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CLÁR NA NUACHTLITREACH :  ❷ Feighlí Linbh de dhíth ❸ Saoire sa Ghaeltacht 2022  

❻  Comhlucht teilifíse ar lorg daoine óga  ❼ Imeachtaí  ❽  Féile na Sollán  10 Rannóg na nÓg 

Is scéim de chuid Ghlór na nGael í Teanga Tí 

 Deireadh seachtaine teaghlaigh lán

-Ghaeilge i gCarn Tóchair 

  Amhrán na Seachtaine 

Éistigí le scoláirí Lurgan ag ceol aistriúchán de Mar a Bhí le Harry Styles 

Tá teaghlaigh Gaeilge ag súil go 
mór le deireadh seachtaine lán-
Ghaeilge a chaitheamh i gceantar 
Charn Tóchair.  

Ar láthair An Carn, tá dhá theach 
lóistín, ionad ealaíne, Siopa An 
Carn agus bialann, An Croí.  

Tá pobal bríomhar Gaeilge ann 
agus beidh imeachtaí an deiridh 
seachtaine ar siúl idir láthair An 
Carn agus an tearmann dúlra i 
nDroim nDamh, áit a mbeidh 
formhór na ngníomhaíochtaí spra-
oi ar siúl maidin Shathairn.  

Beidh foireann lán-Ghaeilge i 
mbun na ngníomhaíochtaí spraoi, 
idir foireann An Carn agus 
foireann Ghlór na nGael.  

Bígí linn do dheireadh seachtaine 
sultmhar spraíúil i gceantar Charn 
Tóchair ar 23 - 25 Meán Fómhair. 

Ní bheidh aon bhia ann Dé hAoine 
ach Dé Sathairn beidh bricfeasta 
the, lón agus dinnéar, agus Dé 
Domhnaigh beidh bricfeasta the. 

Lóistín  

Tá lóistín ar fáil ar an suíomh in 
An Carn, ag na nascanna seo: An 
Teach Glas nó in Carntogher Cab-
ins. 

Líonfar an teach glas ar dtús ach 
is féidir a rá nuair atá tú ag clárú 
má tá spéis agat fanacht sna 
botháin.  

Tá botháin Carntogher Cabins 
ceithre bhomaite ar shiúl i gcarr. 

Imeachtaí 

Beidh imeachtaí ar siúl oíche 
Aoine agus daoine ag socrú  is-
teach. Cuirfear an t-amchlár 
deiridh in oiriúint d'aoisghrúpaí 
na bpáistí a chláraíonn.  

Beidh an chuid is mó de na 
himeachtaí maidin/tráthnóna 
Shathairn ar siúl i nDroim nDamh, 
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. 

Beidh rang tuismitheora a chur ar 
fáil maidin Shathairn don tu-
ismitheoir sin nach bhfuil líofacht 
na Gaeilge acu nuair atá na páistí 
ag déanamh na n-imeachtaí spra-
oi.  

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) 

https://www.youtube.com/watch?v=h9MX84nxaEo
https://ancarn.org/an-teach-glas/
https://ancarn.org/an-teach-glas/
https://www.carntoghercabins.com/
https://www.carntoghercabins.com/
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Saoire i nGaeltacht Chorca Dhuibhne 2022 do theaghlaigh Ghaeilge 

Ghlac 36 teaghlach 

Gaeilge páirt i saoire 

bhliantúil Ghlór na 
nGael do theaghlaigh i 

gCorca Dhuibhne ó 6 go 

13 Lúnasa.  

Bhí seachtain de spra-

oi, imeachtaí uisce, 
scileanna spóirt 

oidhreacht, ealaín, 

damhsa agus eile acu. 

Beidh Saoire sa Ghael-

tacht 2023 ar siúl ó 12 
go 18 Lúnasa, 
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Saoire i nGaeltacht Chorca Dhuibhne 2022 do theaghlaigh Ghaeilge 
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Saoire i nGaeltacht Chorca Dhuibhne 2022 do theaghlaigh Ghaeilge 
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Imeachtaí Teanga Tí 2022 

6 Meán Fómha ir  Rannta le Chéile, Dún Garbhán @ 10:30  

10 Meán Fómhair  Maidin Scéalaíochta, Corcaigh  @ 11:00 

10 Meán Fómhair   Tóraíocht Dúlra, Corcaigh @ 14:00 

12 Meán Fómhair            Caife & Comhluadar,  ar line @ 11:00 

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 

https://www.glornangael.ie/imeachtai/
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Imeachtaí Féile na Sollán 
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beartán 

ceadúnas 

clúdach 

cárta 

litir 

lorraí 

mála 

pacástí 

sabháil 

sortáil 

stampa 

teilifíse 

taoiseach 

tine 

tua 

Aimsigh na focail faoin Post sa 

chearnóg ar dheis: 

Tá freagraí na 

bpuzal thuas 

ar dheis: 

Tá teacht ar tuilleadh puzail ag an nasc 

seo: PUZAIL TEANGA TÍ 

Rannóg na nÓg le www.crosfhocail.ie  

Trasna  

2 Dóitear é sa tine (4)  

5 Caint fhoirmeálta poiblí (5)  

6 Buachaill, gasúr (6  

7 Eachtrannach (4)  

8 Ag imeacht, ag dul__ (5)  

10 Scéal nach féidir insint do dhaoine (3)  

13 Duine de thriúr Naomhphátrún na hÉireann (4)  

14 Teanga a léimeann ó thine (6)  

15 Leisciúil(5) 

16 Cuirtear ar scuab é le d’fhiacla a ghlanadh (4)  

 

Síos  

1 Pioc rud amháin thar rud eile: déan___(5)  

2 Póilín (5)  

3 Béile beag i lár an lae (3)  

4 Piobar an-te(5)  

9 Bród (6)  

10 Madra_ _ _ , sionnach (3)                                

11 Slachtmhar (5)                                                               

12 An dóigh go mbíonn rudaí eagraithe (5) 

14 Bó Óg (3) 

 

https://www.teangati.ie/portfolio_category/puzail-cluichi/

