CLÁR NA NUACHTLITREACH
❷ Abairtí do thuismitheoirí, Gaeilge Thír Chonaill
❸ Imeachtaí ❺ Rannóg na nÓg

Scéim nua gnó seolta ag an Taoiseach
Sheol an Taoiseach, Micheál Ó
Máirtín, an scéim nua GRADAIM
Gnó na hÉireann ar an 4 Samhain
ag Roinn an Taoisigh.

Cuirfidh an scéim seo an Ghaeilge
go mór chun tosaigh sa ghnó sna
blianta romhainn.
Dúirt an Taoiseach: "Tá fhios
againn an tionchar a bhíonn ag
lucht gnó go háirithe leis an
Ghaelainn a chur chun cinn.
“Nuair a bhíonn tú ag déanamh
do chuid siopadóireachta nó ag
dul timpeall na sráide is iontach
an scéal go mbeidh tú in ann an
chomharthaíocht a fheiscint agus
an Ghaeilge a labhairt."

nGael ag súil go mbeidh 200+
gnólacht cláraithe leis an
Cuirfidh aitheantas ó GRADAIM le
scéim agus go mbeidh tionchar
fios don phobal go bhfuil
mór ag GRADAIM ar nósanna
caighdeán áirithe bainte amach
úsáide teanga in earnáil an ghnó
ag an ghnó sna réimsí sin.
sna blianta atá le teacht.
Is
é
Glór
na
nGael,
Bronnfar na gradaim ar ghnóanna
Is féidir le gnólachtaí clárú anois
ceanneagraíocht Ghaeilge le
as méid áirithe a dhéanamh
chun bheith páirteach sa scéim
freagrachtaí an Ghaeilge a chur
maidir le úsáid na Gaeilge faoi
ag gradaim.ie agus bronnfar an
chun cinn sa ghnó atá ag riarú na
thrí mhór-réimse, mar atá 1.
chéad bhabhta de ghradaim ag
Comharthaíocht 2. Brandáil agus scéime seo.
ócáid i dtreo dheireadh 2022.
Margaíocht 3. Seirbhís Ghaeilge
Faoi dheireadh 2022 tá Glór na
Is scéim aitheantais í GRADAIM do
ghnólachtaí atá ag úsáid na
Gaeilge mar chuid den ghnó, nó
atá ag cur seirbhís trí Ghaeilge ar
fáil dá gcustaiméirí.

do Chustaiméirí & Cliaint.

Amhrán na Seachtaine
Éistigí le Cumann Córúil Coláiste na hOllscoile Bhaile Átha Cliath agus iad ag dul
do ceann de na hamhráin Ghaeilge is mó is ansa linn: Mo Ghile Mear
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Ar Ais Le Chéile, Port Láirge 27-28 Samhain
Bígí linn ag Ar Ais Le Chéile, féile nua spleodrach
mar chuid de Winterval i gCathair Phort Láirge,
ina mbeidh an Ghaeilge mar theanga bheo agus
cultúr agus oidhreacht Ghaeltacht na nDéise á
cheiliúradh.

Gaeltacht nó dhó.
Beidh teaghlaigh in ann a gcuid Gaeilge a labhairt
agus spórt agus spraoi a bheith acu le clár lán
imeachtaí ó Ghlór na nGael agus beidh go leor
craic agus comhrá, cúpla focal agus cupán tae ‘as
Gaeilge’ le linn na féile.

Tá Ar Ais le Chéile á n-eagrú i gcomhar le hOifig
Ghaeilge Chomhairle Cathrach & Contae Phort
Láirge, Glór na nGael agus Plean Teanga na
nDéise.

Bainigí taitneamh as Ar Ais Le Chéile sa ‘Wonder
Events Marquee’, ag ceiliúradh na Gaeilge mar
theanga bheo.

Beidh rí-rá agus ruaille buaille le filíocht, ceol,
scéalaíocht agus rap; ceol traidisiúnta agus
amhránaíocht ar an sean-nós agus Pop-Up

Beidh fáilte roimh theaghlaigh ó i bhfad is i gcéin a
bheith páirteach sna himeachtaí do theaghlaigh a
bheidh ar siúl ar an 27 agus 28 Samhain.

Seo thíos an clár d’imeachtaí Teanga Tí ag Ar Ais Le Chéile. Is féidir áirithint a
dhéanamh ar na himeachtaí éagsúla tríd Eventbrite.
27 Samhain 2021
12:00

Spás spraoi oscailte le bréagáin, cluichí boird, leabhair, ábhar ceardaíochta & eile.

Giggles an Fear Grinn linn go 14:00 le haghaidh spraoi craiceáilte trí Ghaeilge le balúin,
puipéid agus níos mó!
13:00

Seisiún Rannta & Scéalaíochta do theaghlaigh le leanaí óga (0-5).

14.00

Ceardlann Amhránaíochta ar an Sean Nós le carúil Nollag san áireamh!

15:00

Daidí na Nollaig ar chuairt

15:00 17:00

Péinteáil aghaidheanna

15:00

Ceardlann Rince ar an Sean Nós do pháistí 5-18 mbliana d'aois

16.00

Taispeántas Rince ar an Sean Nós le ceol ó cheoltóirí óga Dungarvan School of Trad

28 Samhain 2021
12:00

Spás spraoi oscailte le bréagáin, cluichí boird, leabhair, ábhar ceardaíochta & eile.
Seisiún Rannta & Scéalaíochta do theaghlaigh le leanaí óga ( 0-5)

13:00

Ceardlann maisiúcháin Nollag do pháistí 5-12 bliana d’aois.

14.00

Ceardlann Amhránaíochta ar an Sean Nós le carúil Nollag san áireamh!

15:00

Ceardlann Scileanna Sorcais do Theaghlaigh ar gach aois le Stephen McGinley le Seó

16:00

‘Mo Cheol an tSorcas’ Seó sorcas feiliúnach do theaghlaigh. Tagann lámhchleasaíocht
agus ceol le chéile sa seó nua-cumtha seo le Stephen McGinley.
Ticéid mar thuas (2 ócáid le cheile!)
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Imeachtaí Teanga Tí
Beidh na himeachtaí seo a leanas a n-eagrú ag foireann
Theanga Tí le linn na seachtainí seo romhainn:

13 Samhain

Bun Ghluaiseachtaí le Átháin CLG, Luimneach @ 11:00

13 Samhain

Teacht le chéile Spraoi agus Tae, iarthar BÁC @ 12:00

15 Samhain

Caife & Comhluadar ar líne le Cabríní @ 11:00

20 Samhain

Rannta agus Dánta ar líne @ 11:00

20 Samhain

Bun Ghluaiseachtaí le Átháin CLG, Luimneach @ 12:00

20 Samhain

Ceardaíocht le Sinéad ar líne @ 11:00

22 Samhain

Caife & Comhluadar ar líne le Cabríní @ 11:00

27 Samhain

Bun Ghluaiseachtaí le Átháin CLG, Luimneach @ 12:00

27 Samhain

Ar Ais le Chéile, Féile Winterval, Port Láirge 12:00 - 17:00

28 Samhain

Cóisir na Nollag Átháin CLG, Luimneach @ 12:00

29 Samhain

Caife & Comhluadar ar líne le Cabríní @ 11:00

4 Nollaig

Ceardaíocht le Sinéad ar líne @ 11:00

4 Nollaig

Rannta agus Dánta ar líne @ 11:00

6 Nollaig

Caife & Comhluadar ar líne le Cabríní @ 11:00

11 Nollaig

Teacht le Chéile agus Spraoi, BÁC @ 11:00

11 Nollaig

Turas go Chuckie, Corcaigh @ 14:00

13 Nollaig

Caife & Comhluadar ar líne le Cabríní @ 11:00
Má tá tuilleadh eolais uait déan teagmháil le marcas@glornangael.ie
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Rannóg na nÓg le www.crosfhocail.ie
Aimnigh na tíortha ó na príomh-chathracha seo a
leanas (Níl an t-alt ‘an’ le scríobh):
Trasna
1. Vín
7. an Róimh
8. Rennes
10. Búdaipeist
Síos
2. Londain
3. Dún Éideann
4. Maidrid
5. Beirn
6. Cóbanhávan
9. Osló

Aimsigh na focail seo sa chearnóg
ar dheis:
ciseán

nathair

hamstar

cnámh

iall

pearóid

péirse

Tuí
canaraí

coinín
luchóg

Tá freagraí na
bpuzal ar
dheis:
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