cinéal tí a bheadh acu a fheiceáil. Tá
sé suite i gCo. Ard Mhacha.
Brú na Bóinne
Tógadh Brú na Bóinne 5,000 bliain ó shin. Tá sé suite i gCo. na Mí. Is tuama é
agus tá clú agus cáil domhanda air as an dóigh a dtéann an ghrian isteach go lár
an tuama ag grianstad an tsamhraidh agus an gheimhridh.
Aillte an Mhothair
Tá na haillte áille seo suite i gCo. An Chláir. Tá said 214m ag an phointe is airde
agus tagann na mílte turasóirí anseo gach bliain mar gheall ar an áilleacht nadúrtha.
Gleann Dá Loch
Bhunaigh Naomh Caoimhín Mainistir I nGleann Dá Loch sa 6ú aois. Is áit análainn í agus tá an-tábhacht ag baint léi ó thaobh stair an cheidimh de in Éirinn.
Teamhair
Ba ag Teamhair a raibh cónaí ag ArdRí na hÉireann, Deirtear go raibh 142 Rí i réim anseo ó thús deireadh. Is áit dhraíochta í agus creideadh gur féidir dul isteach
sa saol eile ó Theamhair.

