
Tá lá eolais agus oiliúna á eagrú ag Glór na nGael 
do choistí Ghlór na nGael ar an 20 Feabhra 2020. 

Ag teacht i ndiaidh seoladh an leagan nua de 
chomórtas Ghlór na nGael ag Oireachtas na 
Samhna, tabharfaidh an lá eolais deis do phobal 
Ghlór na nGael eolas a chur ar na hathruithe ata á 
gcur i bhfeidhm. 

Beidh aoí-chainteoirí ag plé le bealaí éifeachtacha 
le tabhairt faoi na réimsí éagsúla, na seanchinn 
agus na réimsí nua, i gcomórtas Ghlór na nGael. 

Tá leabhrán eolais a dhéanann cur síos ar an 
leagan amach nua den chomórtas ar fáil 
anseo:  Leabhrán eolais 

Beidh an la eolais ar siúl in Áras Chrónáin, Cluain 
Dolcáin, Baile Átha Cliath ar 20 Feabhra 2020. 

Tá tuilleadh eolais faoin imeacht ar fáil ó Eoghan 
Mac Cormaic ag eoghan@glornangael.ie.  

Mar chuid den imeacht beidh na 

haoíchainteoirí seo a leanas ann: 

1. Cuimín Mac Aodha Buí agus Bairbre Uí 
Theigheáin ann ag labhairt faoi sláinte 

intinne agus coirp agus na seirbhísí Gaeilge 

atá ar fáil ón Feidhmeannas Seirbhísí 

Sláinte;  

2. Órla de Búrca ag caint faoi sheirbhísí an 
Choimisinéara Teanga;  

3. Peadar Ó Caomhánaigh, Comhairleoir 

tofa, ag labhairt ar caomhnú 

timpeallachta;  

4. Caolán Mac Grianna ag caint faoin óige; 
agus  

5. Beidh cainteoirí eile ann ar an lá. 

Áras Chrónáin, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 

https://www.glornangael.ie/wp-content/uploads/2019/11/Com%C3%B3rtas-GnaG20.pdf


Tá deontas de suas le €500 ar fáil anois do 

chlubanna atá rannpháirteach sa scéim teanga 
Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha.  

Incháilithe faoin scéim deontais seo tá tionscadail 
agus imeachtaí a chuireann úsáid agus foghlaim na 
Gaeilge chun tosaigh i measc an chlubphobail.  

Cuirfidh an Fhondúireacht maoiniú meaitseála ón 

chiste ar fáil d’imeachtaí incháilithe ar bhonn €2 

do gach €1 a chuireann an club féin ar fáil.  

Tá uasmhéid de €500 ar dheontas a thabharfar 

d’aon chlub sa bhabhta seo, sin €750 san iomlán le 

caitheamh ar thionscadal le bunsíntiús an chlub 
san áireamh. 

 Imeachtaí a tharlódh idir na dátaí 1ú Eanáir agus 
31 Iúil 2020 amháin a bheas incháilithe sa bhabhta 
seo.  Is gá don iarratas a bheith réidh faoi 5:00in 
ar Aoine 21 Feabhra 2019. 

Déan teagmháil leis an Oifigeach Forbartha áitiúil 
ag Glór na nGael chun foirm iarratais a fháil 

maraon le heolas ar théarmaí agus ar choiníollacha 
na scéime. Tá an maoiniú seo ar fáil ag clubanna 
atá cláraithe amháin.   

Is scéim tacaíochta de chuid Ghlór na nGael agus 
de chuid an Chumainn Lúthchleas Gael í 
Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha le 
haghaidh clubanna CLG ar mian leo an Ghaeilge a 
chur chun cinn.   

Tá an leabhar dírithre ar pháistí idir 2-7 bliain d’aois,  

Is leabhar dátheangach é The Fabulous Lost and Found, a 
chuireann le sealbhú teanga.  Maíonn an t-údar, Mark Pallis, 
go mbainfidh páistí an spraoi as an leabhar. 

Bíonn níos mó ná foclóireacht i gceist le foghlaim sa leabhar 
seo agus bíonn foghlaim faoi chomhbhá, chomh maith le grá 
don teanga. Tagann an scéal chun beatha le léirithe ón 
bheogaire Peter Baynton a bhfuil duaiseanna bainte amach 
aige dá shaothar. 

Tá an leabhar seo oiriúnach do chomhléamh idir tuismitheoirí 
agus páistí. Tá idir Ghaeilge agus Béarla mar chuid den scéal. 

Tá The Fabulous Lost and Found le Mark Pallis and Peter 
Baynton foilsithe ag Neu Westend Press. Cosnaíonn sé £7.99 
or £4.99 mar r-leabhar ar Amazon. 



Ionad Pobail Dhroim Crí, Co. Ard Mhacha  

Domhnach 9 Feabhra ó 13:00-15:00 





Ceardlanna  

Deileadh Adhmaid 

 

Dé Máirt 4, 11 agus 18 Feabhra @ 4.30in 2020 

Mar chuid den chlár 'Imeachtaí trí Ghaeilge do 

Theaghlaigh’ (scoileanna Gaeltachta)  

tá Gaeilge Iorrais ag tacú le Ceardlanna i 

nDeileadh Adhmaid  

i dTeach Greannaí, Ros Dumhach 





 

Léirigh buíochas agus grá do do chara agus cuir an nóta seo chucu ar Lá Fhéile 



De Dhíth: 

 

 Plátaí páipéir 

 Cairtchlár dearg, 
bándearg, bán agus 
buí 

 Páipéar síoda glas 
agus dearg 

 Greamáin chroí 

 Súile 

Céimeanna: 

1. Gearr an cairtchlár dearg agus bándearg ina stiallacha fada, seo é an ghruaig 

2. Gearr croí mór as an chairtchlár bándearg, seo é a srón  

3. Gearr adharc as an chairtchlár buí 

4. Gearr cluasa as an chairtchlár bán 

5. Ar chúl an phláta, greamaigh na stiallacha agus an adharc 


