Tá an comórtas ‘Croí an
Chumainn’ fógartha ag RTÉ Raidió
na Gaeltacht chun an club CLG is
mó sa tír a chuireann an Ghaeilge
chun cinn a aimsiú.

Craolfar an clár ‘Spórt an
tSathairn’ beo ón gclub a thugann
leo an duais, agus beidh lá mór
teaghlaigh mar chuid den ócáid.
An bhfuil an Ghaeilge ag croí-lár
do chlubsa? An gcuirtear an
teanga chun cinn ag cluichí agus
ag ócáidí? Bhfuil sí le feiceáil ar
chomharthaíocht sa chlub? Bhfuil
Oifigeach Gaeilge ann? Ar mhaith
libh aitheantas a fháil ar an obair
sin uilig? Más ea, bígí i dteagmháil
le RTÉ Raidió na Gaeltachta.
Le bheith istigh ar an gcomórtas,
seol cur síos 500 focal ar obair an
chumainn i leith na Gaeilge,
chomh maith le físeán gearr i
nGaeilge (2/3 nóiméad),
chuig comortas@rte.ie faoin 20
Márta.

láthair freisin agus deis neart
pictiúirí a thógáil leis!
Is painéal moltóirí a roghnóidh na
buaiteoirí agus tá na rialacha agus
breis eolais faoin gcomórtas le fáil
ag https://www.rte.ie/rnag/
articles/
sceala/2020/0227/1118012-croian-chumainn-rialacha-anchomortais/

Tá an comórtas seo á reáchtáil i
gcomhar le Cumann Lúthchleas
Beidh RTÉ Raidió na Gaeltachta ag Gael agus Fondúireacht Sheosaimh
craoladh an chláir Spórt an
Mhic Dhonncha.
tSathairn beo ón gclub a bhuann
Má tá clubanna atá istigh ar bhonn
ar 18 Aibreán.
óir, airgid nó cré-umha leis an
Eagrófar lá mór teaghlaigh freisin, bhFondúireacht, is fiú cuimhniú go
le barbaiciú, cluichí do pháistí,
n-aithneofar iarratas a dhéanamh
comórtas poc fada, ceardlann
ar an gcomórtas mar sprioc oibre
tráchtaireachta raidió, traenáil le breise.
cuid de réalta móra CLG, agus
Is scéim tacaíochta de chuid Ghlór
beidh Corn Sam Mhig Uidhir i
na nGael agus CLG í Fondúireacht

Sheosaimh Mhic Dhonncha do
chlubanna CLG ar mian leo
an Ghaeilge a chur chun.

Cuireann Acht na dTeangacha
Oifigí an Choimisineára Teanga i gConamara
Oifigiúla reachtaíocht dualgais ar
chomhlachtaí stáit seirbhísí as
Gaeilge a sholáthar don phobal. mbíonn caighdeán na seirbhísí as teangacha siúd is mó atá i mbaol
Gaeilge ar chomhchéim agus
an bháis, tá dualgas orainne
Baineann na dualgaisí seo le
tuairiscítear nach bhfuil a
todhchaí na teanga a chinntiú.
húsáid leaganacha cruinn ceart
dhothain cainteoirí Gaeilge sa
d’ainmneacha pearsanta is
Dá mhéid éileamh a chruthaítear
státchóras le freastal ar na
logainmneacha, úsáid na Gaeilge
do sheirbhísí as Gaeilge is mó brú
riachtanais.
os comhair na gcúirteanna, clárú
a bheidh ar stát a dhothain
le hinstitiúidí oideachasúla agus Tá tábhacht eile le seirbhísí stáit forine a earcú agus seirbhísí a
eile.
i gcomhthéacs teanga atá
fhorbairt.
imeallaithe agus is é sin forbairt
Tugann an tAcht cearta dúinn
Ní mór dúinn nósmhaireacht an
na Gaeilge san am atá romhainn.
cumarsáid a dhéanamh le
Bhéarla agus muid ag plé leis an
comhlachtaí Stáit trí mheán na
Bíonn teangacha de shíor ag
stát a bhriseadh. Is
Gaeilge.
forbairt agus ag athrú agus bíonn teachtaireacht thar a bheith
tionchar nach beag ag an
láidir é sin dár bpáistí, gur féidir
Samhlaítear go mbeidh na
státchóras ar an fhorbairt sin.
agus gur ceart an Ghaeilge a
seirbhísí seo á bhfás agus á
úsaid agus muid i mbun gnó leis
bhforbairt i rith an ama.
Muna mbeidh áit ag an Ghaeilge i
an Stát.
soláthar seirbhísí stáit, is boichte
Baineann na dualgais a éiríonn as
a bheidh an teanga agus de réir a Tá an Ghaeilge ag croí
an reachtaíocht le meas ar
cheile déanfaí dóchar don
oidhreacht na hÉireann agus tá
úsáideoirí seirbhísí agus cearta
fheidhm a bhaineann léi.
Acht na dTeangacha Oifigiúla ann
s’acu mar shaoránaigh a
leis an oidhreacht sin a chosaint.
chosaint.
Ní amháin go gcuireann Acht na
dTeangacha Oifigiúla dualgais ar Má bhíonn de mhí-ádh ar éinne
Is dúshlán é seo don stát a bhfuil
chomhlachtaí stáit, cuireann sé
gan teacht ar an seirbhís atá de
taithí stairiúil air go nglacann
dualgais orainn, pobal na Gaeilge dhíth as Gaeilge, ní mór scéal a
formhór an phobail leis gurb í
na seirbhísí sin a lorg.
chur chuig an Choimisinéar
Béarla teanga na cumhachta, an
Teanga le go ndéanfaí an scéal a
teanga is tábhachtaí oifigiúla,
Tá teangacha fud fad an domhan
fhiosrú agus a cheartú.
mar dhea.
faoi bhagairt ag na
mórtheangacha agus cé nach nTarlaíonn sé in amanna nach
airítear an Ghaeilge i measc na

&
Gleann Cuilionn Cumann CLG Réaltaí na hÉireann
Ionad Pobail Shléibhte Bhaile Átha Cliath
Uaireanta: 9.00rn go 17:00in
Praghas do champa Cásca 4 lá: €200 (lón gach lá, smailceanna agus torthaí san áireamh)

Tumadh i nGaeilge labhartha trí ghníomhaíochtaí amuigh faoin aer ar shiúl ón scoil ach
ní ar shiúl ón mbaile. Is do pháistí 11 bliain d’aois nó níos sine an campa seo.
Clár samplach

Siúlóireacht

Scileanna marthanais

Léim portaigh

Canúáil agus snámh

Scileanna don fhiántas

Beárbaiciú
Le tuilleadh eolais a fháil, deán teagmháil le Adrian Nolan ag 087 2382732 nó
ar r-phost ag amblesandrambles@gmail.com
Suíomh gréasáin: www.dublinhillwalking.com
Beidh líon teoranta áiteanna ann.
Is campa Gaeilge amháin é seo agus ní cheadófar Béarla.

Tá an-chuid cainte ar aireachas sa lá atá inniu ann ach is
deacair cur síos a dhéanamh ar cad go díreach atá i gceist
leis. Is é atá ann ná na cúig céadfaí a úsáid le nasc a
dhéanamh leis an domhan thart ort, gan breithiúnas a
thabhairt air. Nuair a dhéanann tú tasc le haireachas,
déanann tú é le 100% de do chuid airde. Cabhraíonn aireachas
go mór le páistí: le plé le strus agus brú, mothúcháin agus
féinchinéaltas. Bain triail as an ghníomhaíocht simplí seo.
1. Faigh áit chompordach le suí.
Cuir an clog ar siúl ar feadh
nóiméad amháin.
2. Análaigh go doimhin, isteach
agus amach. Samhlaigh an t-aer
ag bogadh síos, ag líonadh do
chuid scamhóg, agus ag teacht
aníos arís.
3. Glac anáil mór amháin isteach.
Tabhair aire do na rudaí a
chloiseann tú thart ort. Smaoinigh
orthu.
4. Glac anáil mór eile isteach.
Coinnigh istigh é ar feadh cúpla
soicind agus scaoil saor é go
séimh.

De Dhíth:


Plátaí páipéir



Péint



Bátaí líreacháin



Greamáin dáite



Súile googly



Páipéar síoda
(dathanna eagsúla)



Siosúr

Céimeanna:
1.

Péinteáil an pláta agus fág é le triomiú

2.

Gearr an ceann, an ruball, an gob agus an cuircín as an pháipéar síoda

3.

Greamaigh iad ar chúl an phláta

4.

Greamaigh na súile ar an aghaidh

5.

Greamaigh an bata ar chúl an phláta

6.

Maisigh an pláta leis na greamáin

