Is scéim de chuid Ghlór na nGael í Teanga Tí

CLÁR NA NUACHTLITREACH : ❷ Imeachtaí ❸ Rannóg na nÓg

Deireadh seachtaine teaghlaigh
lán-Ghaeilge i gCarn Tóchair
Tá teaghlaigh Gaeilge ag súil go
ach Dé Sathairn beidh bricfeasta
mór le deireadh seachtaine lánthe, lón agus dinnéar, agus Dé
Ghaeilge a chaitheamh i gceantar Domhnaigh beidh bricfeasta the.
Charn Tóchair.
Lóistín
Ar láthair An Carn, tá dhá theach
Tá lóistín ar fáil ar an suíomh in
lóistín, ionad ealaíne, Siopa An
An Carn, ag na nascanna seo: An
Carn agus bialann, An Croí.
Teach Glas nó in Carntogher CabTá pobal bríomhar Gaeilge ann
ins.
agus beidh imeachtaí an deiridh
Líonfar an teach glas ar dtús ach
seachtaine ar siúl idir láthair An
is féidir a rá nuair atá tú ag clárú
Carn agus an tearmann dúlra i
má tá spéis agat fanacht sna
nDroim nDamh, áit a mbeidh
botháin.
formhór na ngíomhaíochtaí spraoi
Tá botháin Carntogher Cabins
ar siúl maidin Shathairn.
ceithre bhomaite ar shiúl i gcarr.
Beidh foireann lán-Ghaeilge i
Imeachtaí
mbun na ngíomhaíochtaí spraoi,
idir foireann An Carn agus
Beidh imeachtaí ar siúl oíche
foireann Ghlór na nGael.
Aoine agus daoine ag socrú isIs féidir níos mó a fheiceáil faoin
phobal agus an ceantar san
fhíseán seo: Gaelphobal Charn
Tóchair, Doire.

teach.
Cuirfear an amchlár deiridh in
oiriúint d'aoisghrúpaí na bpáistí a
chláraíonn.

Bígí linn do dheireadh seachtaine Beidh an chuid is mó de na
sultmhar spraíúil i gceantar Charn himeachtaí maidin/tráthnóna
Tóchair ar 23 - 25 Meán Fómhair. Shathairn ar siúl i nDroim nDamh,
Ní bheidh aon bhia ann Dé hAoine tearmann dúlra trí bhomaite ón
Charn agus na tithe lóistín ar an

láthair. Beidh na himeachtaí ar
fad trí Ghaeilge.
Cuairteoirí lae

Beidh fáilte roimh chuairteoirí lae
ach gá le clárú roimhré agus
roimh theaghlaigh ina bhfuil
Gaeilge ag tuismitheoir amháin
agus Béarla amháin nó beagán
Gaeilge ag an tuismitheoir eile.
Tá sé i gceist rang tuismitheora a
chur ar fáil maidin Shathairn don
tuismitheoir sin nach bhfuil
líofacht na Gaeilge nuair atá na
páistí ag déanamh na n-imeachtaí
spraoi.
Bí i dteagmháil má tá níos mó eolais uait.
Cláraigh nó tuilleadh eolais:
Sinéad, sinead@glornangael.ie
+353834497443
Lóistín - £100/teaghlach
Imeachtaí - £10/teaghlach
Bia - Duine Fásta £30; Páiste £15
(Bricfeasta, lón agus dinnéar ar
an Satharn agus Bricfeasta Maidin
Dhomhnaigh)

Amhrán na Seachtaine
Éistigí leis na Sawdoctors ag ceol: An Cailín Sin
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Imeachtaí Teanga Tí 2022
23 Iúil

Maidin Scéalaíochta & Picnic, An Ionad Spraoi,
Páirc Mhic Gearailt, Cathair Chorcaí @ 11:00

26 Iúil

Rannta le Chéile i nDún Garbhán @ 10:30
Má tá tuilleadh eolais uait déan teagmháil le marcas@glornangael.ie.

Bíonn teacht ar eolas leanúnach faoi imeachtaí Ghlór na nGael ag an nasc seo: IMEACHTAÍ
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Rannóg na nÓg le www.crosfhocail.ie
Trasna
2 Trófaí, tá áthas orm an —- seo a ghlacadh (4)
5 Íosmhéid (5)
6 Glan le ceirt (6)
7 Aisteach, ait (4)
8 In aice leis an fharraige tá — —- (2,3)
10 Éan, cosúil le préachán (3)
13 An rud seo atáimid ag maireachtáil (4)
14 An beannacht a chuirtear roimh cuairteoirí (6)
15 Cosúil le (8 trasna) ach gan an gaineamh (5)
16 Cas alt i do chorp, do dhroim, mar shampla (4)
Síos
1 Eagraíocht d’fheirmeoirí óga (5)
2 Foirgneamh ina mbíonn an dlí a phlé (5)
3 Diúltú (3)
4 Abair an dara uair (5)
9 Iompraíonn sé teachtaireachtaí timpeall an coirp
(6)
10 Cuir isteach ar dhuine (3)
11 Tinneas, ag bogadh ó dhuine go duine, Covid
mar shampla (5)
12 Beagán bia le hithe (5)
14 Bí ann ar feadh tamaill san áit céanna (3)

Aimsigh na focail faoin Trá
sa chearnóg ar dheis:
buicéad

leadóg

uachtar reoite

eitpheil

spéaclaí gréine

rámhainn

bád

tonnta

caisleán gainnimh

tuáille

Tá teacht ar tuilleadh puzail ag an nasc
seo: PUZAIL TEANGA TÍ

Tá freagraí na
bpuzal thuas
ar dheis:
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