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Coláiste / Gaelcholáiste Leaving Cert 2019

Meán Fómhair 2019

Oíche na nDeibeanna

The students of the class of 2019 distinguished themselves by their 
achievements in the academic, sporting, music, civic and scientific 
spheres. 

The recent Leaving Certificate results were once again exceptional 
and yet again ahead of national averages. A special word of 
recognition and congratulations to Áine Cait Ní Cheallacháin and 
Sean Thompson who both achieved seven H1 grades (photo on left). 
Well done also to Niamh Barry who achieved 92% in the Leaving 
Certificate Applied examination.

  Once again it is a matter of great satisfaction and pride  
  that students achieve at such a high level in a truly   
  holistic environment.

Bealtaine 2020

Dia dhaoibh a chairde Ghaeil,

Ní chreidim go bhfuil beagnach 3 mhí imithe ó chonaiceamar a chéile! Is beag a thuigeamar go léir agus sinn ag 
siúil amach doras an Ghaelcholáiste ar an  Déardaoin 12ú Márta nach mbeimís ag filleadh arís don bhliain acadúil 
seo! Tá súil agam go bhfuil sibh ‘s bhur muintir i mbarr bhur sláinte ó shin.  Ba chuar géar foghlama é dúinn go léir 
an chianfhoghlaim seo agus ghlac gach duine, múinteoirí, daltaí agus tuismitheoirí, leis an dúshlán go fonnmhar. 
Ba mhaith liom moladh a thabhairt dár ndaltaí agus a dtuismitheoirí as bhur gcomhoibriú agus bhur dtacaíocht 
agus sinn ag obair le chéile mar fhoireann chun stiúriú trí Classrooms, Zooms, Meets agus gach uile modh fíorúil 
eile a bhí ar fáil! Ní raibh sé éasca ach le chéile rinneamar ár ndícheall agus lean an múineadh agus an fhoghlaim 
ar aghaidh in ainneoin na dúshláin ‘s na deacrachtaí.

Ba mhaith liom buíochas faoi leith a ghabháil do mhúinteoirí iontacha Ghaelcholáiste Choilm. Laistigh de 
thréimhse fíor ghearr, bhí orthu scileanna nua a fhoghlaim agus a fhorbairt ionas go mbeidís in ann freastal ar a 
gcuid múinteoireachta leis an ardchaighdeán céanna a bhíonn acu i gcónaí. Bhí orthu 
an dá thrá a fhreastal agus iad ag tabhairt aire agus ag múineadh á bpáistí féin nó ag 
comhlíonadh freagrachtaí eile. Mo cheol sibh a chairde. Nuair is mó an gátar is ea is 
treise an pobal.

Bainigí taitneamh as an Samhradh anois ,é lán tuillte agaibh,
Gath rath oraibh go leir,

Niamh Ni Dhrisceoil,
Muinteoir I bhFeighil



Chuaigh Bean Uí Mathúna , Inion Baldwin agus An Maistir Hyland le 27 dalta ón Idirbhliain ar 
thuras  4 lá  go Páras ar an 8ú Marta .Ó thuras timpeall na cathrach ,an Túr Eiffel san oiche , go 
Versailles go Eurodisney , cad é mar am a bhí againn go leir .
I bpreapadh na súl ar eitlit abhaile go saol agus domhain nua in Eirinn .Ba bheag a bhi a fhios 
againn nach bhfeicfimís a chéile le tamall fada ina dhiaidh sin .
Cuimhní den scoth , Vive La France !!

Chun tosaigh: Diarmuid Ward, Sarah Leahy, Aoife Ní Dhochartaigh, Óisín 
Ó Síocháin, Orlaith Ní Mhurchú.
Ar chúl: Meadhbh Ní Chathasaigh, Eimear Ní Chéilleachair, Kate Ní Shé.

Bliain thar a bheith gnóthach a bhí ag an ngrúpa ceoil traidisiúnta ‘Blaist’ 

ag ullmhú do Chomórtas Siansa Gael Linn.Daltaí ón gcéad go dtí an cuigiú 

bliain Colaiste & Gaelcholaiste Choilm atá mar bhall den ghrúpa.

I nDeireadh Fómhair 2019 a thosaigh an t-aistear nuair a bhí ar an ngrúpa 

chomh maith lena múinteoirí Ms Carmel  Falvey , an Máistir Rory Manning  

agus Ms Marien Collins clár de 10 nóiméad poirt agus amhráin a chumadh.

Cé go raibh breis is caoga ag glacadh páirte , roghnaíodh Blaist chun seinnt 

sa chéad bhabhta eile den chomórtas i Luimneach ar an 1ú Márta .

32 grupa a ghlac páirt agus bhí Blaist san ocht ngrupa deireanach tar éis a 

bheith in iomaiocht le ceolteoirí den scoth ó thimpeall na tire.

Bhí  an babhta ceannais le bheith ar siúl sa Cheoláras Náisiúnta ar an Domhnach 26ú Aibrean  ach cuireadh ar ceal anois é go dtí Lúnasa 23ú mar 

gheall ar Covid-19.Cinnte , beidh la eile ag an bPaorach .

L’excursion scolaire á Paris – Idirbhliain

Siansa

Oisin O Síochain 
D’fhógair  Conradh na Gaeilge le déanai go bhfuair Oisín Ó Siocháin  an 

dara háit i gComórtas Aiste Sheachtain na Gaeilge ar aiste dárbh ainm 
‘Bunreacht nua d’Éirinn nua’, 



Ba mhór an onóir do Chór Colaiste/ Gaelcholaiste Choilm seinnt os cómhair na sluaite le 

Ceolfhoireann Shóisir  ETB Chorcaí ar an Satharn an 7ú Marta Céiliúradh ollmhór tallanach ceoil, 

a bhí  idir taitneamhach agus  spreagúil a cuireadh i láthair  .Caitheann na hamhránaithe 

tallainneacha agus diograiseacha seo am loin gach Mairt agus Déardaoin ag cleachtadh le 

hInion Falvey agus An Maistir Holohan.

Beimid ag suil le deiseanna eile le canadh amach anseo.

An Cór

Lasairfhíona De Brún-Scoláireacht 
Berklee College

 Comhghairdeas ó chroí le Lasairfhíona, dalta sa 3ú bliain. 

 Bronnadh scoláireacht mór le rá uirthi ó Bherklee College i    

  mBoston. Beidh deis aici freastail ar chúrsa 5 sheachtain a 

 bhaineann le taibhiúceoil. Is éacht ar leith é seo bainte amach ag   

  dalta ar leith. Táimid an-bhrodúil aisti agus guímid gach rath 

uirthi. Cinnte, beidh ainm Lasairfhíona le feiceáil amach anseo 

 pé rud a thugann sí faoi



Should I change my py jamas for bed?
 

I remember when school was somewhere you went.
Now, it’s somewhere you click into.

Google classrooms are our new E13 and N8.
I am sick of clicking.

And tapping.  
 

I remember when I divulged the day’s events at dinnertime. 
Now I recount the latest in the lives of Netflix characters.

And oh how we discuss, at length-
Dr. Tony’s glasses

And Simon Harris looking “shook”.
.

I remember when jeans were casual clothing. 
Now they are an item 

For ‘going-out’-
To exciting places

Like the shop.
 

I am bored.
 

My mind wanders, trying to remember useless information.
Like, what day it is.

Is it really May?
 

I doodle my days down the drain.
Amid constant reminders to “Stay Safe”, “Stay Home”.

Stay sane?
 

Covid-19 is a mental illness. 
I am locked away, 

Cooped up.
Overwhelmed by change, and no change.

I am sad and disconnected.
I am bored of board games,

Bate out from baking.
Sick of sitting.

Talked-out.
I feel anxious, irritated, frustrated.

I feel fear.
I open up and shut down at a ferocious rate.

 
I am actively trying to adjust.

 
And so I adjust the furniture in my room.

I redesign my little bubble.
I learn the ukulele from You Tube.

I no longer shoot at goal and miss!
Forget Physics-

I’m going to be a famous soccer player!
I breathe, and realise that I’m quite good at it.

So I breathe again-maybe I could be a breathing 
influencer?

 
I remember some things from the ‘old-normal’.

How we rushed and raced
On our hamster-wheels.

Going nowhere.
Often.

How we took each other for granted.
A grunted “Thanks” and a personalised “Happy Mother’s 
Day’ card from Moonpig were enough by way of gratitude.
I think I told my Mother that I love her every day this week.

I might need to ease up.
 

How we didn’t notice:
How quickly the leaves return to the trees.

How beautiful the stream is at the bottom of the road.
How crusty homemade bread is.
Just how many birds there are.
Just how necessary hugs are.
How much craic dad can be.

 
I hope that one year from now 

I remember:
How we stopped taking our loved ones for granted.

How we spent more time with them. Real time.
How we spent more time on our own.

How we valued our relationships as much as our phones.
How we realised how much of human activity is impacting 

our beautiful world.
How we noticed all that is noteworthy around us.

How we continued to breathe.
 

But for now,
We must wait.

Pause.
Learn.

 
And figure out if we should change py jamas for bed.

Dán a chum Inion Hutchinson agus a rang drámaiochta Idirbhliana le déanaí:

Should I change my pyjamas for bed?



Teachtaireachtai  ó bhaile …

1ú Bliain  

Thógamar an deis cúpla focal a fháil ó dhaltaí agus foireann mar gheall ar a neispeireas sa 
bhaile le cupla seachtain anuas ..

Seo a gcuid smaointe…Buiochas le gach éinne a sheol piosa don aonad seo …

Ta súil agam go bhfuil sibh agus bhur muintir go maith. Ag féachaint siar ar 
bhur gcéad bhliain i nGaelcholáiste Choilm, Rang Ciarán agus Rang Deirdre, 
is cuimhin libh gur bhuail sibh lena chéile ag deireadh í  Mi Lúnasa agus nach 
aistear iontach nua a bhí agaibh o shin i leith! Chuir sibh aithne ar a chéile 
an-thapaidh agus chuaigh sibh i dtaithí ar shaol na meánscoile gan stró. 
Nach raibh an-am agaibh ag cur an Ghaeilge chun cinn agus ag bailiú na reál-
taí? 
Ghnothaigh roinnt duine daoibh obair bhaile saor no selection box dá bharr, 
maith sibh. Bhí turas againn go Fota agus ansan go Jump Nation agus ní  
féidir linn dearmad a dhéanamh ar na cúpáin tae agus na brioscaí go léir a 
bhí againn ag an gciorcal cainte gach Luan. Is grúpa díosgraiseach, fuinniúil, 
bríomhar sibh atá i gconaí réidh chun cuidiú lena chéile. 
Chríochnaigh na ranganna scoile go tobann i mí an Mhárta ach tá sibh tar éis 
dul i ngleic leis an obair scoile ar líne agus sár iarracht déanta agaibh ó shin i 
leith. Maith sibh !! Tá an chéad chéim sa mheánscoil  sáraithe  agaibh! 
Braithimid uainn sibh sa rang agus táimid go léir ag súil go mór le bualadh libh 
arís sa scoil bhliain nua. 
Bainigí taitneamh as na laethanta saoire agus tugaigí  aire dá chéile.

   Iníon Ni Shuilleabhain 

 Sorcha-Maedhb Ní Cheallacháin (Rang Ciarán):
Gan amhras tá buanna agus lochtanna ag gabháil le foghlaim ar líne ach dom féin 
táim ag iarraidh na rudaí dearfacha a bhaineann leis a fheiscint. Is seans é chun 
am a chaitheamh lenár dteaghlaigh, sos a thógaint ón mbrú a bhí orainn agus 

tá an deis againn  ár scileanna pearsanta, cumarsáide agus daonna a fhorbairt. 
Caithfidh mé a adhmáil go bhfuil mo chloigín ar a sáimhín só ón dara lá déag de 

Mhárta agus tá súil agam go bhfanfaidh sé mar sin don samhradh geal os mo 
chomhair.

Is mise Micheál Ó hAodha agus faoi láthair 
táim ag maireachtaint le dianghlasáil toisc an 

víreas Covid-19 paindéimeach. Tá an 
dianghlasáil an dheacair dom féin agus do 
dhaoine eile freisin timpeall an domhain. 

Caithfimid go léir a bheith an-cúramach sa 
tsochaí amuigh le daoine eile.

Braitheann an saol leadránach i rith an 
dianghlasáil seo. Braithim uaireanta go 
bhfuilim chun pléascadh agus braithim 

uaireanta eile go bhfuil mé an-sásta liom féin. 
Braitheann sé an-mhaith go háirithe nuair 
a chríochnaím tionscnamh in am agus le 

hard-chaighdeán oibre. Ach uaireanta i rith 
an tionscnaimh bíonn strus mór orm chun é 

a chríochnú.
 

Braithim uaim mo sheantuismitheoirí go 

háirithe. Braithim uaim freisin mo 
dhlúthchairde rugbaí agus sacar agus mo 

chairde scoile.
Táim an-bhuíoch as  mo chlann agus an teach 
atá againn. Táim buíoch go bhfuil bia folláin 

agam le nithe agus go bhfuil mé go breá 
sláintiúil (bhuel saghas – táim ag scríobh 
é seo san ospidéal ..) ach beidh feabhas ag 

teacht ar an sceál arís, buíochas mór le Dia.
Táim buíoch go bhfuil mo cheathrar  

seantuismitheoirí fós slán agus maith.
Tá mé tar éis foghlaim conas ubh scrofa, 

tósta fraincíse agus sconaí a chócaráil agus a 
bhácáil. Táim an-bhródúil asam féin. Freisin, 
d’fhoghlaim mé conas leadóg bhoird a imirt. 
Táim sa chruth is fearr riamh. Is féidir liom 
ceád ‘push-ups’ a dheánamh. Táim tar éis 
foghlaim conas déileáil le strus oibre agus 

strus soisialta agus uaireanta leadrán le 
cabhrú ón Aireachas (Mindfulness) le mo 

mham, gach lá.
An comhairle a thabharfainn dom féin sa 

todhcaí ná chun fanacht slán, chun 
meabhairshláinte agus sláinte fisiciúil 

maith a bheith agam agus chun an-iarracht 
a dheánamh a bheith dearfach in am an 

diúltach.
 

Chabhraigh an staideár mar gheall ar 
fholláine ar scoil freisin le linn an 

dianghlasáile, go háirithe bia folláine agus 
comhairle faoin meabhairshláinte.

  -Michéal Ó hAodha

Ag Maireachtaint le Dianghlasáil

Seosaph Ó Súilleabháin

Iníon Ni Shuilleabhain



2ú Bliain 

Moira Ni Ghliasain

Gan aon agó b’athrú mór an dianghlasail ón ngnáthshaol. Bhi sé minádúrtha gan a 

bheith ábalta ár gcairde agus ár gclann a fheiceáil .Bhraith mé go mór uaim iad ach 

ar an lamh eile de bhi níos mó ama agam le caitheamh le mo thuistí, mo dheirfi

úracha agus mo  dheartháir. D’fhan me i dteangmhail le mo chairde trí Zoom.

Rinneamar oíche Tráth  na gCeist .Cinnte bhi sé deacair dul i dtaithi ar an saol scoile 

nua, áfach rinne na muinteoiri a seacht ndícheall é a dhéanamh nios éasca dúinn. 

Is fíor a rá go dtagann rud dearfach as an diúltach.

3ú bliain 

Kieran Ó Tuama, 

Ní raibh mé ró- bhuartha  faoin dianghlasáil I 

dtosach mar bhí a fhios agam go mbeadh obair 

bhaile ag  teacht isteach agus bheadh orm é sin a 

dhéanamh gach lá . De réir mar a lean sé ar aghadh 

bhí sé leadránach agus chuir an Teastas 

Sóisearach  strus orm ó thaobh ganntanas nuachta. 

Nuair a dúradh linn go raibh sé go hiomlán curtha  

ar ceal bhíos sásta ach saghas díomách mar bhí 3 

bliana de mo shaol caite agam le bheith ag staidéar 

chuige  ach bhí sé imithe. Is ait an mac an tsaoil gan 

aon agó..

Moira Ni Ghliasain

Sadhbhín Ní Shíocháin Marykate Ní Bhriain

(Thuas) Iníon Ní Chearnaigh

Alex Caomhánach
Bhí an lockdown an dheacair ó 

thaobh obair scoile de. Tá foghlaim ar 
líne i bhfad níos deacra ná aon obair ar 

scoil. Bhí go leor mearbhall ann mar 
níor bhain gach múinteoir úsaid as an 

bogearraí (Software) céanna mar 
shampla Google Classroom, Edmodo, 
Zoom srl. Chomh maith le sin ar an 
taobh eile de bhí sé riachtanach go 

bhfanfaimis sa bhaile ar mhaithe lenár 
sláinte agus ar mhaithe le sábháilteacht 

daoine eile inár gceantar. Táimid 
athléimneach mar scoil agus mar 

phobal agus táim cinnte go dtiocfaimid 
slán as seo. Le cúnamh Dé beimid ar ais 

chuig ár gnáth shaol arís.



3ú bliain 
Eoghan Ó 

Muircheartaigh 
Braitheann sé ait go bhfuil an 3ú 

bliain críochnaithe againn agus 

nách  raibh aon duine ar scoil le 

cúpla mí anuas. Braitheann sé níos 

aistí fós  fánacht sa bhaile agus  

foghlaim ar line chuile lá. Áfach, 

ní raibh sé ró-deacair, rinne  tú an 

obair bhaile agus sheol tú é chuig 

an múinteoir mar ba  ghnáth. An 

rud atá ait ná go raibh  orainn 

foghlaim gan  teagmháil a dhéana-

mh leis an múinteoir go pearsanta. 

Bhí mé buartha faoin Teastas 

Sóisearach ach táim go hiomlán 

sásta leis an réiteach a bhí acu. Tá 

an measanú leanúnach níos fearr 

ná an scrúdú amháin agus an brú 

sin. Tá súil agam go mbeidh sé 

cosúil le seo sa todhchaí. 

Slán le Rang Áine agus Rang Aoibhínn
 

Faoi dheireadh, tá deireadh na bliana tagtha,
Nach difriúil an bhliain í, nílim ag magadh,

Cianfhoghlaim, scaradh sóisialta agus ag fanacht sa bhaile,
Muid uaigneach gan a chéile, an bhliain ghrúpa is áille!

 
Dúnadh doirse na scoile ar an Déardaoin gruama sin, 

Ní fhacamar a chéile, nó fiú cara ar bith ó shin!
Scéalta an vírís ag scaipeadh go forleathan,
Sinn ag filleadh ar scoil? N’fheadar cathain!

 
An Teastas Sóisearach athraithe go huile is go hiomlán,

Cuid agaibh sásta, cuid eile ag gearáin.
Níl smacht againne ar an scéal,

Ach glacadh leis mar cuid eile den saol.
 

Edmodo, Google Classroom,
Níl deireadh leis an tinneas cinn,

Thabharfainn an leabhar air-
Go bhfuil sibh tinn tuirseach dínn! 

 
Rud nach n-athróidh pé scéal é ná na cuimhní cinn,

Trí bliana lena chéile, ag scríobh le bhur bpinn,
Ag foghlaim, ag gáire, ag cruthú trioblóide
Cailíní ciúine agus buachaillí réabhlóide!

 
An dara úrlár sa Ghaelcholáiste, sibh i bhfolach,

Nótaí as láithreachas, ‘Níl sé agam,’ arsa duine dearmadach!
Na seomraí is salaí, líon lán le ceapairí

I gconaí glan roimh a 4 nó mé ag dul le báiní!!
 

Pleidchíocht ag am lóin, ag rith is ag rás,
Amuigh faoin aer-ag caitheamh aon rud glas!!!

Mo bhuachaillí dána, sibh ag dul in aois,
Buíochas mór le Dia, ní gá lón a ithe sa scoil arís!

 
Seónna talainne ‘s realtaí teilifíse,

Carachtair éagsúla agus daoine difriúla, 
Ceoltóirí cailiúla ‘s daoine spórtúla, 

Céard faoin lá go raibh na leaids faoi ghlas ar an bpáirc mar ‘siamsa!’
 

MRBanna, MRBanna, MRBanna go deo,
Ag obair go dian orthu gach nóiméad beo.

Scileanna nua foghlamtha agaibh,
Scileanna cinnte, a sheasfaidh libh.

 
In ainneoin na hathraithe scanrúla gan stad,

Ní féidir a shéanadh ach go bhfuilim ceanúil oraibh (ar fad!)
Sibh cabhrach, cneasta agus réidh le comhoibriú-

Ní labhróimid faoin mBéarla, i ndáiríre ní fiú!
 

Cad gur féidir a rá ach go bhfuil an obair chrua ar fad thart,
Rinne sibh bhur ndícheall, cinnte ghlac sibh páirt.

Spraoi na hIdirbhliana ag druidim libh, an sos tuillte go maith,
Cogar, mar a déarfá níl anseo ach an ‘Start!’
Tús do chaibidil nua, tús do chaidrimh nua

Turas i bhur mbeatha, léirigh gach bua!
Ná caill bhur n-anam is bhur spiorad go deo,

Tá na laethanta scoile is fearr le teacht agus sibh breá beo!!!
 

Deireadh na bliana tagtha…tá an t-am istigh, 
Samhradh saor agaibh…….uainn uilig!!

Nach deas an saol a bheidh agaibh!!
Mar sin, a Chairde, guím gach rath oraibh 

 
 

Fanaigí slán, tabhair aire dá chéile,
Feicimid go luath sibh, ag céiliúradh le féile!!!

 
In. Ní Thuathail

Iníon C. Ní Chathasaigh



Idirbhliain

(Thuas) Hugh Ó Mathúna 

Is deacair dom a chreidiúint go bhfuil deireadh na bliana 

tagtha! Críoch obann a tháinig aniar aduaidh orainn . Nuair a 

smaoiním  síar áfach, is cuimhin liom go maith an bhliain 

gnóthach, cruthaitheach agus taitneamhach a bhí againn san 

idirbhliain. Ní féidir liom tagairt a dhéanamh do gach rud a 

rinne daltaí na hidirbhliana mar tá an liosta chomh fada sin, 

ach is féidir liom a rá go raibh mé bródúil as an díograis agus 

an fuinneamh a léirigh siad i gcónaí. Fiú nuair a dúnadh an 

scoil, níor chur sé lagmhisneach oraibh. Lean sibh ar aghaidh 

ag obair go dian agus go fuinniúil.

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le daltaí na 

hidirbhliana as an spiorad,agus an dearfacht a léirigh sibh i 

rith na bliana. Bíodh Samhradh deas agus sabháilte agaibh

 go léir. 

Iníon E. Ní Dhúill

Saol ó Bhaile
An bhliain seo caite, dá ndéarfaí liom  go mbeadh mo thaithí 
Idirbhliana gearrtha siar, ní chreidfinn é. Ach, tar éis dó tarlú, tuigim 
go bhfuil buntáistí ag baint leis, cé go bhfuil sé deacair ar gach 
duine. De gnáth, roimh an éigeandáil seo, ní raibh an t-am againn 
aire a thabhairt dúinn féin nó ár scíth a ligint ó am go ham. Ach, 
tar éis don phaindéimeach seo a thosnú, tá beaganch an iomad 
uaireanta againn chun rudaí a thaithníonn linn a dhéanamh. Tá 
daoine ag léamh na leabhar atá ar a seilfeanna le na blianta fada, 
tá daoine ag teacht ar ghrá nua don bhácáil agus tá daoine eile ag 
ligint a scíth agus ag tabhairt aire dóibh féin ina slí féin. Sea, táimid 
ag maireachtaint tríd am uafásach deacair ach fós, tá daoine ag 
tabhairt aire dóibh féin. Má leanfaimid orainn ag fanacht inár dtithe 
agus ag déanamh na rudaí a chuireann áthas orainn, beidh gach 
rud thart go luath agus beimid níos láidire mar thoradh. 

  David Ó Meachair (Idirbhliain)

Oisín Ó Máille

Iníon Ní Chuill



Is am fíor dhifriúl é seo do gach 

éinne, nílimid ar scoil lenár 

gcairde, nílimid in ann bheith 

ag labhairt os cómhair a chei-

le  le múinteoirí agus nílimid ag 

glacadh páirte i ngníomhachtaí 

scoile le daltaí eile, ach táimid ag 

déanamh cumarsáide, táimid ag 

féachaint amach dá chéile agus 

táimid ag déanamh ár ndícheall.

     Tá múinteoirí na scoile tar 

éis iarracht mhór a dhéanamh 

ár gcuid foghlaim mar dhaltaí a 

choiméad suas, trí roinnt ‘seom-

raí ranga’ ar Google a cruthú 

dúinn agus trí roinnt ranganna 

a chur ar fáil ar ‘Zoom’ agus ar 

‘Google Hangout’. Cé gur am 

difriúl agus uaireanta cineál dea-

cair é seo, ceapaim go bhfuil sé 

soiléir cé chomh cruthaitheach, 

cumarsáideach agus tuisceanach 

a bhfuilimid ar fad mar scoil.

    Cinnte deimhin de, bíonn 

roinnt deacrachtaí éagsúla i gceist 

le saol na scoile ar líne, ach 

caithfimid ar fad súil a 

chaitheamh ar bhuntáistí atá ag 

baint leis an saol nua seo. Is féidir 

linn a bheith ag foghlaim inár 

gcuid éadaí féin! Tá fhios againn 

mar dhaltaí gur  buntáiste mór é 

seo   dúinn! 

Ar an dara dul síos, tá níos mó 

ama againn  páirt a ghlacadh i 

ngníomhachtaí nach mbeadh 

an t-am againn a dhéanamh dá 

mbeimís ar scoil, ar nós bácáil,  

úirlisí ceoil a sheinnt , cluichí ar 

leith a imirt lenár dteaghlaigh, srl. 

Chomh maith le sin do dhaltaí 

idirbhliana na scoile, bhí clár ama 

nua déanta amach dúinn. An rud 

a bhí i gceist leis an gclár ama seo 

ná, staidear a dhéanamh ar na 

croí ábhair ar feadh 

tréimhse ar maidin, ansin am 

aireachas, scíth agus machnamh, 

forbairt scileanna, aclaíocht agus 

tionscadal pobail. Bhain na daltaí 

idirbhliana sult as an gclár ama 

seo toisc go raibh rud difriúl i 

gceist ó ghnáth lá scoile.

   Tá nach mór críoch leis an 

mbliain scoile faoin dtráth seo, 

is ceart a rá gur críoch difriúl 

é, ach críoch maith é pé scéal é. 

Ba chóir dúinn  go léir a bheith 

bródúil as an iarracht a chuirea-

mar isteach chun an bhliain scoile 

a chríochnú chomh maith is ab 

fhéidir linn . Samhradh iontach 

ós ár gcomhair  anois!

Adele Ní Mhuchú (idirbhliain)

Saol na Scoile ar Líne

Leas Príomhoide
Dáithí 

Ó Gallchoir 

Iníon Ní Mhathúna



5ú Bliain 

Is ait an mac an tsaoil.
Ní raibh seanfhocail chomh cruinn riamh!
Ach tá an domhan buíoch don bhriseadh 

spéir gorm, aer úr ‘is éin nach raibh feicthe  ó chianaibh.

Imithe anois ,ar feadh tamaillín pé scéal é 
saol lán de bharróga, crith lámha, caife le cairde.

Fán sa bhaile! Nigh do lámha! Féin chúraim agus íoga!
Laethanta caite ag siúil, ar rothair ‘is ag bacáil sa bhaile.

Tá sé éasca a bheith imníoch na laethanta seo, 
ag mothú na mothúcháin go léir,

strus, buairt, imní is spraoi
Cén lá atá ann? Laethanta paindéime mo léir!

Braithimid go léir uainn ár scoil
Is an comhluadar is an spraoi,

Cruinnithe foirne roimh chluiche
fiú an craic leis na daltaí! 

Fan i dteangmháil, ‘sé an rud is tabhachtaí
Aon sceal , Aon chraic ? Conas atá cursaí?

Ní raibh sé de chead againn riamh 
an méid seo ama a chaitheamh ar ríomhairí!

Zoom, Loom agus Google Classroom
leanfaidh an oideachas ar aghaidh 

Snapchat, Insta agus TikTok
am fágtha i gcónaí d’fhoghlaim routine nua Tigh Thadhg 

Is ait an mac an tsaoil.
Ní  raibh seanfhocail chomh cruinn riamh!!!

Lean ort ag déanamh do dhícheall
Is fearr súil romhat ná dhá shúil i do dhiaidh.

Táim ag súil sibh go léir a fheiscint ar ais ar scoil go luath!

Iníon de Brún.

TAPAÍMIS AN DEIS ….
Oisín Ó Siocháin

B’fhéidir gur comhbhréagnú focal é a rá, 
ach dar liom, mar thoradh ar an diang-

hlasáil is ar an scolaíocht bhaile, táimid 
uilg ag foghlaim níos mó, i mbealach 
dhifriúil ar ndóigh. Le linn na bliana 

scoile, ní bhíonn an t-am ag daltaí, nó 
a dtuistí, nó ag muinteoirí a bhfoghlaim 
féin a dhéanamh. Ní mór dúinn cloí leis 
an gCuraclam, agus ní fhágann sé sin 
mórán solúbachta ó thaobh ár n-oide-

achais féin de. Ach anois, tá am againn! 
Is féidir tamall a chaitheamh le leabhair, 

tamall ar obair scoile, tamall amuigh 
faoin aer, ag tabhairt gnéithe nua den 

saol faoi deara – in ainneoin a bheith faoi 
ghlas inár dtithe, tá doirse eile oscailte. I 
bhfocail an Ríordánaigh, “Sin é do dho-
ras … buail is osclófar d’intinn féin is do 

chló ceart”. Tapaímis an deis 
macnamh a dhéanamh ar chúrsaí – ar an 
seanfhocal ‘Is leor don dreoilín a nead’, 
mar shampla. Níl in aon rud ach seal a 

deirtear – bainimís úsáid as fad is ata sé 
againn, go dtí go gcuirfear an Domhan 

thar nais ar a bhoinn arís. 

Orlaith Ní Mhurchú 
Nach tapaidh a imíonn na seachtainí. 

D’fhágamar slán le Gaelcholáiste Choilm 
beagnach deich seachtaine ó shin. Bliain 
eisceachtúil atá inti agus caithfidh muid 

glacadh leis. Ní raibh sé éasca aistriú go scoil 
digiteach agus bhí mé ag streachailt le córas 
nua foghlama ar líne.  Táimíd ar fad sa bhád 

céanna agus ag dul i dtaithí ar shaol nach bhfuil 
nádúrtha.  Beimid ag tnúth leis an lá a bheidh 

an ruaig curtha ar an ngalar uafásach seo agus 
a bheimid arís in ann am a chaitheamh le chéile 
ag baint spraoi as imeachtaí éagsúla. Mar fhocal 

scoir “ní neart go cur le chéile” agus ní féidir 
fírinne an tseanfhocail sin a shéanadh sa chás 

seo agus daoine in am an ghátair. Ms. Carmel Falvey



6ú Bliain 

(Thuas) Leas Príomhoide Cáit Breathnach

Ba  mhaith liom aitheantas a thabhairt don séú bliain, Rang 2020. Tá cúpla mí 
crua curtha isteach agaibh, ach go háirithe leis an neamhchinnteacht faoin Ard-
teist. Is mór atá ráite faoi ó shin ach an t-aon  rud gur mhaith liom a rá ná,gur  
minic sa saol nach dtéann rudaí de réir mar a bhí beartaithe. Ag goid focal an 

Dalai Lama:
“Remember that sometimes not getting what you want

 is a wonderful stroke of luck”.
Táim lán cinnte go n-oibreoidh gach rud amach mar ba chóir agus an bhl-
iain seo chugainn beidh sibh ag baint lán taithnimh as saol an choláiste nó 

saol na hoibre. Mo bhuíochas ó chroí daoibh as ucht bhur n-ionchur i saol an 
Ghaelcholáiste ó shiúil sibh isteach an doras mar chailíní ‘s buachaillí óga, 

soineanta ‘s bríomhar sa chéad bhliain. Is iomaí scéal gur féidir linn a insint 
fúibh ó shin i leith!! Chuir sibh go mór leis an scoil thar na blianta agus anois, 

fágann sibh sinn mar dhaoine fásta cumasach, freagrach, agus cinéalta. Níl aon 
dabht faoi ach go mbraithfimid uainn sibh nuair a fhillfimid ar an nGaelcho-

láiste. Bíodh fhios agaibh go mbeidh doras an Ghaelcholáiste ar oscailt daoibh 
i gcónaí ~ beidh sibh mar bhaill de chlann an Ghaelcholáiste go deo. Beimid 

go léir ag tnúth leis an lá nuair gur féidir linn bualadh le chéile arís agus bhur 
6 bliana i nGaelcholáiste Choilm a cheiliúradh mar ba chóir. Idir an dá linn, 
bainigí taithneamh as an Samhradh ~ tá an sos tuillte agaibh. Ní haon slán é 

seo, ach slán go fóillín a chairde Ghaeil. 

Beatha agus sláinte, agus Rath Dé oraibh i gcónaí.
Niamh Ní Dhrisceoil, Múinteoir i bhFeigil 

James O Ceilleachair , 5ú Bliain 
Breis is dhá mhí ó shin ba é  an ganntanas suíochán sna hionaid sóisial-
ta sa Ghaelcholáiste an cloch is mó a bhí ar mo phaidrín. N’fheadar cad 
a déarfainn dá  ndéarfai  liom ansin go mbeadh mé sáinnithe sa bhaile i 
gceann cúpla lá ar feadh níos mó ná naoi seachtain! Buíochas le Dia go 
bhfuil na laethanta saoire beagnach buailte linn, ach caithfidh mé a rá go 
raibh an-deachrachtaí agam mé féin a dhíriú isteach ar an obair le linn an 
tréimhse dúshlánach seo. Aontóidh mo chomhscoláirí liom nuair a dei-
rim go raibh an-chuid oibre  le déanamh agam maidir leis an gcianfhogh-
laim agus nach raibh sé seo éasca d’éinne. Idir na fadhbanna idirlíne, na 
“distractions” sa teach agus an easpa eolais mar gheall ar an todhchaí, ní 
nach ionadh go raibh tromlach dúinn mall chun leanúint  ar aghaidh leis 
an obair. Is cinnte go gcaithimid ár mbuíochas a ghabháil dár múinteoirí 
a thug spreagadh agus tacaíocht dúinn go leanúnach, chomh maith lenár 
dtuistí atá bréan dúinn. Tá imní orainn ar fad maidir leis an ardteist 2021 
agus córas na bpointí, ach tá súil agam go ndéanfaidh an Rialtas a 
dhícheall chun na fadhbanna a réiteach.

James O Céilleachair ,
5ú Bliain

Is beag a cheap mé ar an dara lá deag de mhí 
Márta go mbeadh mo lá scoile deireanach agam.

Is ag an bpointe seo a thosaigh scoil difriúil 
dúinn go léir, scoil le Zoom, Google Classroom 

agus Edmodo. Bhí sé deacair dul i dtaithí ar  
chóras go hiomlán difriúil ó ghnáthchúrsaí an 
lá scoile, go háirithe mar dhalta Árdteiste, ach 

rinneamar go léir ár seacht ndícheall  teangmháil  
cáirdiúl agus dearfach a chruthú ar líne.Ar dtús, 
bhí go leor deachrachtaí teicneolaíochta againn 

ach i ndeireadh na dála, d’eirigh go breá linn. 
Ag labhairt ar son muintir na hÁrdteiste, ba 

mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le foireann 
na scoile agus na múinteoirí Árdteiste a thug 

tacaíocht agus cabhair dúinn i rith an tréimhse 

mídheimhnitheach seo.
Cinnte, ní raibh mé ag súil leis an deireadh 

obann seo le mo thréimhse scoile i nGaelcho-
láiste Choilm. Braithim uaim na rudaí beaga, 
speisíalta... ba bhreá liom suí síos sa Chiorcal 
Cainte agus comhrá agus cupán tae a bheith 

agam le mo cháirde, nó páirt a  ghlacadh uair  
amháin eile i séisiún amhránaíochta i G12 i rith 

rang ceoil! 
Cuimhneoidh mé go deo ar mo bhlianta i 

nGaelcholáiste Choilm, na ranganna  ar líne san 
áireamh!

 -Alannah  Nic Dhomhnaill Alannah  Nic Dhomhnaill



Keep connected: 
 Fan i dteangmháil le chéile,fiú gur ar line é

Relax: Use different relaxation techniques :
 Scríobh dialann 
  Éist le ceol 
 Déan machnamh
  Tóg am duit féin
 Bí buíoch as an am saor atá agat

Exercise:
 Baineann do mheabhairshláinte agus do shláinte fisiciúil tairbhe as.
 Feabhsaíonn sé do ghiúmar agus do shonas 

Focus:…on the things that interest you ….
 ag péinteáil /ag tarraingt/ ag rith / ag siúl /ag léamh / ag bacáil /ag cniotail

Hobbies:
 Caith roinnt ama ar chaitheamh aimsire a bhaineann tú taitneamh as 

Cé nách rábhamar abalta teacht le chéile ar an 9ú Bealtaine  lenár 
dtacaíocht a thabhairt do Pieta I mbliana,  tugadh  tacaíocht ollmhór 

go náisiúnta agus cinnte anseo i  mBaile an Chollaigh don  
Darkness into Light Sunrise Appeal.

An chuid teaghlaigh  a shiul le chéile agus a thug airgead ar 
son na cúise.

Beimid ag súil le siúil le chéile arís chun tacú le obair iontach 
Pieta nuair a bheidh sé sábhálta dúinn é a dhéanamh .

Folláine / Wellbeing

Bhí an Turas Malartaithe le tosú seachtain 
tar éis a dúnadh an scoil I Mí Márta .Bhi 

19 dalta ón Idirbhliain agus Bliain 5 réidh 
leis an drama Dancing at Lughnasa a chur I 
latháir roimh eitilt chuig Shasana ar an 25ú 
Marta chun é a chur I lathair ar an stáitse I 

Coventry 

Dancing at Lughnasa


