Is scéim de chuid Ghlór na nGael í Teanga Tí

CLÁR NA NUACHTLITREACH : ❷ Ag cruthú timpeallacht fhreagúil
❸ Imeachtaí ❹ Rannóg na nÓg

Pleananna teanga seolta ag Aire
Tá pleananna teanga seolta ag an Aire Jack Chambers,TD, Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit le
cúram don Ghaeilge agus don Ghaeltacht, do Dhún Garbhán agus Caisleán an Bharraigh. Tugann na
pleananna aitheantas oifigiúil don dá bhaile mar Bhailte Seirbhíse Gaeltachta.
Beidh €80,000 ag an dá bhaile in aghaidh na bliana chun tacú le cur i bhfeidhm an phlean teanga thar
thréimhse seacht mbliana.
Léiríonn an t-aitheantas seo go bhfuil tábhacht faoi leith ag Dún Garbhán agus Caisleán an Bharraigh
agus iad ag freastal ar phobail Ghaeltachta i Maigh Eo agus Port Láirge.
Beidh oifigigh pleanála teanga á bhfostú chun tacú le cur chun cinn na Gaeilge i gceantair an dá bhaile.
Beidh béim ar thacaíochtaí do theaghlaigh agus daoine óga, do ghnóthaí agus oideachais agus don phobal go ginearálta.
Beidh Glór na nGael ag comhoibriú le coistí sa dá cheantar chun aidhmeanna agus cur i bhfeidhm na
bpleananna a fhíorú.

Turas reilige
Beidh turais ar reilig Bhaile an Mhuilinn i mBéal Feirste á eagrú as Gaeilge. Is táille £5 an duine a
bheidh ann nó is féidir ráta speisialta a fháil fá choinne grúpa.
Is deis é an turas foghlaim faoin Titanic, faoin Chéad agus an Dara Cogadh Domhanda, Ceiltigh Bhéal
Feirste, Éirí Amach na Cásca agus Stailceanna Ocrais na 1980í, próiseas na síochána agus na daoine
maithe agus móruaisle i mBéal Feirste.
Le tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le Sfennell419@gscoil.org.

Spraoi Áthain
Bíonn Glór na nGael ag tacú le clubanna CLG timpeall na tíre chun líonraí de theaghlaigh Ghaeilge a
chruthú i bpobail na gclubanna féin. Bhí Lá Spóirt ag CLG Áthain, Contae Luimnigh. Seo físeán gairid ag
léiriú spraoi an lae: Lá Spóirt CLG Áthain.

Amhrán na Seachtaine
Éistigí leis na Coronas ag ceol: Chomh Saor
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Timpeallacht fhreagrúil a
chruthú don chultúr
agus teanga
Tá sraith físeáin cruthaithe ag Craobh na Máthairtheangacha faoi 'Conas timpeallacht fhreagrúil ó thaobh
cultúir agus teanga a chothú.'
Tá na físeáin dírithe ar lucht oideachais ach iad spéisiúil
& tacúil do thuismitheoirí chomh maith, go háirithe iad
siúd le leanaí óga.
Nasc anseo: Nurturing a culturally and linguistically responsive environment
Tá na físeáin i mBéarla agus ar fáil ar YouTube go dtí
30/09/22. Is féidir ceisteanna a chur, nó tagairtí a dhéanamh faoi na físeáin, agus freagrófar tú roimh dheireadh
Meán Fómhair.
Beidh sraith ceardlanna beo ar líne ar siúl ag Craobh na
Máthairtheangacha i Mí Dheireadh Fómhair chun deis a
thabhairt do lucht oideachais na físeáin a phlé.
Gach eolas ó soraya@mothertongues.ie.
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Imeachtaí Teanga Tí 2022
6-11 Lúnasa

Seachtain Saoire sa Ghaeltacht, Ciarraí

11 Lúnasa

Líonra na leanaí, Leitir Ceanainn, @ 10:00

18 Lúnasa

Líonra na leanaí, Leitir Ceanainn, @ 10:00
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
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Rannóg na nÓg le www.crosfhocail.ie
Trasna
2 Bualann sé chun fuil a chur timpeall an choirp (4)
5 Duine cróga a mbeadh meas agat air nó uirthi(5)
6 Bíonn ceithre cheann i seomra de gnáth (6)
7 Deatach (4)
8 Níos mó ná teach amháin (5)
10 Tiontaigh, gluais i gciorcal (3)
13 Ainmhí faoin tuath le srón fada. Dubh is bán (4)
14 An-dathúil(6)
15 Láithreach, ar an d——- (5) 16 Laistigh, an taobh
istigh (4)
Síos
1 Gan mórán airgid nó acmhainní (5)
2 Foirgneamh ina mbíonn an dlí a phlé (5)
3 Ola (3) 4 Áit fhoghlamtha (5)
9 Scéal nó abairt a bhfuil dhá bhrí leis: cean amháin acu greannmhar (6)
10 Báire - trí phointe (3)
11 I dtrioblóíd, i ——- (5)
12 Duine a choinníonn nótaí ag cruinniú (5)
14 Áit a mbíónn leibhéal an uisce íseal in abhainn
(3)

Aimsigh na focail faoin Bhriogaid
Dóiteáin sa chearnóg ar dheis:
aláram

clogáid

múchtóir

bonnán

dearg

roithleán

butaisí

deatach

taoiseach

caidéal

dréimire

tine

clog

lámhainní

tua

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

Tá freagraí na
bpuzal thuas
ar dheis:

4

