
  Nuacht SND 
Dé Luain, an 6ú Nollaig 2021  

Nuacht Rang Múinteoir Fearghal 

Le Claire Ní Ghallachóir 

Tá an rang ag obair ar thionscnaimh faoi na hilchríocha san am i láthair. Tá ceithre fhoireann ann. Tá 

Darragh, Aiden, Rian agus Liam sa chéad fhoireann. Tá Antóin, Claire agus Maggie-Rose sa dara foireann. Tá 

Eamonn, Lúsaí agus Therese-Grace sa tríú foireann agus tá John, Chloe agus Aodhán sa ceathrú foireann.  

Tá foireann Dharragh ag obair ar an Aigéine. Tá foireann Antóine ag obair ar an Afraic. Tá foireann Éamoinn 

ag obair ar an Eoraip agus tá foireann John ag obair ar Mheiriceá. 

Seanfhocal na Seachtaine = Ní mar a shíltear a bítear. 

                                                                       Nuacht Áitiúil. John Ó Colla 
An nuacht mór a fuair muid an tseachtain seo nó go gcaithfidh páistí mascanna aghaidhe a 
chaitheamh ar scoil. Ranganna 3 go 6 atá i gceist. Tháinig an riail seo isteach mar go bhfuil an líon de 
pháistí ag tolgadh an choróinvíreas ag méadú. 
Mar gheall ar shrianta an choróinvíreas tá Club Óige Mhachaire Rabhartaigh curtha ar ceal go dtí an 
bhliain úr. Cronóidh muid go mór  

Nuacht Rang Múinteoir John  

Le Eamonn O Briain 

Ar an Aoine seo caite bhí áthas an domhain ar na páistí mar go bhfuair siad bosca milseáin na Múinteoirí  le 

hamharc ar Sheó na mBréagán. 

Bhí na páistí iontach sásta le seachtain anuas mar go bhfuil siad ag déanamh réidh fá choinne na Nollag.Tá siad ag 
déanamh maisiúcháin Nollag sa rang agus fuair siad uilig páirt s’acu fá choinne dráma na Nollag 

                                     Nuacht Domhanda.  Antóin Ó Colla 

Tá Heinz ag cur maonáis úr an mhargadh a bhfuil blas Terry’s Chocolate 
Orange aige. Níl ach 200 sampla á dhéanamh agus ní féidir iad a 

chéannacht sna siopaí. 

Thángthas ar chás Cóibhéide den leagan Omicron in Éirinn. 

Tá sé fógraithe ag Tesco Ireland go bhfuil siad chun 10 n-ollmhargadh 

Joyce’s a chéannacht i nGaillimh. 

                                                   Spórt. Darragh Ó Dúgáin. 

Bua mór ag na Girseachaí i nGlas! Tharla ócáid stairiúil i Staid Thamhlachta 

oíche Mháirt seo caite nuair a fuair foireann Éireannach na mBan an lámh 

in uachtar ar fhoireann na Seoirse. Chríochnaigh an cluiche 11-0. Trí chúl ó 

Khatie Nic Cába san áireamh. Beidh an chéad bhabhta cáilithe eile acu i 

gcoinne fhoireann na Sualainne i Mí Aibreáin na bliana seo chugainn. 

 



  Nuacht SND 
Dé Luain, an 13ú Nollaig 2021  

Nuacht Áitiúil. Darragh Ó Dúgáin 

Mar cheiliúradh ar Iubhaile Órga an tAthair Seán agus 1500 bliain ó rugadh 
Naomh Colmcille, tógadh dealbh mar chomhartha ómóis. Bhí an tEaspag Alan i 
láthair ag an Aifreann Dé Domhnaigh seo caite don ócáid. 

Bhí a lán tithe sa cheantar fágtha gan chumhacht aibhléise ar an Mháirt seo 
caite mar gheall ar Stoirm Barra. Dúnadh na scoileanna arís ar an Chéadaoin 
mar go raibh rabhadh stádas oráiste i bhfeidhm sa chontae. Tá súil againn 
gur tháinig gach duine slán agus nach raibh mórán damáiste déanta. 
Seanfhocal na Seachtaine: Is minic a bhris béal duine a ghaosán 

Nuacht Ranga Múinteoir Fearghal.  Éamonn Ó Briain. 

Ar an 21ú lá de Mhí na Nollag, tá sé ar intinn againn dul suas chuig Naíonra Mary Doohan le cúpla 
carúl Nollag a chanadh. Tá súil againn go mbeidh an aimsir go deas! 

  

Nuacht Náisiúnta. Clár Ní Ghallchóir. 

Ar an Mháirt seo caite, ní raibh leictreachas ar bith againn, mar sin, ní 
raibh teas ar bith sa scoil. Tháinig sé ar ais thart air 11:20 an mhaidin 
sin. Dúirt cuid mhór sa rang gur chaith siad an lá uilig ar an X-Box! 

Bhí an lá ina dhiaidh sin níós measa agus, mar sin, ní raibh scoil againn 
ar a Chéadaoin ach an oiread! Bhí sé ag cur báistí go trom an lá sin. Bhí 
muid ar ais ar an scoil arís ar an Déardaoin, agus bhí brón ar na páistí!  

 

Nuacht Ranga Múinteoir John. Antóin Ó Colla 
Thosaigh gasúr úr darbh ainm Fionn Ó Briain sna Naíonáin 
Bheaga i seomra Múinteoir John. Tháinig sé ón Astráil 
agus tá sé 5 bliana d’aois. Is nia é le Niamh Ní Bhriain a 
bhí a Rang 6 arú anuraidh. 
Fuair an rang cuairteoir eile an tseachtain seo caite 
fosta. Síofra na Nollag! Is rógaire ceart é!  

Spórt.  John Ó Colla 

Fuair foireann peile Dhún na nGall geansaithe úra don bhliain 
2022. Tá ainmneacha na bhfo-chumainn go léir sa chontae ar na 
geansaithe. 

Bhí an bua ag Learpholl in éadan AC Milan sa Champions League 
leis an scór 2-1. Origi agus Salah a fuair na cúil. 

Seo na scóranna eile: PSG 4 – 1 Club Brugge,  Ajax 4-2 Sporting,  
Atletico Madrid 3-1 Porto,  Real Madrid 2-0 Inter  

 



  Nuacht SND 

Dé Luain, an 17 Eanáir 2022! 

  
Nuacht Domhanda le Clár Ní Ghallchóir 

Fón Póca.Fuarthas amach le suirbhé go gcaitheann daoine an tríú cuid dá n-

uaireanta dúiseachta s’acu ag baint úsáid as fón póca. Chaith an meánúsáideoir 
ceithre huaire agus 48 bomaite ag baint úsáid as an fón póca gach lá. Is iad an 

Bhrasaíl, An Indinéis agus an Chóire Theas na tíortha ina raibh an úsáid is mó. 

Boris Johnson. Ghabh Príomh-Aire na Breataine a leithscéal as freastal ar 

chruinniú “tabhair leat do bhólacht féin” i ngairdín Uimhir 10 le linn an chéad 
dianghlasáil Covid i Sasana. Dúirt sé gur fhreastal sé ar chruinniú ar an 20ú 

Bealtaine 2020 ar feadh 25 bomaite chun “buíochas a thabhairt” do ghrúpaí 
foirne agus shíl sé go raibh sé ag cloí le rialacha go teicniúil. 

Scéal greannmhar! Darragh Ó Dúgáin. 
I mBaile Átha Cliath an tseachtain seo caite, rinneadh ionsaí ar fhear 
agus goideadh borgaire s’aige in aice le bialann McDonalds!  An 
coirpeach = faoileog! Bígí cúramach ag ithe ar ché Mhachaire 
Rabhartaigh!! 

Nuacht Seomra Múinteoir John. Antóin Ó Colla 

Tá Múinteoir John tinn an tseachtain seo agus ionadaí ina áit, 
Múinteoir Colin. Tá an domhan siúlta ag Múinteoir Colin. Bhí sé 
seal ag múineadh i Qatar, sa tSín, sa Rúis agus sna Filipíní. Tá 
na páistí ag baint an-sult as é a bheith sa rang an tseachtain 
seo. Tá beirt de na páistí sa bhaile tinn faoi láthair fosta. 

Nuacht Seomra Múinteoir Fearghal. John Ó Colla 

Tháinig na páistí uilig ar ais chun na scoile i ndiaidh saoire na 
Nollag. Tá Múinteoir Fearghal ag tabhairt duais dúinn ar an Aoine 
fá choinne an scoláire leis an deasc is néata. Tá comórtas ealaíne 
ag tarlú gan mhoill agus tá muid chun páirt a ghlacadh. Beidh 
scoileanna eile sa cheantar san iomaíocht fosta. 

Spórt. Éamonn Ó Briain. 
Is é an t-ainm Novak Djokovic atá go mór sa nuacht spóirt an tseachtain 
seo. An cheist mhór- an mbeidh an t-imreoir leadóige is fearr sa domhan ag 
glacadh páirte sa chomórtas leadóige san Astráil i Melbourne ar an Luan seo 
chugainn.  Tá rialtas na hAstráile ag déanamh fiosrúcháin mar gheall gur 
thaistil Novak isteach sa tír gan vaicsín. Tá seo in éadan srianta Covid 19 sa 
tír. Chomh maith le seo, is cosúil go mbeidh Novak i dtrioblóid ina thír 
dhúchais féin, an tSeirbia, mar nach ndearna sé féin-aonarú nuair a bhí an 
choiróinvíreas air. Tá an scéal fada seo ar an anró anois. An mbeidh Djokovic 
san iomaíocht ar an Luan. Beidh an cinneadh déanta gan mhoill! 



  Nuacht SND 

Dé Luain, an 24ú Eanáir 2022! 

  Léirmheas leabhair. Antóin Ó Colla 
Leabhar=The World’s Worst Teacher.  Údar=David Walliams 
Insíonn an leabhar seo dúinn faoi dhroch mhúinteoirí. Tá 10 ngearrscéal sa 
leabhar seo. Mar shampla, an scéal faoin mhúinteoir eolaíochta atá leath 
ina ollphéist go dtí an scéal faoin mhúinteoir Miss Seethe a choinníonn páistí 
istigh sa rang ag am lóin agus i ndiaidh am scoile chun obair bhreise a 
dhéanamh.  
Tá scéalta ann fosta fá dtaobh de na múinteoirí a bhfuil eagla a gcraiceann 
orthu roimh na bpáistí. Tá an leabhar seo iontach greannmhar agus is fiú é a 
léamh. Foghlamaíonn tú faoi na rudaí aisteacha agus greannmhara a 
dhéanann na múinteoirí. 

Nuacht Domhanda. Clár Ní Ghallchóir. 

Bolcán i dTonga. Ar an 15ú Eanáir 2022 phléasc bolcán faoi uisce i 
Hunga Tonga Hunga Ha-apai. Thit luaithreach ón spéir agus tharla 
súnámaí. Tá daonra thart air 105,000 ar an oileán. Bhí an brúchtadh seo 
ar cheann de na cinn is mó i dTonga le 30 bliain anuas. Taobh istigh 
den chéad 8 mbomaite bhí sé le cloisteáil mar fhuaimeanna thoirneach 
ard i Fidsí a bhí níos mó ná 800km ar shiúl. Fuair triúr bás. Ní raibh 
cásanna Covid ar bith ar an oileán go dtí sin ach anois tá eagla orthu go 
n-iomprófar isteach é leis na daoine atá ag teach chun cuidiú leo.  

 

Léirmheas ar Chluiche Ríomhaireachta. John Ó Colla 
Fifa 22. Sílim go bhfuil Fifa 22 go maith mar go bhfuil sé níos 
deacra agus níos dushlánaigh cluiche peile a bhaint ann ná mar a 
bhí i Fifa 21. Caithfidh tú níos mó straitéisí a úsáid agus a bheith 
ag pleanáil chun tosaigh. Molaim go mór an cluiche seo. 

Spórt. Éamonn Ó Briain. 

Leadóg. Thosaigh Comórtas Leadóige na hAstráile i Melbourne ar an Luan 
seo caite gan Novak Djokovic mar gheall ar a dhíbirt. Bhuaigh Andy 
Murray as Albain a chéad chluiche mór ó tháinig sé ar ais ó ghortú a fuair 
sé i 2019. 

Sacar. Laghdaigh Celtic an bearna idir iad féin agus Rangers go ceithre 
phointe sa phríomhroinn i Sraith na hAlban. Bhuail Celtic Hibs 2-0 ach is é 
ar chomhscór 1-1 a chríochnaigh Rangers in éadan Aberdeen. 

Peil Ghaelach. Bhí an bua ag Dún na nGall ar Dhoire sa chluiche 
leathcheannais Corn an Dochtúra Mhic Cionnaith. Tá siad ag imirt in 
éadan Muineachán sa chluiche ceannais ar an Satharn i bPáirc Uí hÉilí ar 
an Ómaigh. 



  Nuacht SND 

Dé Luain, an 31ú Eanáir 2022! 

  
Nuacht Domhanda. Claire Ní Ghallchóir. 

Tá an chuma air go bhféadfadh cogadh a bheith ann idir an Rúis agus an 
Úcráin i lár Mí Feabhra. Tá méadú de 100,000 trúpaí gar don Úcráin agus 
sheol siad druileanna cabhlaigh sa Mhuir Dhubh. Tá fógra tugtha ag an 
Rúis d’údaráid na hÉireann go bhfuil sé beartaithe ag a cabhlach cleachtú 
míleata a dhéanamh amach ón gcósta thiar-theas in uiscí idirnáisiúnta. Rud 
nach bhfuil údaráis na hÉireann róshásta faoi mar nach bhfuil siad ach 
240km ó chósta na hÉireann. 

Nuacht Náisiúnta. John Ó Colla. 

Ar an Aoine 21ú d’Eanáir chuaigh beirt fhear isteach in Oifig an 
Phoist i gCeatharlach lena n-uncail chun a phinsean a thógáil. Bhí an t-
uncail ina sheasamh ag an chuntair agus fear ar achan taobh dó, a 
choinneáil suas. Chuir an bhean san oifig ceist an raibh sé ceart go 
leor. Lig na fir ar shiúl é agus thit sé ar ann urlár. Faraor, bhí an fear 
bocht marbh i rith an ama!! 

 

Nuacht Domhanda. Antóin Ó Colla. 

Insíonn Éirinn don Rúis nach bhfuil fáilte roimh a gcleachtadh 
cabhlaigh beo-thine. 

Maraíodh ochtar ar a laghad agus gortaíodh 38 go dtí seo i 
mbrúdán taobh amuigh de chluiche ceannais Corn na Náisiúin i 
gCamarún san Afraic.I gCalifornia, chuir lánúin fáilte roimh 
bhreith chúpla. Rugadh an buachaill ag 11:45pm Oíche Chinn 
Bliana agus rugadh a dheirfiúr nuair a bhuail an clog meán oíche 
ar Lá Caille. Rud a d’fhág gur rugadh iad i dhá bhliain éagsúil! 

Léirmheas Cluiche Ríomhaireachta. Éamonn Ó Briain. 

Bhunaigh Epic Games an cluiche Fortnite i Mí Iúil na bliana 2017. Is cluiche 

scaoileadh gunnaí ar-líne atá ann. Tá trí mhód sa chluiche ach is é Battle Royale is 

fearr, dar liom. 

Tosaíonn an cluiche le céad imreoir agus an duine atá beo ag an deireadh an 

buaiteoir. Glacann cluiche thart ar 20 bomaite. 

Rinne Fortnite cuid mhór airgid do Epic Games. Rinne siad brabús $9 billiún sa dá 

bhliain ó 2017 go 2019. 



  Nuacht SND 

Dé Luain, an 7ú Feabhra 2022! 

  
Nuacht Domhanda. Clár Ní Ghallchóir. 

Splanc tintrigh a thaisteal 500 míle i Meiriceá.     Tá curiarracht úr 

bainte amach ag splanc tintrigh a tharla i Meiriceá. Chuaigh sé trasna 

stáit Mississippi, Louisiana agus Texas. Tá sin deas do 500 míle. De 

ghnáth, ní théann siad níos faide ná 10 míle agus ní mhaireann siad ach 

cúpla soicind. Tharla splanc tintrigh san Uruguay agus Argentina i 2020 a 

mhair 17.1 soicind. Meastar go bhfuil feithiclí le barr miotail orthu 

sábháilte le linn stoirm soilseach agus toirneach 

Nuacht Ranga Múinteoir Fearghal. John Ó Colla 

Fuair an rang umar éisc úr. Tá gach scoláire chun iasc a fháil le cur san umar. 

Beidh trí iasc déag againn ar a laghad. Ainmnóidh muid féin ár n-iasc féin. 

Rinne muid crosóga Bríde an tseachtain seo fá choinne Lá Naomh Bríd. Beidh lá 

saor againn ón scoil an bhliain seo chugainn in onóir Naomh Bríd, lá saoire bainc 

úr! 

Spórt. Éamonn Ó Briain. 

Bhí cluiche iontach ar siúl tráthnóna Dé Céadaoin i bPáirc na 

gCeilteach i nGlaschú idir Celtic agus Rangers. Bhí bua 3-0 ag 

Celtic. Tá Celtic anois pointe amháin chun tosaigh sa rás chun 

Príomhroinn Sraith na hAlban a bhaint i ndiaidh daofa a bheith 

6 phointe chun gcúil roimh na Nollag. Bhí atmaisféar ar dóigh 

sa staid de bharr gur seo an chéad chluiche a bhain Celtic in 

éadan Rangers ón bhliain 2019. Fuair siad na trí chúl sa chéád 

leath. Reo Hatate le dhá chúl agus Leil Abada le cúl amháin. 

Nuacht Domhanda. Antóin Ó Colla 

Tá tinte fiáine imithe as smacht in aice le Perth san Astáil agus an 
teocht ag 50.7 céim. An teocht is airde le 62 bliain.Tá bleachtaire 

Ealaíne Ollannach tar éis dealbh neamhghnáth Rómhánach a thabhairt 

ar ais chuig Músaem sa Fhrainc. Deirtear go bhfuil sé ar cheann de na 

seoda is tábhachtaí ag an mhúsaem sa Fhrainc a goideadh 50 bliain ó 

shin.Tá paráid Lá Fhéile Pádraig le filleadh ar Ghaillimh don chéad 

uair ó 2019. 

Nuacht Áitiúil. Darragh Ó Dúgáin. 

Bhí lá mór ag scoláirí Phobalscoil Chloich Cheann Fhaola ar an Chéadaoin seo 

caite nuair a bhí cúig ghradam Scléip abhaile leo ón phríomhchathair. 

Bhuaigh Ella Nic Gearailt, Hannah Nic Pháidín agus na damhsóirí stiúrtha an 

chéad áit ina gcuid rannóga agus fuair an banna ceoil Dúrún an dara 

háit.Bronnadh Gradam Scléip, príomhdhuais na féile, ar Hannah Nic Pháidín. 

Comhghairdeas libh go léir. 
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Nuacht Scoile. Antóin Ó Colla 
Bhí na páistí i rang Múinteoir John ag imirt peile ar an leac cispheile an tseachtain 
seo.Bhí aifreann Chóineartaithe ann ar an Satharn seo ar a sé a chlog. Thosaigh Rang 
1 ag foghlaim na feadóige stáin le Múinteoir Paula.Bhí an scoil uilig thíos ag an 
chéidh ar an Chéadaoin ag amharc ar fhear atá 81 bliain d’aois ag snámh. Is as 
Árainn Mhór do Phaddy Conaghan agus tá sé ag dul thart ar chósta na hÉireann ag 
tumadh san uisce chun airgead a bhailiú don charthánacht “Gemma’s legacy of 
Hope”. 

Nuacht Ranga Múinteoir Fearghal. Darragh Ó Dúgáin 

Thosaigh rang Múinteoir Fearghal ag cleachtadh don Fhéile 
Scoildrámaíochta an tseachtain seo caite. Táthar ag éirí go maith leo 
leis an dráma nuachumtha agus tá cuma air go bhfuil aisteoirí ar dóigh 
againn sa scoil. Beidh an chéad bhabhta ar siúl in Amharclann Ghaoth 
Dobhair ar an 22ú agus 23ú Márta. Tá súil againn go n-éireoidh go geal 
leo. 

Spórt. Éamonn Ó Briain. 

Thosaigh craobh na Sé Náisiúin ar an Satharn seo caite. D’imir 
Éirinn an chéad chluiche in éadan buaiteoirí na bliana anuraidh, 
An Bhreatain Bheag sa staid Aviva. Seo an chéad uair a bhí an 
staid lán go béal ó laghdaíodh na srianta Covid le gairid. Bhí bua 
éasca ag Éirinn leis an scór 29-7. Sna babhtaí eile,seo na 
scóranna: An Fhrainc 37-10 An Iodáil, Albain 20-17 Sasana. Beidh 
Éirinn ag taisteal go Páras fá choinne a gcéad chluiche eile in 
éadan na Fraince ar an Satharn seo ag 4pm. 

Nuacht Ranga Múinteoir John. John Ó Colla 

Fuair an rang cead leath den leac cispheile a úsáid. Tá na páistí uilig ar 
bís! Bhí breithlá Darragh i rang Múinteoir John ann an tseachtain seo 
caite agus rinne a mhamaí brioscaí agus milseáin fá choinne achan 
duine sa scoil, bhí siad go maith! Tá Brídann agus May ag dul a bheith 
ar an teilifís. Beidh siad ag caint agus damhsa. 

Nuacht Domhanda. Claire Ní Ghallchóir. 

Athrú Aeráide. Tá fásaigh an domhain ag méadú achan lá de bharr athrú aeráide. Mar atá a fhios 

agat, tá athrú aeráide ann agus, mar sin, tá an oighear ag leá sa Mhol Thuaidh agus sa Mhol Theas. 

Mar sin, tá na piongain agus na béir bhána ag fáil bháis. Má tá athrú aeráide ag leá an oighear sna 

moil, smaoinigh ar an éifeacht atá aige ar áiteanna atá te cheana féin. Mar shampla, tháinig méadú 

6000km cearnaithe ar fhásach an Sahara ó 1990. Mar gheall ar athrú aeráide, bíonn níos mó tuilte 

ann. Bíonn an méid is mó tuilte i mBangladesh mar go mbíonn báisteach throm ansin. Bhí thart ar 12 

tuile olc i mBangladesh. Bhí an ceann is measa acu i rith Iúil agus Lúnasa 1987. 

      14ú Feabhra 2022 
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Nuacht faoin Chogadh.  Antóin Ó Colla 
Osclaíodh uaidheanna móra san Úcráin de réir 
mar a thagann méadú ar bhásanna. 
Bhuamáil an Rúis ospidéal leanaí i Mariupol san 
Úcráin ag marú leanaí agus máithreacha. 
Gearradh an chumhacht chuig gléasra Cumhachta 
Núicléiche Chernobyl, ach níl aon chontúirt 
chriticiúil ann do shábháilteacht. 
Tá scoláire ó Cheatharlach sa bhaile in Éirinn tar 
éis di an Úcráin a fhágáil go sábháilte. 

Nuacht Domhanda. Claire Ní Ghallchóir 
Fuarthas long Ernest Shackleton a chuaigh go tóin 
na farraige i 1915. 
Fuair daoine an long a bhí ag an taisceálaí Ernest 
Shackleton darbh ainm “Endurance” a cailleadh 
107 bliain ó shin. Bhuail an long leac oighear agus 
chuaigh sé síos taobh an Antartaice. Fuair siad é 
thart ar 100,000 troigh faoin uisce i Muir Weddell 
atá suite soir ón Antartach. Dúirt siad gur é seo an 
longbhriseadh adhmaid is fearr dá bhfaca siad 
riamh.  

Spórt. Éamonn Ó Briain 

Dé Domhnaigh seo caite bhí Manchester lán le dathanna 

gorm agus dearg nuair a tháinig an dá phríomh fhoireann sa 

cháthair le chéile sa Staid Etihad. Bhí bua láidir 4-1 ag Man 

City in éadan Manchester United. Fágann an bua seo go bhfuil 

Man City sé phointe chun tosaigh sa rás chun príomhroinn 

sraith na Sasana a bhaint. 

Sa Champions League, bhí ocht gcinn de na sé fhoireann déag 

fágtha sa chomórtas ag imirt dara cluiche s’acu. Tráthnóna Dé 
Máirt chuaigh Bayern Munich agus Liverpool ar aghaidh chuig 

an chéad bhabhta eile. Ar an Chéadaoin, bhí Man City ag imirt 

in éadan Sporting agus bhí Real Madrid ag imirt in éadan PSG. 

Leis na torthaí ón dá chluiche a d’imir na foirne, tá Man City 
agus Real Madrid fríd go dtí an chéad bhabhta eile. 

      10ú Márta 2022 



Abair Amach agus Béal Binn. John Ó Colla. 
Bhí an scoil páirteach i gcomórtais dántaí le tamall. Ghlac Bríd-Ann as rang 1 
páirt i gcomórtas Abair Amach. Bhain sí Corn Chuimhneacháin Shéamuis de 
Faoite agus Corn Chuimhneacháin Seanchaidh Rann na Feirste.  
Bhí Aiden Ó Gallchóir, Lúsaí Ní Dhubhchain agus Bríd-Ann páirteach i 
gcomórtas Béal Binn i bPobalscoil Ghaoth Dobhair. Tá muid uilig iontach 
bródúil as gach duine a ghlac páirt sna comórtais uilig.  

Rang Múinteoir Fearghal agus Múinteoir John. Antóin Ó Colla. 

Chuaigh rang Múinteoir Fearghal chuig leabharlann Ghaoth Dobhair agus 
rinne muid coiníní Cásca as cré daite.  

Bhí Múínteoir Shannon ag obair le rang Múinteoir John le cúpla seachtain 
agus bíonn Orla istigh ar an Aoine agus bíonn sí ag imirt leis na páistí. 

Déan cinnte go bhfuil sibh ag amharc ar TG4 maidin Dé Máirt seo chugainn 
ag 7 r.n. Beidh Brídann Ní Ghallchóir, Liam Ó Briain agus May ní Bhriain ar 
an scáthlán mhór. Bhí lá mór ag Brídann nuair a bhí siad ag déanamh an 
taifeadadh agus tá muid ag siúl go mhór leis.  

 



NUACHT ANTOIN Ó COLLA 
Bhí paistí scoil Cnoc na Naomh agus Naomh Dubhthach ag déanamh Turas na 
Croise suas ar Chnoc na Naomh ar Aoine an Chéasta. Bhí na paistí iontach maith. 
Bhí la fuar fliuch ann  agus nuair a bhí Aiden Ó Gallchóir ag siúl fríd an portach 
chaill sé a bhróg ag an darna stáisiún . Bhí níos mó na céad duine ann ó thart an 
domhan uilig. Bhí lá iontach againn.  

Nuacht Claire Ní Gallachóir 

Fuair bean Seapánach darbh ainm Kane Tanaka bás ar an 19ú Aibreán 2022 

agus creidtear gur í an dara duine is sine a bhí beo sa domhan. Bhí sí 119 

bliain d‘aois. Rugadh í ar 2ú Eanáir 1903. Deirtear gur seacláid agus 
deochanna fizzy an bia is fearr léi .Is í an dara duine is sine a taifeadadh 

riamh taobh thiar de Jeanna Calment a mhair go dtí 122 bliain d’aois. 
 



  Nuacht SND 

Nuacht Darragh O Dúgáin. 

Bhí clann Uí Dhúgáin ar laethanta saoire sa 

Fhrainc ag an Cháisc. 

Chaith siad cúig la i bPáras áit ar thug siad cuairt 

ar Disneyland ag ceiliúradh 30 bliain agus bhí 

taispeántas iontach tinte ealaíne ann. 

Bhí milseáin agus bronntanais ar ais leo don rang 

 

Nuacht John  colla  

Tá an tAire Eamonn Ryan ag iarraidh 

dlí úr thabhairt isteach ag cuir cosc 

ar dhíol mónadh, dúirt sé mar gheall 

ar shláinte na ndaoine. 

Bhí ceolchoirm mór ag Ed Sheeran i 

bPáirc an Chrócaigh ag an deireadh 

seachtain agus d’fhreastail na mílte 
daoine air. 

Nuacht EAMONN Ó BRIAIN 

An tseachtain seo bhí cluichí Leathcheannais an 

champions league ann. Dé Máirt seo caite bhí Man City 

ag imirt in éadan Real Madrid. Bhí cluiche iontach ann 

le go leor cúil. Chríochnaigh an cluiche le bua 4 3 ag 

Man City. Oíche Chéadaoin bhí Liverpool ag imirt le 

Villarreal. Bhí an bua 2-0 ag Liverpool.  

Beidh an dara cluiche leathcheannais seo ar siúl an 

seachtain seo chugainn.  

Sa pheil ghaelach tá foireann Dún na nGall fríd go 

leathcheannais craobh uladh i ndiadh bua ar Ard Mhacha 

1 16 - 0 12. Beidh siad anois in éadan an Cabhán sa 

chéad babhta eile atá ar siúl I mí na Bealtaine.   

      28ú Aibreán 2022 



  Nuacht SND 

Nuacht an Úcráin le Claire Ní Ghallachóir  

Thosaigh an cogadh ins an Úcráin i Mí Feabhra agus tá níos mó ná 27,300 duine ón 
Úcráin tagtha go hÉirinn go dtí seo le fáil ar shiúl ón chogadh agus 18,000 acu sin a 
bhfuil lóistín de dhith orthu. Fuarthas 669 duine I Dhún na nGall a bhfuil sásta iad a 
thabhairt isteach. Níl mórán béarla ag cuid mhór acu. Tá cuid mhór de na páistí 
tosaithe ar na scoileanna éagsúla agus cuid mhór de na daoine fásta ag cuarda 
fostaíocht.  

Nuacht áitiúil le John O Colla  

Tá an am sin den bhliain arís ina mbeidh muid ag dul ar turas scoile, ach níor 
inis Múinteoir Fearghal dúinn go fóill cá bhfuil muid ag dul. Faigheann muid 
leide amháin achan lá le cuidiú linn tomhais. Go fóill tá a fhios againn gur ar 
bus a bhéas muid ag taisteal agus go nglacfaidh an turas suas le uair go leith. 
Sílim féin gur Rockhill atá ann arís. Achan lá cuireann muid ceist air ach níl sé 
fós sásta inse dúinn ca bhfuil muid ag dul? Beidh níos mó faoi an scéal seo níos 
moille.  

Spórt. Éamonn Ó Briain. 

Tá Liverpool agus Real Madrid fríd go dtí an cluiche ceannais an 
Champions League. Bhí bua 3-2 ag Liverpool in éadan Villereal.  Bhí 
Real Madrid in éadan Man City agus sna bómaití deirí bhí peile agus 
atmaisféar iontach sa staid. Fuair Rodrygo dhá chúl sna bómaití deirí 
leis an cluiche a thabhairt go am breise. Bhí seans ag an dá fhoireann 
an bua a fhail ach fuair Real Madrid cic pionóis agus scóráil Benzema. 
Beidh an babhta deirí ann níos moille I mí na Bealtaine í bParas. 

 

Nuacht Darragh ó Dúgain 

Cuirimid fáilte ar ais ar múinteoir Aine a bhéas linn fa choinne cúpla seachtain 
agus Sean ó Curráin a thosaigh anseo Dé hAoine seo cáite ag déanamh coirp 
oideachas dhá uair a chloig sa tseachtain. Rugadh ocht lachán sa scoil an 
tseachtain seo, caithfidh mé a rá go bhfuil siad galánta. Bhí muid flat out sa 
polytunnel le cúpla seachtain anuas agus ta gach rud ag fás go hiontach idir 
trátaí, sú talún, croquettes, piobair, agus leir rudaí eile.  

Nuacht Domhanda le Antoin O Colla 

D’oscail an droichead gloine is faide ar an Domhan i 
Vietnam agus é 2000 troíghe ar fad. Ar an droch uair thit 
foirgneamh sa tSín agus maraíodh 53 duine.  

Bhí an Pápa Proinsias le feiceáil ag baint usáid as cathaoir 
rotha don chéad uair mar gheall ar dhroch phian glúine.  

 

      6ú Bealtaine  2022 



  Nuacht SND 

Nuacht Domhanda le Antoin ó Colla 
 
Bhí seó faisin ar siúl I nDubai ag taispeáint gúnaí déanta as 
seacláid. 
Chuaigh whirlwind deannaigh trí chluiche peile i Peru ar an 8ú lá 
de Mí Bealtaine.  
Bhí NASA in ann plandaí a fhás ón crá ón ngealach don chéad uair. 
Níl me cinnte ar mhaith liom iad a ithe though.  
Comhghairdeas le Úcráin as ucht an Eurovision a bhaint I mbliana, 
le cuidiú Dé beidh Éirinn ag an céad ceann eile.  

Nuacht áitiúil le John O Colla  

Tá an uimhir is lú de dhaoine le covid 19 in ar otharlann anois a 
thosaigh an víreas. Tá súil agam go gcoinníodh sé ag dul síos mar 
seo. Chríochnaigh Anraí ó Domhnaill an snámh thart ar Éirinn ar 
an Satharn seo caite,1569 cm ar fad a shnámh sé ,nuair a tháinig 
sé isteach go trá Carraic fhine ar a 2 o chlog. Bhí scaifte mór 
daoine ansin le failte chuir roimh. 

Spórt. Éamonn Ó Briain. 

Celtic na seaimpíní chríochnaigh an cluiche oíche 
Céadaoin idir Dundee united 1-1 ach d’fhág seo Celtic 
ceithre pointe chun thosaigh le príomhroinn sraith na 
hAlbain a bhaint. Seo eácht ar doigh don bainisteoir 
Ange Postecoglou sa chead séasúr le Celtic. An deireadh 
seachtaine seo caite bhi an bua ag Dún na nGall leis an 
Cabhán 2-16 o-16. Seo iad fríd anois go craobh Uladh. 
Comhghairdeas le Liverpool ar an bua iontach a bhí 
tráthnóna Dé Satharn.  

Nuacht ó Darragh ó Dúgáin 
Bhí cuairteoir againn sa scoil Dé Céadaoin seo caite le labhairt 
linn faoi siorcanna. Bhí siad iontach suimiúil go hairithe na fiacla 
mór a bhí leo.                                                                                                           
Ta taighde ar siúl ag rang múinteoir Fearghal an tseachtain seo. 
Tá obair den scoth déanta ag na grúpaí go léir ar na topaicí 
difriúla. Beidh na paistí I seomra Múinteoir John ag fáil cuireadh 
an tseachtain seo chugainn le iad a fheiceáil. Ta muid ag obair ar 
postairí an seachtain seo agus ag déanamh ainmhithe déanta o 
cré.   Ina measc na tionscnamh tá an chuach iontach maith. 

      16ú Bealtaine  2022 


