Tharla agóid ag Coláiste Lú, Dún
Dealgan, inné nuair a shiúl daltaí
amach, de bharr nach bhfuil
oideachas a sholáthar trí mheán
na Gaeilge.

Cuireadh picéad ar an scoil agus
ar oifigí Bhord Oideachais agus
Traenála an Lú.
Bhí tacaíocht ag na daltaí óna
dtuismitheoirí agus thug
Comhairle na dTuismitheoirí le
fios go bhfuil an Béarla á bhrú ar
an daltaí ainneoin coimitmintí a
tugadh dóibh go mbeidh
oideachas trí mheán na Gaeilge
ar fáil.
Dúirt ionadaí ó Chomhairle na
dTuismitheoirí go bhfuil fearg
orthu faoi na forbairtí seo.
Is aonad é Coláiste Lú atá mar
chuid de Cholaiste Chú Chulainn
atá lonnaithe sna Meirsí
Íochtaracha i bpríomhbhaile
Chontae Lú.
Foghlaimíonn an chuid is mó de
dhaltaí na scoile an Ghaeilge trí
mheán na Gaeilge chomh maith
le ranganna tíreolaíochta a
chuirtear ar fáil sa chéad teanga
náisiúnta.
De réir na tuismitheoirí tá roinnt
de na ranganna seo a imeascadh
anois le ranganna Coláiste Chú
Chulainn, gur scoil Bhéarla í.

Cuireann an scéal seo iallach ar
dhaltaí Coláiste Lú, a bhfuil
ullmhúchán as Gaeilge déanta
acu don Teastas Sóisearach agus
don Ardteistiméireacht, tiontú ar
an Bhéarla agus téarmaíocht nach
bhfuil acu.
Is ó theaghlaigh a bhfuil an
Ghaeilge mar phríomhtheanga
atá roinnt de na daltaí.
Tá sé i gceist go bhfiosróidh na
tuismitheoirí gach rogha,
roghanna dlí san áireamh, le
cearta na ndaltaí oideachas as
Gaeilge a fháil.

Agus an fómhair linn, beidh
cuairteoirí ag teacht chun tí
againn.
Ag deireadh an tsamhraidh
imíonn an damhán alla fireann ag
spaisteoireacht leis ar lorg cara
baineann le clann a bheith acu.
Tugann turas s’acu iad isteach go
dtí ár dtithe, áit nach
bhfaigheann siad fáilte croíúil na
hÉireann.

Aracnafóibe
Bíonn eagla, nó aracnafóibe, ar
go leor againn roimh na créatúir
bheaga ocht-gcosach seo. Eagla
nach bhfuil ciall leis (don chuid is
mó).
Ainneoin an cuma salach
céimeanna seo a leanas a
dáinséarach atá orthu, nil dóchar leanúint:
ar bith iontu dúinne.

Déan folúsglantóireachta go
Is cuma cé chomh maith agus atá
rialta;
na doirse agus na fuinneoga

Glan cuilleoga agus feithidí
dúnta daingnithe, aimseoidh an
marbha ar shiúl;
damhán alla bealach isteach sa
teach.

Leaba damhán alla a
Bhí nós ag mo mhámaí féin insint
ghlanadh ar shiúil;
dúinn faoi na fiacla móra a

Líon isteach aon bhearnaí i
bhíonn ag damháin alla agus go
mballaí an tí, istigh agus
mbíonn na fiacla ag timpeallú
amuigh; agus
leath bhealach thart ceann an
damháin alla.

Cuir teorainn le soilse lasta
san oíche, tarraigníonn
Bhaineamar spraoi as ach níor
soilse lasta cuileoga agus
chuidigh sé linn a thuigbheáil an
leathain a itheann na
tábhacht a bhaineann leo sa
damháin alla.
timpeallacht.
Is ábhar iontais é go rabhamar
ábalta dul a chodladh san oíche
ar chor ar bith.

Dóibh siúd a fhulaingníonn le
haracnafóibe

Ach ní chóir go mbeimís ar
mhisiún fáil réidh leis an damhán
alla. Is féidir leis bheith ina
chomhghuallaí linn.

Má thagann tú ar ceann sa teach
nach maith leat, faigh píosa
Má tá tú nó do pháistí ag fulaingt páipéar agus gloine agus déan
le haracnafóibe, is féidir na

iarracht é a iompar amach gafa
sa ghloine in áit é a mharú.

An réiteach
Bíonn deis ag tuismitheoirí cuidiú
le páistí fanacht saor ó
aracnafóibe.
Ba chóir cur ina luí ar páistí gur
ar an damhán alla a bhfuil an
scanradh is mó; go ritheann siad
uainn mar go gcreideann siad gur
fathaigh muid.
Is féidir a mhíniú go gcoinneoidh
an damhán alla smacht ar aon
fheithidí eile atá ag iarraidh baile
a dhéanamh dóibh féin sa teach.

Bitheolaíocht
Tá ról tabhacht ag an damhain
alla san éiceolaíocht, is coinníonn
siad bithéagsúlacht inár ngairdíní
agus sa dúlra.
Má tá leaba damháin alla ann
nach dtugann móran bia dóibh,
imeoidh sé le ceann eile a
chruthú áit éigin eile.

Grúpa súgartha do thuistí is leanaí
do theaghlaigh Ghaeilge
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Tá dóchas ann go dtiocfaidh an grúpa le
chéile go seachtainiúil amach anseo má tá
go leor teaghlaigh le páirt a ghlacadh ann.
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