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I gcuimhne ar Bhaba Uí Mháille.
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FFááiillttee  ggoo  SSccooiill  BBhhrriiooccááiinn,,  AAnn  GGoorrtt  MMóórr
Micheál Ó Máille, Príomhoide

Is cúis áthais dhom an eagarfhocal don leabhrán seo ascríobh.   Tugann sé ardú croí dhom a bheith in ann a
leithid a dhéanamh ar ócáid chomh speisialta, chomh

stairiúil agus chomh bródúil le athoscailt na scoile tar éis an
chóiriú iontach atá déanta uirthi le blianta beaga anuas.
Táim cinnte nach bréag é a rá go bhfuil áiseanna chomh
maith ag Scoil Bhriocáin is atá i scoil ar bith ar fud na tíre –
bíodh sí beag nó mór.
Dá mbeadh an Piarsach ar an saol inniu, meas tú cén bharúil
a bheadh aige faoin scoil? Is deacair a rá, ach táim cinnte go
gcuirfeadh sé áthas air a fheiceáil chomh bríomhar misniúil,
Gaelach atá pobal na scoile agus muid go láidir istigh sa
Mhílaois nua.  Tá a fhios agam go cinnte go mbeadh Colm
Ó Gaora sásta agus áiseanna den scoth le fáil ar an nGort Mór.
Nach iomaí troid agus trioblóid a tharraing seisean ar na
húdaráis chun cothrom na féinne a fháil do ghasúir an Ghoirt
Mhóir.  Mar a fheicfidh sibh san alt breá atá scríobhta ag
Seosamh Ó Cuaig, bhí ar mhuintir na háite dul ar stailc chun
scoil nua a fháil siar in aimsir an Dara Cogadh Domhanda.

Leabhar an OscailtCeart  22/03/2010  20:15  Page 3



4

Is iomaí cor atá tagtha ó tógadh an chéad scoil sa bhliain
1873, san áit ina bhfuil an séipéal anois.   Deir an seanchas
linn gur duine d’uaisle Bhaile na hInse a chuir an t-airgead
ar fáil leis an gcéad scoil a thógáil.  Bíodh an scéal sin fíor nó
bréagach, nach iomaí duine a fuair teagasc inti ó shin.  Bhí
cáil mhór ar an Máistir Ó Conghaile a bhí ag eagrú Óglaigh
Ros Muc ag tús an 20ú aoise.  Deirtear go raibh an-mheas
ag an bPiarsach ar an bhfear agus an ghráin dá réir ag
údaráis na Sasanach ar an bhfear bocht.  Bhí air bonnacha a
chosa a thaispeáint uair nó dhó de bharr a chuid eachtraí.  
Tamall roimhe seo bhí Séamus Óg Ó Braonáin ina scoláire sa
scoil.  Mac leis an máistir scoile a bhí ag múineadh anseo ag
an am a bhí ann.  Is beag aird a tharraing sé air fhéin le linn
a laethanta scoile, ach nuair a d’fhás sé suas thug sé Ceanada
anonn air fhéin.  Is cosúil go raibh sé thar barr mar aclaí agus
dá bharr seo, bhain sé áit amach ar fhoireann lacrosse na tíre
sin, a bhuach an bonn ór i gcluichí Oilimpeacha a bhí ar siúl
i Londain sa bhliain 1908.  Beidh siad ar ais i Londain go
luath.  Meas tú, an mbeidh aon duine as an nGort Mór ag
crochadh bratach na hÉireann an uair seo?
Ní gá domsa scéal Choilm Uí Ghaora ná scéal mhuintir Mhic
Aonghusa a athinsint anseo, ach ba mhaith liom go mbeadh
siad ar intinn againn agus muid ag breathnú inár dtimpeall.
Bhain siad clú agus cáil amach lena gcuid scríbhneoireachta
agus tá muide fíorbhródúil as an gceangal atá acu leis an scoil.
Is iomaí brú a cuireadh ar an scoil ar feadh na mblianta.
Bhíothas ag iarraidh an scoil a chónascadh nó go deimhin í a
dhúnadh.  ’Siad tuismitheoirí na scoile a sheas ina choinne seo
go láidir agus murach iad ní bheadh aon athoscailt againn                                           
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2003 - 2004
Ar chúl, ó chlé, Treasa Ní Loideáin (Múinteoir), Josephine Ní
Dhroighneáin, Antaine Óg Ó Mainín, Jason Ó Neachtain, Tomás Ó
Neachtain, Tomás Bairéad, Sarah De Búrca, Micheál Ó Neachtain,
Meadhbh Ní Mhainín, Micheál Ó Máille (Príomhoide).
Dara líne, ó chlé, Mary De Búrca, Gráinne Ní Shúilleabháin, Róisín Ní
Dhroighneáin, Dáithí Ó Colson, Jennifer Ní Ghriallais, Áine Ní Mhainín,
Eileen De Búrca, Vivienne Ní Niaidh.
Líne tosaigh, ó chlé, Ciara Ní Niaidh, Siobhán Ní Riain, Siobhán Ní
Mhainín, Ailish Treviss, Carrie Treviss, Mykalah Ní Niaidh, Aoife Ní
Niaidh, Nóra De Búrca.
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inniu.  Nuair a bhí an scoil taobh le oide amháin le linn na
nóchadaí is mó a tháinig an brú seo.  Bheadh sé éasca ár gcás
a thabhairt suas ag am mar seo, ach mar a deir an té a dúirt;
“‘Sé an chaoi ar láidrigh siad ar na maidí.” Tá cóip dhon litir
a sheol na tuismitheoirí chuig an nuachtán Foinse le feiceáil sa
leabhrán seo.  Tá sé suimiúil an teideal a chuir siad ar an litir,
“Cúnamh & Misneach”.  Cúnamh a bhí dhá lorg – ach ní raibh
aon easpa misnigh orthu.   Cuireadh ceisteanna i nDáil
Éireann faoi chás na scoile agus lean siad ar aghaidh gur bhain
siad amach an dara oide.  Tá moladh mór ag dul dhon
Phríomhoide Máire Ní Chonghaile, a choinnigh teagasc
d’ardchaighdeán ar siúl agus gan aici ach na tuismitheoirí mar
chabhair.  “Níor chaill fear ná bean an mhisnigh riamh,” a deir
an seanfhocal.
Thug muid cuairt stairiúil ar cheantar Pendine i ndeisceart na
Breataine Bige i 2007.  Bhí cleamhnas idir muid fhéin agus
Scoil Tremoilet tríd an gclár Oirthear – Iarthar a bhí dá riaradh
idir Léargas agus An British Council.  Is páirt de chomhaontú
Aoine an Chéasta a bhí sa scéim seo chun caidreamh maith a
chothú idir muintir na tíre seo agus muintir na Breataine.
Bhain muid sult agus sásamh as an turas agus, go deimhin
táim cinnte gur bhain siadsan an sásamh céanna as an dá
thuras a thug siad orainn anseo.  Ghlac muid páirt sa scéim
arís anuraidh agus an uair seo is le Hill Of Beath Primary
School i Fife in Albain a ceanglaíodh muid.  Thug muid cuairt
le ranganna a cúig agus a sé ar cheantar Fife ar an 30ú Márta
anuraidh, agus chaith muid cheithre lá thall.  Arís bhí an-am
againn agus bhain muid ardtaitneamh as an turas.  B’iontach
go deo an deis é a leithid do thurais a dhéanamh, agus táim
cinnte gur fada a bheidh sé i gcuimhne na ngasúir.
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Cuid den ghrúpa a chuaigh go Albain 2009

Gasúir Scoil Bhriocáin agus gasúir Scoil Tremoilet, 
An Bhreatain Bhig 2007
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Ag breathnú amach romhainn, is ag Dia a tá ’fhios céard atá
i ndán dhon scoil seo; cén chaoi a mbeidh uimhreacha
amach anseo? An mbeidh aon duine fágtha sa taobh seo tíre
de bharr an chúlú eacnamaíochta? An mbeidh lucht Bhaile
Átha Cliath ag iarraidh an méid againn is a bheadh fágtha
a bhrú isteach sna cathracha? Cén todhchaí atá ann dhon
Ghaeilge agus dár gcultúr? 
Níl dabht ar bith ach go bhfuil muid ag maireachtáil in am
fíorchorrach faoi láthair agus nuair a scríobhfar stair na linne
seo, tá seans go mbeidh trácht ar na blianta seo san abairt
chéanna le tubaiste Black Tuesday 1929.  Tá drochghaoth ag
séideadh anoir i láthair na huaire le gearradh ar bhuiséad
agus drochmheas dá chaitheamh ar mhúinteoirí agus ar
ghnáthoibrithe eile san earnáil phoiblí.  Is drochpholasaí
amach agus amach é seo.  Níor chóir milleán a bhualadh ar
dhaoine nach raibh baint ná páirt acu leis an bpraiseach atá
déanta den tír.   Níl neart gan cur le chéile, níl maith ar bith
a bheidh ag iarraidh an tír a scoilt idir an earnáil phoiblí
agus an earnáil phríobháideach.  Chonaic muid ár ndóthain
scoilt sa tír seo ó aimsir Chromaill.  Go deimhin, b’é an
polasaí a bhí ag arm Shasana riamh ná na Gaeil a scoilt agus
a lagan.  Is bocht an scéal é go bhfuil muid fhéin ag déanamh
an rud céanna anois.  Ní mór dúinn ar fad seasamh lena
chéile agus oibriú chun an tír seo a chur ar a cosa arís.
Ní scéal nua é  cruatan a bheith sa taobh seo tíre.  Is iomaí cor
atá tagtha ó tháinig Briocán amach as Árainn chomh fada
linn.  Más fíor do sheanchas na ndaoine é, nach raibh
muintir Ros Muc i gcuideachta Bhrian Ború i gCath Chluain
Tairbh? Ar ndóigh, ní i bhfolach a chuaigh siad i 1916 ach
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an oiread.  Bhánaigh an imirce an ceantar ach fós ní bhfuair
an pobal bás – nach ag méadú atá an daonra anois, buíochas
le Dia? Is deacair muintir Chonamara a choinneal thíos.
Nach raibh sé i bhfad níos measa acu in aimsir an
drochshaoil agus nár mhair siad? Nár chaomhnaigh siad ár
dteanga agus iad scaipithe ar fud an domhain? Nár fhill siad
abhaile chomh luath agus a bhí siad in ann? ’Sé Fear
Chonamara Fear an Mhisnigh.  Creidim fhéin nuair a
bheidh ceiliúradh 100 bliain na scoile seo ann i 2044 go
mbeidh an pobal seo chomh folláin, Gaelach  agus a bhí sí
riamh.  Fág ag fear an bháinín bán é.
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Cóip don litir a sheol tuismitheoirí na scoile chuig
an Aire Éamon Ó Cuív agus ag Foinse i 1997.

10
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SSttaaiillcc  aann  GGhhooiirrtt  MMhhóóiirr
Seosamh Ó Cuaig

Ar an 23ú lá de Mheán Fómhair 1942, bhí tuairisc ar
an Irish Times go raibh stailc i Scoil Náisiúnta an
Ghoirt Mhóir.  Foilsíodh tuairisc eile ar an Connacht

Sentinel an lá roimhe sin.  Is cosúil gurbh é an tuairisceoir
céanna a scríobh an dá phíosa.
Dúirt an tuairisceoir go raibh an stailc seachtain ar bun nuair
a thug seisean cuairt ar an áit.  Bhí thart ar sheasca (60) dalta
coinnithe sa mbaile mar gheall ar an drochbhail a bhí ar an
scoil.  Ní raibh i láthair ach an Príomhoide, Mr.  Mc Guinness,
agus a chúntóir, mac an Phríomhoide agus beirt chlainne le
Sáirsint na háite.  Bhí cóta mór ar an bPríomhoide agus an triúr
gasúr ag creathadh leis an bhfuacht sna suíocháin.
Ní raibh amhras ar bith ar an tuairisceoir nach foirgneamh
gan mórán cuma a bhí sa scoil.  Ní choinneofá beithígh inti,
dúirt sé.  Cláracha a bhí curtha sna fuinneoga ach ba bheag
ab fhiú iad nuair a rinne sé múr báistí le linn dhó a bheith i

Leabhar an OscailtCeart  22/03/2010  20:15  Page 12



13

láthair.  Shéid braonacha móra báistí trí na cláracha ar fud an
tseomra agus i bhfoisceacht cúpla troigh d'áit na tine.  Bhí
séideáin ghaoithe ag teacht as chuile thaobh, go háirid as
poill mhóra a bhí san urlár.
Bhí poll mór sa tsíleáil os cionn an dorais tosaigh agus an
chosúlacht ar an áirse go bhféadfadh sí titim nóiméad ar bith.
Chuaigh an tuairisceoir chun cainte le cuid de thuismitheoirí
na ngasúr ansin.  Dúirt siadsan leis go gcoinneoidís an stailc
ar bun go gcuirfí caoi ar an scoil.  Bhí scoileanna eile an
pharóiste coinnithe go maith, dúirt siad, ach bhí siadsan fágtha
ar an bhfaraíor géar.  “An bhfeiceann tú Scoil Loch Con
Aortha”, a dúirt siad, “cuireadh caoi uirthi le gairid cé go
bhfuil Scoil an Ghoirt Mhóir i bhfad níos measa ná í”.
Nach diabhalaí an rud é, a dúirt siad, go bhfuil airgead le fáil
le linn snámha den chéad scoth a réiteach do strainséirí atá ag
teacht anseo, ach nach bhfuil pingin ar bith ann dhon scoil sin
againne.
Labhair siad ar Phádraic Mac Piarais freisin agus dúirt gur
mhinic a luaigh sé Scoil an Ghoirt Mhóir ina chuid scríbhinní.
Mheabhraigh siad dhó gur sa scoil sin a chuir sé scrúdú ar
dhaltaí i 1903, an chéad bhliain a dtáinig sé go Ros Muc.
Bhí eolas faighte ag an tuairisceoir nach bhféadfaí an ‘School
Attendance Act’ a chur i bhfeidhm ar na tuismitheoirí mar go
raibh sé ráite san Acht  go gcaithfeadh foirgneamh na scoile a
bheith coinnithe go maith sula gceadófaí a leithéid de phíonós
a chur orthu.  Ní raibh ach rud amháin ann a d'fhéadfadh
breith orthu agus ba é sin go mb'fhéidir nach n-íocfadh an
rialtas an deontas £2 ar son labhairt na Gaeilge leo.  Dá
dtarlódh sé, chaillfeadh cuid acu £12.  
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Chuaigh an tuairisceoir chomh fada le teach an Bhainisteora,
an Sagart Paróiste, an tAthair Kenny, go bhfaigheadh sé a
thaobh siúd den scéal freisin, ach ní raibh sé ag baile.
Glacadh go coitianta leis, a dúirt an tuairisceoir, go raibh an
Bainisteoir ag déanamh a dhíchill leis an gcás a réiteach.
Beagnach dhá bhliain roimhe sin d'fhoilsigh Oifigeach
Sláinte an Chontae, an Dr.  B.  Ó Beirne, tuairisc faoi Scoil
an Ghoirt Mhóir.  Labhair seisean freisin faoi na fuinneoga
briste, faoi na poill san urlár, faoin bhfuacht agus faoin
bhfliuchán.  Theastódh scoil nua go géar, a dúirt sé.  
D'fhreagair an tAth.  Kenny an chaint sin an tseachtain dar
gcionn.  Níor thuig sé cén fáth a raibh daoine ag cur milleáin
air fhéin faoi nach raibh scoil shásúil ar an nGort Mór.  An
Roinn Oideachais, an Roinn Airgeadais agus Bord na
nOibreacha Poiblí a bhí freagrach as sin, a dúirt sé.  Bhí blianta
caite aigesean ag iarraidh scoil nua ar an nGort Mór.  Ní raibh
an Roinn Oideachais sásta athnuachan a dhéanamh ar an léas
a bhí acu ar an bpíosa talún a raibh an tseanscoil tógtha air go
dtí go gcuirfeadh an tiarna talún cruthúnas ar fáil go mba leis
é ó cheart.  Ní raibh an tiarna talún sásta an teideal a chur ar
fáil mar go gcuirfeadh sé costas air, a bhí sé a rá, agus, ar aon
nós, gur masla a bhí ann é a iarraidh air, ó tharla go raibh sé ag
tabhairt léasanna le blianta roimhe sin gan ceist ar bith.
Mhol an Bainisteoir ansin go ndéanfaí scoil nua ar thalamh
ard suas ón mbóthar, ach ní raibh oifigeach na Roinne sásta
leis sin.  Mheas sé go gcosnódh sé iomarca an suíomh a
chothromú.  Ní i gCo.  na Mí atá muid, a dúirt an Sagart
Paróiste, á fhreagairt: ní hé chuile áit a bhfuil talamh mín
cothrom  sa taobh seo den tír.  Fiú amháin nuair a thairg an   
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Pádraic Mac Piarais, a tháinig go Scoil an Ghoirt Mhóir i 1903, le
scrúdú Gaeilge a chur ar na daltaí.

An chéad scoil a tógadh ar an nGort Mór i 1873
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Sagart Paróiste go ndéanfadh muintir na háite obair
dheonach ar an suíomh, ní ghlacfaí leis.
Séard a dúirt oifigeach na Roinne sa deireadh, go bhféadfaí
scoil a thógáil ar an talamh íseal ó dheas.  Bogach a bhí
ansin, a dúirt an Sagart Paróiste.
Ba é tús agus deireadh an scéil go raibh sé fhéin ar a mhíle
dícheall ag cur brú ar na húdaráis faoin scoil.  Tá Ceardscoil
nua agus Beairic nua faighte againn, a dúirt sé, ach níl
bunscoil nua fós againn ar an nGort Mór.  
I mí Eanáir 1941 a scríobh an tAthair Kenny an chaint sin.
Ba sheo é Meán Fómhair 1942 anois agus bhí an stailc faoi
lán tseoil.
Chuaigh an tAthair Kenny i mbun pinn aríst.  Dúirt sé nach
raibh call ar bith leis an stailc agus go raibh na tuismitheoirí
curtha ar mhíthreoir.  Ba mhaith ab eol do chuid acu, a dúirt
sé, go raibh suíomh le haghaidh scoile i gcomhair 64 gasúr
ceannaithe aigesean as a chuid airgid fhéin.  An dream is mó
a bhí ag casaoid, a dúirt sé, níor chuir siad pingin ná
leithphingin ann.  Mhínigh sé go raibh deontas £2000
ceadaithe ag an Roinn Oideachais le scoil nua a thógáil, go
raibh an cás i lámha Bhord na nOibreacha Poiblí  agus go
ndéanfaí an obair chomh luath agus ab fhéidir.
Idir an dá linn, chuirfeadh seisean ionad sealadach ar fáil do
na daltaí in aice láimhe go dtí go mbeadh an scoil nua déanta.
Duine amháin a tharraing an stailc seo, a dúirt an Sagart
Paróiste, agus níl a fhios ag an gcuid is mó de na tuismitheoirí
an chúis atá leis an stailc dáiríre.  (Ceaptar gurbh é Colm O
Gaora a bhí i gceist aige, cé nár ainmnigh sé é. 
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An sean scoil, a athchóiríodh mar shéipéal i 1943

Gasúir Scoil Bhriocáin sna caogadaí
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Níor mhínigh sé ach oiread céard a bhí i gceist aige le cúis
eile a bheith leis an stailc).  Ach bhí sé thar a bheith cinnte ar
chuma ar bith go raibh an-díchéille ar na tuismitheoirí a thug
aird air.
Pé scéal é, bhí an blúire seo a leanas ar an Connacht Tribune
ar an 3ú lá de Dheireadh Fómhair 1942.
"School strike settled…The Gortmore school strike
came to an end this week when all the children
returned to their studies on Monday.  The parents'
decision to discontinue the strike came in response to
a request from his Lordship, the Most Rev.  Dr.
Browne, Bishop of Galway, conveyed through the
Parish Priest, the Very Rev.  M Kenny."

Ar an 22ú Bealtaine 1943, tuairiscíodh ar an Connacht Tribune
go raibh tógáil na scoile nua tosaithe agus tamall ina dhiaidh
sin, foilsíodh an blúirín seo ar an bpáipéar céanna.
"New chapel of ease… the work of converting the old
schoolhouse at Gortmore into a chapel-of-ease for
Rosmuck is now almost completed by Messrs.
Cunnane Bros., the contractors.  The Very Rev.  M
Kenny P.P., expects to be able to celebrate the first
Mass there on Easter Sunday.  The chapel will
accommodate about 300 people."

An chuid agaibh a bhfuil fonn oraibh a fháil amach cén dáta
go díreach ar coisreacadh Séipéilín an Ghoirt Mhóir, tá sé
scríobhta ar chloch chuimhneacháin taobh amuigh de.
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SSccooiill  NNááiissiiúúnnttaa  aann  GGhhooiirrtt  MMhhóórr
Bríd Uí Chlochartaigh

Bean as Baile na hInse, a chónaigh sa gCaisleán ansin, a
d’fhiafraigh cén fáth nach raibh gasúir a chonaic sí ag
spraoi in aice an bhóthair ar scoil.  Ar a chur in iúl di

nach raibh aon scoil acu, bheartaigh sí costas tógála scoile a
bhronnadh ar na húdaráis.  De réir an tseanchais, sin mar a
tharla scoil náisiúnta a bheith sa nGort Mór ó 1873.  Dhá
seomra ranga agus seid móna a rinneadh.  Bhí ar gach
comhluadar ag a raibh páiste ar scoil cairt mhóna a sholáthar
dhon scoil sin, nó fód móna a thabhairt dhon dalta gach lá leis
an áit a théamh.
Is go dtí an scoil seo a tháinig Pádraig Mac Piarais le scrúdú
a chur ar na daltaí do Chonradh na Gaeilge, ar a chéad turas
go Ros Muc i 1903.  Fear de mhuintir Uí Chonaola a bhí ina
phríomhoide ansin le linn Chogadh na Saoirse.  De bharr a
ngráine ar an bhfear céanna, a loisc na Dúchrónaigh a theach
cónaithe in Aibreán na bliana 1921.
I ndaicheadaí an chéid seo caite bhí fuinneoga na scoile ag
lobhadh agus an foirgneamh ag titim as a chéile.  B’éigean
dul ar stailc le go dtógfaí áras scoile nua.

19
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Dá bharr sin, aistríodh na scoláirí go dtí Coláiste
Cuimhneacháin an Phiarsaigh (an Coláiste ‘Tin’, i
mbéarlagair na háite) ar feadh bliana go leith.  Tógadh scoil
nua siar ón tseanscoil agus cuireadh an tseanscoil in oiriúint
do shéipéal Caitliceach.
Is é Criostóir Mac Aonghusa a bhí mar phríomhoide nuair
a hosclaíodh an scoil nua i 1945.  Bhíodh canda aráin agus
subh air, le fáil gach lá ag gach dalta ag an am.  Bhí mug cócó
le fáil sa ngeimhreadh.  Cuireadh áiseanna breise ar fáil
dhon scoil i 1960.
As seo amach is san áras seo a bheas oifig an phríomhoide.
Beidh halla beag siamsaíochta ann freisin.  Is ann a
thabharfar aire agus oideachas do dhaltaí a bhfuil
riachtanais bhreise acu.  Beidh leithreas speisialta ann do
ghasúir le míchumais.
De réir a bhfuil d’eolas ar fáil, bhí suas le cheithre scór páistí
ag freastal ar an nGort Mór tráth.  Thit an tinreamh go dtí 13
i 1998.  Tá 37 páiste ag freastal faoi láthair sa bpíosa nua a
cuireadh as an scoil agus a hosclaíodh i mbliana.  Tá siad
faoi chúram beirt mhúinteoir.  Is é Micheál Ó Máille an
príomhoide agus is é a chuir an chuid is mó den eolas ar fáil,
atá sa ngiota seo.  Saol agus sláinte aige.
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Scoil Bhriocáin sna caogadaí

Scoil Bhriocáin sna hochtadaí
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SSccooiill  NNaaoommhh  BBrriiooccááiinn
Mary Uí Fhlatharta

Tóigeadh Scoil Naomh Briocán sa mbliain 1946, Ó
Cuinneóin a bhí ar an gconraitheoir as Cnoc Mhuire,
Co.   Mhaigh Eo.   Is aniar as Loch i Bhaile i nDoire

Iorrais a tháinig an gaineamh.   Ba é Peadar Breathnach
(Peter Jeanín) as Scríb a rinne an obair chloch.   D’oibrigh
Máirtín Seoige (Máirtín Pheadair Waitear) as Doire Iorrais
mar fhear ceirde.   Bhí Padraig Ó Fátharta (Patrick Sheáin),
Pádraig Ó Fátharta (Patrick Mháirtín) as Inbhear, Micheál Ó
Halluráin (Maidhc Choilm) agus Seán Ó Conaola (John
Chuimín) as an Turloch ag freastal ar na súinéirí.   Bhí Colm
Ó Máille (Colman Sonny) as Inbhear agus Seán  Breathnach
(Seán Joeen) as Doire Iorrais ag obair leis an mbád thiar ar
Loch i Bhaile ag fáil an ghaineamh.   Crúin sa lá, an pá lae a
bhí acu.    
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SSccooiill  NNááiissiiúúnnttaa  aann  GGhhooiirrtt  MMhhóóiirr
Frank a’ Mháille

Ní ar an nGort Mór a chuaigh mé ar scoil, cé gur ann a
chuaigh mo mhuintir agus mo chlann fhéin.  Bhí fáth
leis seo.   Bhí col ceathracha liom, clann Chóilín a’

Mháille – a  bhí ina gcónaí san áit a bhfuil an tIonad Sláinte
anois – ag dul ar scoil i Scoil Náisiúnta an Turlaigh Bhig, agus
socraíodh gur ag an scoil sin a rachainn fhéin agus mo
dheirfiúr.
Tógadh scoil náisiúnta nua ar an nGort Mór sna daicheadaí
agus le linn na tógála bhí na gasúir dhá múineadh i gColáiste
Cuimhneacháin an Phiarsaigh.  San am sin, léití Aifreann ar
an Domhnach sa nGairmscoil.  Déanadh athchóiriú ar an
tseanscoil mar Theach a’ Phobail agus b’é Micheál De Brún,
Easpag na Gaillimhe, a bheannaigh é sa bhliain 1944.   Bhí
garda onóra dhó ag an bhFórsa Cosanta Áitiúil.  Bhí rudaí lag
go maith sa bparóiste sna caogadaí agus seascadaí de bharr
imirce agus an drochbhail a bhí ar an ngeilleagar.  Ag an am
bhí caint go raibh an Ghairmscoil agus beairic na nGardaí le
dúnadh agus bhí tinreamh na bunscoile lag go maith – chomh
lag sin go raibh an baol ann go ndúnfaí an scoil freisin.  
Tógadh coiste thuismitheoirí na ngasúr le féachaint chuige
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nach ndúnfaí an scoil.  Bhí olltoghchán ann i 1973 agus
tháinig rialtas nua i gcumhacht, rialtas a bhí báúil linn agus
d’fhan an scoil ar oscailt.  Ón am sin amach, mhéadaigh líon
na ngasúr agus tá an scoil ag láidriú riamh ó shin.
Breathnaigh ar an nGort Mór anois.  Beocht ar fud na háite.  
Mar a dúirt mé cheana, d’fhreastail mo chlann fhéin ar scoil
an Ghoirt Mhóir.  Bhí togha na múinteoirí ann lena linn agus
ó shin go dtí an lá atá inniu ann.  Chaith mé fhéin agus
Maud, mo bhean chéile, blianta fada ar an gcoiste
bainistíochta agus tá sé le rá go raibh lántacaíocht le fáil i
gcónaí ó na múinteoirí.  Comhghairdeas le gach duine, idir
mhúinteoirí agus choiste bainistíochta, faoin bhfoirgneamh
nua agus an dul chun cinn iontach atá déanta sa scoil seo.
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MMoo  sshhaaooll  ii  SSccooiill  aann  GGhhooiirrtt  MMhhóóiirr
Bríd Ní Fhátharta (Iar-mhúinteoir)

Ceapadh mise mar chúntóir i Scoil an Ghoirt Mhóir sa
mbliain 1949.  Criostóir Mac Aonghusa, go ndéana Dia
trócaire air, a bhí ina phríomhoide.  Bhí an foirgneamh

nua go maith ag an am agus cé nach raibh córas uisce nó
séarachais an lae inniu ann, bhí sé compordach.  Bhí tinteán i
gcoirnéal an tseomra ar a raibh tine le fódú ar maidin.  
Scor Criostóir Mac Aonghusa i 1963, agus ceapadh Pádraig
Ó Tuathail ina áit.  Nuair a d’imigh Pádraig, fuair mise post
an phríomhoide in Aibreáin na bliana 1966.  Ba é an sagart
paróiste, an tAthair Liam Ó Móráin nach maireann, a bhí
ina bhainisteoir ar an scoil.  Ní raibh coistí bainistíochta i
bhfeidhm ag an am.
Ba mhór i gceist cónascadh scoileanna sna seascadaí agus
na seachtóadaí.  Bheartaigh an Roinn Oideachais cónascadh
a dhéanamh idir Scoil an Ghoirt Mhóir agus Scoil an
Turlaigh Bhig.   Níor aontaigh na tuismitheoirí leis sin agus
b’iad, bail ó Dhia orthu, a chuir stop leis.   Nuair a socraíodh
obair fheabhsúcháin a dhéanamh ar an scoil, aistríodh na
gasúir agus múinteoirí go Coláiste Cuimhneacháin an
Phiarsaigh – le cead cheiste an Choláiste sin.  
Ar fhilleadh go dtí an Gort Mór, bhí cóir bhreá nua-aimseartha 
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Ó chlé,Mae Uí Mhaud, Bríd Ní Fhátharta, John Blake, An tAthair Leon
Ó Móracháin, Máire Ní Chonghaile, Pádraic Carey.

Ar chúl, ó chlé, Noel Ó Mainín, An tEaspag Éamon Ó Cathasaigh,
Helen Breathnach, Bríd Ní Fhátharta (Príomhoide) 
Chun tosaigh, ó chlé,Muiris Ó Catháin, Caoimhín Seoighe, Shane Ó
Cléirigh, Gearóid Ó Niaidh.
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ar an scoil – teas lárnach curtha isteach agus uisce reatha; brat
ar an urlár in áit cláracha loma agus boird agus cathaoireacha
in áit boird ar an seanstíl.  
Tháinig agus d’imigh cúntóirí i gcaitheamh na mblianta.
Cuimhním ar Bhairbre Ní Chonghaile Uí Chuinn nach
maireann, a chaith seal gearr ag ionadaíocht, Pádraicín Ní
Ghaora a raibh acmhainn bhreá grinn aici, Máire Cradock a
chaith roinnt blianta linn, Máire Bn.  Maude, beannacht Dé
lena hanam, a tháinig le bearna a líonadh tar éis di bheith
scortha, agus Máire Ní Chonghaile a chothaigh scoláireacht
álainn cainte sa dráma Nollag a réitigh sí chuile bhliain.
Ós ag caint ar dhrámaí mé, ní raibh leisce riamh ar na gasúir
dul ar stáitse le coirmeacha ceoil agus drámaí sa gColáiste
‘Tin’, nó aghaidh a thabhairt ar chomórtaisí scéalaíochta
agus amhránaíochta níos faide ó bhaile ag Slógadh.
Bhí sé easca ócáidí mar sin a eagrú mar bhí cabhair agus
tacaíocht le fáil i gcónaí ó na tuismitheoirí.  Bhí an chabhair
chéanna le fáil go fial flaithiúil má bhí aon fhadhb a bhain le
córas teasa nó uisce sa scoil.  Uair dá raibh gearchéim leis
an gceantar máguaird faoi shioc agus faoi shneachta, rinne
na mná éacht ag soláthar uisce agus bia in aghaidh an lae
leis an scoil a choinneáil ar siúl.
Mo bhuíochas dóibh ar fad agus freisin mo mhíle buíochas
do na gasúir ar fad a d’fhreastail ar an scoil le mo linn.
Le cúnamh Dé, beidh clann a gclainne ag freastal ar an scoil
álainn atá dhá ceiliúradh i mbliana.  Comhghairdeachas ó
chroí le coiste na scoile agus go raibh rath ar na gasúir agus
ar an bhfoireann teagaisc atá agus a bheas inti.

28
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BBoorrdd  BBaaiinniissttííoocchhttaa  SSccooiill  BBhhrriiooccááiinn
Micheál Ó Máille, Príomhoide

Is iomaí Bord Bainistíochta atá ar an scoil seo in imeacht namblianta.  Is é Easpag na Gaillimhe, An tOirmhinneach
Máirtín Ó Draighneáin, patrún na scoile faoi láthair.  Seo

iad na baill atá ar an mBord faoi láthair.
Cathaoirleach:An Canónach Pádraig Mac Consaidín, SP
Rúnaí:Micheál Ó Máille
Cisteoirí: Risteard Ó Riain, Marie Ní Mhainín
Baill eile: Eibhlín Uí Mhainín, Máirtín Ó Lochnáin, Máirín
Uí Niaidh, Donna Uí Chatháin.
‘Siad an Bord Bainistíochta atá freagrach as bainistiú na
scoile.   Tá foireann na scoile fostaithe ag an mbord chun
freastal ar riachtanais oideachais agus sábháilteachta na
ngasúr.  Tá freagracht mhór ag baint le bainistiú na scoile, tá
orainn a chinntiú go bhfuil an scoil ag cloí le reachtaíocht
stáit agus go bhfuil chuile dhuine idir dhaltaí, fhoireann
oibre agus chuairteoirí sábháilte fad agus atá siad ar láthair
na scoile.  Ar ndóigh, níl sé seo éasca nuair a bhíonn airgead
gann, agus tá muid go mór faoi chomaoin ag Éamon
30
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Seoighe as ucht an chabhair a chuireann FÁS ar fáil.  
Tháinig brú mór ar bhord bainistíochta na scoile glacadh le
cónascadh i lár na nóchadaí, ach mar a tá a fhios agaibh, níor
tharla sé seo de bharr thoil na dtuismitheoirí.  Ó tháinig mé
fhéin ar an mBord i 2003, is iomaí eachtra agus fadhb a tháinig
os ár  gcomhair.  Ceann dho na fadhbanna a bhí againn ná
nach raibh seirbhís bus ar fáil do ghasúir Dhoire Iorrais, cé go
raibh seirbhís ar fáil ón gceantar sin siar go dtí Scoil Chill
Chiaráin.  Bhí orainn feachtas láidir a chur le chéile chuig oifigí
Bhus Éireann agus chuig oifigí na Roinne Oideachais, ach
buíochas le Dia, tá seirbhís den scoth dá cur ar fáil dúinn anois.
Mar is eol daoibh, ní go rómhaith a bhí cóiríocht na scoile ag
am, agus bhí muid mar bhord ag déanamh chuile iarracht
feabhas a chur ar an seanfhoirgneamh a bhí ann.  Réitigh
muid páirc imeartha idir muid fhéin agus an séipéal, tógadh
balla cloiche os comhair na scoile, cuireadh fuinneoga nua
isteach agus tógadh oifigí agus seomra tacaíochta foghlama.
Cé go raibh na rudaí sin ar fad go maith, is beag feabhas a
bhí ar an bhfoirgneamh agus shocraigh muid athchóiriú
iomlán a dhéanamh ar an scoil.  Tar éis roinnt iarratais a
bheith diúltaithe ag an Roinn Oideachais, glacadh leis an
iarratas a chuir muid isteach i 2006.  
Údar ceiliúrtha a bhí anseo, ach bhí go leor oibre amach
romhainn.  An chéad rud a bhí le déanamh againn ná bualadh
le hoifigigh na Roinne thíos ar an Tulach Mór, i gContae Uíbh
Fhailí.  An Cathaoirleach agus mé fhéin a bhí i láthair.  Nuair
a tháinig muid aníos shocraigh muid scríobh ag roinnt mhaith
ailtirí chun costas a fháil ar an obair.  ’Sé Risteard Ó Riain a
bhreathnaigh i ndiaidh seo, agus nuair a tháinig na costais ar
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ais, ba é PJ Newell a roghnaigh an Bord.  Níl dabht ar bith ach
gurb é seo an cine ba thábhachtaí a rinne an Bord ó fuair muid
an cead tógála ón Roinn Oideachais.  Tharraing seisean na
pleananna agus chuir sé iarratas isteach chuig an Comhairle
Contae chun cead pleanála a lorg.  Nuair a fuair muid an cead
pleanála, cuireadh fógra sa bpáipéar chun tairiscintí a lorg; tar
éis próiseis fhada, ’siad Newell Construction a chuaigh i mbun
oibre.  Thosaigh siad ar an obair i Mí Mheithimh i 2008 agus
tháinig críoch leis an obair i Mí Feabhra na bliana seo.  
Bhí go leor oibre i gceist dhon Bhord idir chruinnithe, réiteach
fadhbanna beaga (agus móra) ach buíochas le Dia, tá muid
tagtha slán tríd.  Is beag lá nach raibh mé fhéin agus Risteard
Ó Riain ag caint lena chéile ag iarraidh réiteach a fháil ar
fhadhb amháin nó ar cheann eile.  Ní bréag ar bith a rá murach
chomh díograiseach a d’oibrigh Risteard, ní bheadh muid ag
seasamh istigh anseo inniu.   Bhí muid gann in airgead minic
go maith le linn na tógála, ach buíochas le Dia, tháinig an tAire
Éamon Ó Cuív i gcabhair orainn uair nó dhó.  Bhí go leor
cruinnithe Boird againn ag amanna nach raibh feiliúnach, ach
bhí freastal breá ar na cruinnithe i gcónaí.  Bhí Marie i gcónaí
ar fáil am ar bith dhon lá chun treoir agus cabhair a thabhairt.
Nach iomaí lá dá raibh orm glaoch ag an obair ar Eileen Uí
Mhainín chun réiteach a fháil ar cheist éigin.  Bhí Mairín Uí
Niaidh le fáil i gcónaí chun snas a chur ar pé ní a bhí ar lámh
againn.  B’iontach an rud é leithid Mháirtín Uí Lochnáin a
bheith ar an mBord againn lena thaithí ar chúrsaí tógála.  Ar
ndóigh, ’sé an Cathaoirleach ceannródaí aon choiste, agus ba
mhaith liom mo bhuíochas pearsanta a thabhairt dhó as an
tacaíocht a thug sé dhom ó tháinig mise go dtí an scoil seo.
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Bord Bainistíochta na Scoile
Ar chúl, ó chlé,Micheál Ó Máille, (Príomhoide), Risteard Ó
Riain, Máirtín Ó Lochnáin, An Canónach Pádraig Mac
Consaidín, SP.
Chun tosaigh, ó chlé, Eibhlín Uí Mhainín, Máirín Uí Niaidh,
Donna Uí Chatháin,(Múinteoir), Marie Ní Mhainín.

33
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’Sé cnámh droma eagraíocht ar bith ná an fhoireann atá ag
feidhmiú taobh istigh dhi.  Tá an t-ádh orainn go bhfuil leithid
Donna againn anseo ar an nGort Mór.  Ní gá domsa na tréithe
iontacha atá aici a lua libh anseo ach a rá go bhfuil mé
fíorbhuíoch di as ucht an teagaisc atá sí a chur ar fáil do na
gasúir.   Bhí deá scéal ar ndóigh ag Donna agus ag John, nuair
a rugadh a n-iníon Amy, ar an 20ú lá de Feabhra.   Cuirim
chuile bheannacht orthu.   Tá an t-adh orainn go bhfuil Máire
Seoige istigh ag ionadaíocht in n-áit Donna i láthair na huaire.   
Tá Nora Uí Chualáin anseo ó tháinig mé fhéin anseo agus tá
súil agam go mbeidh sí blianta fada fós inár gcuideachta.
Bíonn sí i gcónaí le fáil le aon chabhair a chur ar fáil do na
gasúir nó dhon chuid eile den fhoireann.  Mar is eol daoibh, ’sí
Lisa a chuireann ord agus eagar ar chúrsaí riaracháin le linn
uaireanta scoile. Tá scileanna ríomhaireachta d’ardchaighdeán
aici agus is iontach an chabhair domsa a leithid a bheith agam
sa scoil.  Cá mbeadh an scoil seo gan Colm Bairéad?  Aon ní
atá briste ó throscáin go dtí an córas teasa, ’sé Colm an chéad
duine a bhíonn ar an láthair.  Go mba fada buan thú, a Choilm.
Bíonn Caroline Ní Chonghaile, Peadar Ó Ráinne, Bríd Uí
Niaidh, Micheál Antaine Ó Loideáin, Sharon Casburn, Kevin
Ó Gionnáin, Nóirín Ní Shúilleabháin agus Caitríona Ní
Cheannabháin ag cur seirbhís den chéad scoth ar fáil do
ghasúir na scoile seo.  Aríst ba mhaith liom chuile bheannacht
a chur orthu.
Is breá an foirgneamh atá againn inniu.  Táim cinnte go
mbeidh sé ann go ceann blianta amach romhainn.  Is iad an
Bord Bainistíochta cnámh droma na scoile, is iontach go deo
an tacaíocht a thugann siad domsa agus mé i mbun oibre
anseo ó lá go lá.  Go bhfága Dia bhur sláinte agaibh!
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Foireann na Scoile
Ar chúl, ó chlé, Micheál Antaine Ó Loideáin, Nóra Uí Chualáin,
Peadar Ó Ráinne.
Chún tosaigh, ó chlé,Máire Seoige, Micheál Ó Máille, Donna
Uí Chatháin, Caroline Ní Chonghaile.
Ar iarraidh, Bríd Uí Niaidh, Colm Ó Bairéad, Kevin Ó
Gionnáin, Nóirín Ní Shúilleabháin agus Caitríona Ní
Cheannabháin.

Lisa Clarke, rúnaí
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CCuuiimmhhnníí  CCiinnnn  IIaarr--ddhhaallttaaíí  nnaa  ssccooiillee
tthhaarr  tthhrrééiimmhhssee  nnaaoocchhaa  ccúúiigg  bblliiaaiinn

óó  11991122  –– 22000077
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CCuuiimmhhnníí  CCiinnnn  NNoorraa  UUíí  MMhhaaiinnnníínn
Agallamh a chuir Máirtín Tom Sheainín Mac Donnacha 
ar Nora Uí Mhainnín (Bheartla), a rugadh sa bhliain 1908

Bhí mé ocht mbliana d’aois nuair a tháinig na Black n’
Tans isteach sa scoil.  Chuaigh an máistir amach tríd an
bhfuinneog agus ní raibh a fhios againn cén fáth a

ndearna sé é sin, ach is dócha go bhfuair sé scéala go raibh na
Tans ar an mbealach agus gur éalaigh sé suas an cnoc uathu.
Tháinig na Tans isteach ansin agus bhí siad feargach go maith
leis an máistreás, ach níor bhreathnaigh siad beag ná mór
orainne.  Bhí siad uafásach ag breathnú, bhí siad marcáilte
timpeall a gcuid súile agus a gcuid leicne.  Scríobh siad rud
éigin ar an gclár dubh ach fuair an mháistreás páipéar nuachta
agus chlúdaigh sí é.  Ní raibh a fhios ag aon duine eile céard a
bhí scríobhta air agus níl a fhios fós.  Bhí muid scanraithe nuair
a tháinig na Tans isteach.  D’imigh siad ansin agus las siad
teach an mháistir, teach an Phiarsaigh agus Tí Choilm Uí
Ghaora agus d’imigh siad siar an bóthar agus dúirt an
mháistreás linn; 
“Téigí abhaile anois go beo agus téigí trasna na ngarraíthe –
ná téigí ar an mbóthar, ar fhaitíos go gcasfaí oraibh iad”.  
Tháinig siad isteach go Ros Muc ach ní raibh duine ar bith
sna tithe, bhí siad ar fad imithe soir an criathrach i bhfolach.
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Nóra Uí Mhainnín, an dara duine ó dheis

Nóra Uí Mhainnín, in aois 102 bliain
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Bhí sé blianta ina dhiaidh sin nuair a thuig muid céard a bhí
ag tarlú.  Las siad trí theach an lá sin agus d’imigh siad siar
bóthar Chill Chiaráin.   Ar an mbealach ar ais, tháinig siad
isteach bóthar Ros Muc aríst agus dúirt na daoine a bhí ag
breathnú orthu go raibh trí ghunna ar chaon taobh dhon leoraí
acu agus go raibh siad ag scaoileadh urchair.  Bhí an torann
uafásach.  Chloisfeá dhá mhíle ó bhaile é.  Déanadh ambush
mór orthu taobh istigh de Chloch an Mháma ón gcnoc agus
bhí sé  ráite gur maraíodh duine nó b’fhéidir beirt de na Tans
an tráthnóna sin.  D’imigh siad leo as Ros Muc agus níor
facthas níos mó iad.  Bhí sé ráite go raibh an-siúl acu ag fágáil
– is dóigh go raibh faitíos orthu go mbeadh tuilleadh gunnaí
ina ndiaidh.
Ní cuimhneach liomsa Pádraig Mac Piarais ar chor ar bith, ach
casadh le mo chuid deirfiúracha é.  Tháinig siad abhaile ón
scoil lá agus dúirt siad go raibh Pádraig Mac Piarais ag
múineadh Óró Sé do Bheatha Bhailedóibh.  Duine an-deas, lách
a bhí ann.  Thagadh sé isteach an bóthar go dtí crosbhóthar
Chill Bhriocáin agus bhíodh na buachaillí ar fad ag fanacht
leis.  Deireadh sé le Máirtín, m’fhear céile, agus le buachaillí
óga na háite, dul isteach sa gcoill agus maidí a bhaint.  Ansin
thosaíodh sé dhá ndroilleáil suas agus anuas an bóthar.
Bhíodh Mairéad, a dheirfiúr, agus a mháthair leis agus théadh
siad sin isteach sa teach, ag máthair Mháirtín.  Bhíodh cupán
tae acu agus bhíodh tine bhreá aici.  D’fhanadh siad sa teach
go mbíodh Pádraig réidh.  Bhí Pádraic Mac Piarais thar a
bheith molta ag muintir na háite, ach ní cuimhneach liomsa é.
Bhí mé ró-óg.
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CCuuiimmhhnníí  CCiinnnn  MMhhaaiirrééaadd  UUíí  TThhuuaatthhaaiill
Seo mar a d’inis Mairéad Uí Thuathail (Meag Mhichael Páraic
Antoine) do Shiobhán Ní Mhainnín, faoi na cuimhní atá aice ar
Scoil an Ghoirt Mhóir.   ‘Sí Mairéad seanaintín Shiobhán atá i
rang a cúig i Scoil Bhriocáin faoi láthair.

Rugadh mé sa mbliain 1916, an bhliain ar cuireadh an
Piarsach chun báis.  Thosaigh mé ar scoil an Ghoirt
Mhóir sa mbliain 1922, bliain na Tans.  Bhí an scoil suite

san áit a bhfuil an séipéal anois.  Bhí mo dheartháir Paddy
agus mo dheirfiúracha Ellen agus Nan ag freastal ar an scoil ag
an am freisin.  Bhí mo dheirfiúr Máire críochnaithe agus bhí
Micheál, Seán agus Cáit níos óige ná mé.  
Thaitin an scoil liom.  An chéad mhúinteoir a bhí agam ná
bean Phádraic Uí Chonaola, déarfainn go mba as Gort Inse
Guaire í.  Máire an t-ainm a bhí uirthi agus bhí ceathrar
clainne acu – May, Gertrude, Elizabeth agus Frank.  Miss
May a thugtaí ar Mhay.  Bhí May do mo mhúineadh ar feadh
achar gairid freisin.  Nuair a bhí mé i rang a haon, bhí Miss
Leonard do mo mhúineadh.  Cuimhneoidh mé go deo ar an
gcéad lá a dtáinig sí go dtí an scoil.  
Bhí sí ag caitheamh cóta leathair donn, buataisí donna agus 
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stocaí dearga.  B’fhada liom go ngabhfainn abhaile an lá sin,
go n-inseoinn chuile shórt do mo mháthair.  Bhí Miss
Leonard an-chrosta ach bhí sí go maith ag múineadh.  
Dhéanadh sí go leor fuála linn, idir phaistí, dearnáil, lúbáin
agus poill chnaipí agus chaitheadh an chúig ghreim a bheith
déanta i gceart timpeall imeall na bpoill chnaipí i gcónaí.
Fuair mé fhéin an chéad áit ag dearnáil lá agus gheall sí
dhom go dtabharfadh sí leabhar mhaith dhom mar bhí
’fhios aice gur thaitin léamh liom.  Bhí mé ag fanacht agus ag
fanacht ach ní raibh an leabhar ag teacht.  Tar éis saoire an
tsamhraidh lá, bhí sí ag gearradh siar na geraniums agus na
lilies.  Ghlaoigh sí siar orm fhéin agus thug sí píosa dhon
geranium dhom agus dúirt sí liom go mba shin é mo
bhronntanas.  Ní róshásta a bhí mé.
Bhíodh cócó agus builín againn dhon lón.  Thugadh na
gasúir mála móna isteach uair sa tseachtain agus thugadh
roinnt eile feannach mhóna isteach uair sa mbliain.
Thaitníodh liom fhéin dul ar scoil laethanta fliucha, mar
chuireadh Miss Leonard an gramafón ar siúl agus chuireadh
sí síos tine bhreá móna.  Chaithinn bróga tips, tops agus sála
steel, bhíodh an ghráin agam orthu mar bhíodh an oiread
torainn acu.  Is minic a d’fhágainn ag Cloch an Leachta iad
nó ag cruach mhóna Mharcais Tom Shábha.
Tháinig múinteoir eile go dtí an scoil ar feadh achar gairid;
déarfainn gur Éamon Mac Suibhne a bhí air.  Ba as Contae
Chiarraí é, chomh fada le mo bharúil.  Thit sé ina chodladh lá
ag an mbord agus bhí na buachaillí ag caitheamh moirtéal leis,
ach níorbh fhéidir é a dhúiseacht.  
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Meaig Mhichael agus Siobhán

Bairbre Ní Mhainín agus a deartháir Antaine, sna seascadaí.

Leabhar an OscailtCeart  22/03/2010  20:15  Page 43



44

Bhí sé ag time an oíche roimhe Tí Pheatsa, ag bainis Ann.  An
chéad rud eile ná siúd isteach le Father O’Dea agus ní raibh sé
seachtain ina dhiaidh go raibh an bóthar faighte ag an Máistir
bocht.  Bhí mé fhéin agus Cevan brónach ina dhiaidh mar
thaitin sé go mór linn.
Dhéanadh muid scríobh ar feadh leath lae agus ansin
bhíodh muid ag léamh agus ag déanamh mata.  Bhíodh
amhránaíocht againn Dé Céadaoin agus Dé hAoine.  Bhíodh
scrúduithe beaga againn ag deireadh na bliana.  Bhí 78
scoláire ag freastal ar an scoil nuair a bhí mé sna
hardranganna.  Dhá sheomra ranga a bhí ann.  Bhí Mattie
Bheartla Luke, Willie Bheartla Bhreathnaigh, Cevan
Sheainín, Catherine Mhartainín, Clann Choilín Uí Niaidh
(Jude, Nan agus Pat), Mag Tom a’ Búrca, Nóra Sonny Mhóir
agus Delia Cholm Pháidín sa rang liom.  Níl beo anois acu
sin ach Catherine Mhartainín, atá ina cónaí i nGaillimh, agus
mé fhéin atá anseo in Uachtar Ard.  Go ndéana Dia trócaire
ar anamacha na marbh.
Tháinig Criostóir Mac Aonghusa chuig an scoil nuair a bhí mé
sna hardranganna.  Bhíodh sé i gcónaí ag caint ar an IRA agus
na Tans agus ag múineadh stair na hÉireann dúinn.  Fuair mé
dhá ‘bhuille’ uaidh McGuiness, ach fuair créatúir eile i bhfad
níos mó ná sin.  Sin iad na cuimhní is mó a sheasann amach i
m’intinn faoi scoil an Ghoirt Mhóir, agus is minic a théim siar
bóithrín na smaointe ar na laethanta breátha sin.  
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CCuuiimmhhnníí  CCiinnnn  MMaattttiiee  CCeevvaann  ÓÓ  NNiiaaiiddhh
Mar a d’inis sé do Micheál Ó Máille

Is cuimhin liom ag siúl chuig an scoil ar an 30ú lá deMheitheamh 1947 i gcuideachta mo chol ceathrar Johnny
Mháirtín Mhainín.  Bhí roinnt faitís orm ag teacht isteach

mar ní raibh ’fhios agam céard a bhí amach romham.
Foirgneamh nua a bhí sa scoil ag an am agus Mrs.  Leonard
(Bríd Napal Ní Lionard) a bhí ag múineadh na ngasúir
bheaga.  Bean ghearr a bí inti ach ’fada le mo chuimhne, ní
raibh sí buailteach.  ’Siad na gasúir eile a thosaigh liom an lá
sin ná Micheál Ó Niaidh, Peadar Ó Fiannachta, Seán Ó
Niaidh, Colm Ó Gríofa, Micheál Ó Súilleabháin, Máire Ní
Chonghaile, Bríd Ní Chonghaile, Máirín Seoighe, Áine Ní
Ghriallais agus Máire Ní Ghríofa.  Bhíodh lán d’arán, subh
agus cócó dhá roinnt orainn chuile lá agus bhraith sé go mór
cén aithne a bhí agat ar na cailíní a bhí ag roinnt cén
caighdeán a fuair tú.
Fuair Mrs.  Leonard bás ar an 13ú lá de Bhealtaine 1949 agus
bhí dhá mhúinteoir nua againn ar feadh an chuid eile den
bhliain, Caitlín ‘Ghlionán’ Ní Niaidh agus Cáit Ní Chonghaile
as Gleann Chatha.  Thosaigh Bríd an tSáirsint dá mhúineadh
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an bhliain dar gcionn agus bhain muid fíorcheart dá chéile.
Bhí Bríd thar barr ar fad ag múineadh agus bhain mé
fíorthaitneamh as an am a chaith mé ina cuideachta.  Bhíodh
cloch mhór thiar ar an taobh thiar den scoil ina mbíodh an-
spóirt ag dreapadh agus ag brú a chéile timpeall na cloiche
seo.  Ní raibh peil ná sacar dá imirt ag an am, ach mura raibh
fhéin, bhí chuile shaghas spóirt againn.  Ní raibh aon uisce ag
an scoil ach bhí tobar fíoruisce thoir trasna ón séipéal ar a
dtugtaí tobar Chonn.  Phiocfaí beirt in aghaidh na seachtaine
chun buicéad uisce a thabhairt anoir i gcóir na scoile.  Bhí fonn
orainn ar fad a bheith ar an mbeirt seo mar go raibh stádas ag
baint leis an bpost.
Nuair a bhí mé in aois aistriú amach chuig rang a trí, tháinig
athrú mór ar mo shaol scoile.  Ar ndóigh, is chuig an máistir
Criostóir Mac Aonghusa a chuaigh muid, agus bhí a chuid
modhanna teagaisc thar a bheith difriúil ón máistreás.  Bhí
roinnt scátha orainn roimh an máistir mar go mbeadh na
gasúir mhóra dár scanrú le drochscéalta.  Bhí an-dúil ag an
máistir sna leabhair agus is cosúil go mbíodh go leor
scríbhneoirí óga ar fud na tíre ag cur lámhscríbhinní chuige
chun iad a cheartú agus ord agus eagar a chur orthu.  Is minic
a bheadh sé ag siúl thart ag reáchtáíl gháire de bharr rud a
éigin a léigh sé sna leabhair seo.  Fad a bheadh sé i mbun na
hoibre seo, bhíodh saol an mhada bháin againne.  Is cosúil go
mba cara mór le Máirtín Ó Cadhain a bhí ann nuair a bhí an
Cadhnach ag múineadh i gCamus.  Is dóiche gur mar gheall
air seo a rinne muide staidéar ar an úrscéal Cré na Cille.  Chaith
muid tamall fad ag plé an leabhair seo – go deimhin, táim ag
ceapadh go bhfuil cuid mhaith de ar eolas againn go dtí an lá
atá inniu ann.  
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Théadh an máistir chun na Spáinne i gcóir laethanta saoire
an tsamhraidh dhó fhéin.  Nuair a thiocfadh sé ar ais bheadh
sé ag múineadh Spáinnise dhúinn agus ag inseacht faoi
chultúr na tíre sin.  Cé go bhfuil an Spáinn i bhfad uainn san
lá atá inniu ann, bhí sé mar a bheadh an ghealach an uair
sin.  Is maith is cuimhneach liom an t-aiste a thug sé dhúinn
tar éis léacht a thabhairt faoina shaoire dhon teideal ‘Troid
na Tarbh’.  Ní raibh a fhios agam ó Dhia anuas cén chaoi a
mbuailfinn faoi, mar ní mórán tairbh a bhí ar an mbaile sin
againne agus ba deacair a shamhlaíodh go mbeadh aon
duine sách seafóideach dul ag troid leo.  Bhíodh comórtais
gan aon duaiseanna aige ina mbeadh an chéad áit, dara agus
an tríú háit, agus tá mise ag rá leat go mba deacair an chéad
áit a bhaint amach.  Bhíodh sé ag cáineadh mo chuid
peannaireachta go minic; “Ní bheidh tú chomh maith le do
mháthair go deo,” dá rá aige.  Is cuimhin liom mar sin fhéin
nuair a bhí mé ag imeacht as an scoil go ndúirt sé nach raibh
mé i bhfad as.
Is fear neamhspleách a bhí sa máistir agus níor bhain sé
fhéin agus cathaoirleach na scoile, Fr.  Moran, ceart ar bith
dá chéile, agus is minic a chonaic muid é seo lenár súile
fhéin.  Tháinig Fr.  Moran isteach Lá ’le Bríde chun muid a
cheistiú faoina raibh a fhios againn faoi Mhuire na nGael.
Dúirt seisean go mba as Co.  Lú í nuair a dúirt an máistir (a
bhí ina shuí ag an tine ag éisteacht) go mba as Cill Dara í.
Bhí siad ag sáraíocht os ár gcomhair sular imigh an sagart.
Nuair a d’imigh sé, dúirt an máistir linn gan a bheith ag
éisteacht le bréaga a bhí tógtha ar phórtar lofa agus bagún
féasógach!
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Ag an am seo, bheadh ar chuile chlann carr móna a
thabhairt chuig na scoile in aghaidh na bliana, go bhfuair an
máistir amach go raibh an Stát ag cur airgid ar fáil chun íoc
as an móin.  D’fhógair an máistir do chuile dhuine an mhóin
a fhágáil sa mbaile agus bhí ar an sagart bocht a lámh a chur
ina phóca.   
Ag an am, bheadh scrúdú ar siúl ar an Turlach Beag ar a
dtugtaí an Primary Cert.  Phioc an máistir roinnt againn
amach chun triail a bhaint as.  Lá amháin bhí muid ag
cleachtadh nuair a thug sé buaille trí thimpiste isteach ar an
tsrón dhom.  Bhí mé ag cur fola go dona agus thug sé isteach
sa scoil mé chun an fhuil a ghlanadh.   Ach cé a shiúil isteach
ach Fr.  Moran.  Cheistigh sé mé céard a tharla agus dúirt
mise gur bhuail an máistir trí thimpiste mé.  Leis seo
chuaigh sé isteach go dtí mo mháthair agus d’inis sé an scéal
di agus mhol sé di dul chuig na Gardaí.  Dúirt mo mháthair
leis fad is a bheadh sí beo nach mbainfeadh sí cóta dhon
mháistir.  Ní rómhór a bhí Fr.  Moran leis an gclann sin
againne ina dhiaidh sin.
Anois agus mé ag breathnú siar ar mo laethanta agus mé ag
tabhairt breithiúnais ar ar tharla ann, níl aon drochchuimhne
agam.  Cheap mé go raibh Bríd a’ tSáirsint ar fheabhas ar fad
mar dhuine agus mar mhúinteoir.  ’Sé an breithiúnas a
thabharfainn ar Chriostóir ná go raibh sé sa phost mícheart,
go mba leis an léachtóireacht  ba chóir dhó a bheith mar go
raibh an iomarca ag tarlú istigh ina cheann dhon scoil bheag
tuaithe seo.  Creidim nach drochdhuine a bhí ann agus gur
mhúin sé stair na tíre agus gramadach na Gaeilge go maith
dhúinn, cé go bhfaca mé nach raibh muid chomh maith leis
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na gasúir eile nuair a tháinig sé chuig mata ag an gCeardscoil.
Tá rud amháin eile nach mór dhom tagairt a dhéanamh de.
’Sé sin ná an fhealsúnacht a bhí ag Criostóir ar chúrsaí
sóisialta.  Bhí sé de nós ag múinteoirí scoile na tíre a bheith
fíormhór le gasúir mheánaicmeacha an cheantair.   Ní raibh
an nós seo ag Criostóir.   Go deimhin, más tada é, ’siad na
gnáthdhaoine ab fhearr leis.

Leabhar an OscailtCeart  22/03/2010  20:15  Page 51



52

CCuuiimmhhnníí  CCiinnnn  SSccooiill  aann  GGhhooiirrtt  MMhhóóiirr
Pádraig Ó Neachtain

Is aoibhinn reatha an scoláire a bhíonns ag déanamhléinn’, nó mar dúirt Shakespeare, ‘Going to school like a
fool and coming home like a scholar’.

Diabhal móran gasúr ar bith a dtaithníonn leo aghaidh
‘thabhairt ar an scoil ar maidin, agus ba é fhearacht againn
é, ach ina dhiaidh sin fhéin, bhí laethanta maithe a’inn ag
scoil an Ghoirt Mhóir.  Nach aisteach nach gcuimníonn
duine ar na drochmhaidineacha do shiúl cos, (ach ag
breathnú siar) cuimnítear ar laethanta breátha ag piocadh
áirní ar an mbealach agus ag súirí leis na cailiní óga
tráthnóna ag teacht aniar.  
‘Is fada cuimhne sean-linbh’ adeir an seanfhocal.  Is
cuimhneach liom go maith na cluichí agus an aclaíocht a
bhíodh a’inn ar an ‘Sprabi Mór’, ag imirt deis, ag imirt
príosiúin, cor caraíochta, cor máirnéalach agus, ar ndóigh,
an pheil.  Ní raibh aon bhalla sách ard againn le dhul ag
imirt liathróid láimhe.  
Bhíodh an-tóir ar an gcócó in am dinnéir, chomh maith leis 
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Gasúir Scoil Bhriocáin sna caogadaí

Cailíní ag dul ar scoil i Ros Muc, 1952
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na builíní agus an subh (jam a thugtaí air).  Tá mé a
cheapadh go mbíodh muid ag sárú rialachaí agus ag ithe an
chócó fuar, scaití.  Ní bhíodh aon imirt chártaí againn ar
laethanta báistí; b’fhéidir nach raibh sé ceadaithe, ach ní shin
le rá nach raibh fhios a’inn cérbh é bun an chúig fichead.
Bhí ‘fhios againn go rímhaith cén riail a bhí ag baint leis an
mádh agus an drámh, ní áirím an té a bheadh ceilteach.
Dhá sheomra a bhí sa scoil – an Máistir Mór, Criostóir Mac
Aonghusa (nó Guinness mar a thugtaí air) ag múineadh an
tríú, ceathrú, cúigiú agus an séú rang, agus Bríd Ní
Fhatharta (Bríd an tSáirsint) sa seomra beag.  Múinteoirí
maithe oilte a bhí in chaon duine acu.  Ach ní shin le rá nár
buaileadh gasúir ag dul ag an scoil.  Nach mór an t-athrú a
tháinig ar an saol ó shin, ach mar is feasach do chách, bhíodh
an tslat dhá húsáid i chuile scoil sna blianta sin.  Is mó an
aird a tugtar anois ar an seanfhocal ‘Mol an óige agus
tiocfaidh sí’.
Is iomaí eachtra spéisiúil a tharla sa scoil ar feadh na
mblianta.  Bhí leithide do lá ann agus tharla achrann nó
míthuiscint idir an tAthair Ó Móráin agus Criostóir, istigh sa
seomra ranga.  Bhíodh orainn móin a thabhairt ag an scoil
san am sin (sna caogadaí, atá i gceist a’m).   Tharla an sarú
ar aon nós idir an bheirt agus muide go haireach ag éisteacht
leis an argóint.  Ní cuimhneach liom an raibh sé de dhualgas
ar chuile theach móin a thabháirt ag an scoil an bhliain dar
gcionn nó nach raibh.
Is iomaí buachaill breá agus cailín spéiriúil a bhí sna ranganna
sna blianta sin atá in uaigneas Chré na Cille ó shin.  Thug go
leor acu a n-aghaidh ar an mbád bán nó ar Mheiriceá anonn,
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ach faraíor, bhásaigh siad sách óg, beannacht Dé leo.  Bhí
meabhair agus éirim cinn acu ach scéal fada ar an anró agus
ar an imirce.  
Nós eile a bhíodh againn ag an am, go mbíodh orainn a
bheith ag sealaíocht ag glanadh na scoile trathnóna.  Bheinn
fhéin agus mo mhate Paddy Joe Shúilleabháin dhá
dhéanamh chuile thráthnóna Dé hAoine.  D’fhéadfadh
duine píosa fada a scríobh faoi na laethanta sin ach i ndeire
na dála, is fearr na cuimhní maithe ná a mhalairt.
Cuimhním ar cheann amháin ag dul ag Tí John a tSiopa ar
mo rothar ag iarraidh an pháipéir, Irish Press ar ndóigh, mar
fear mór le De Valera agus le Fianna Fáil a bhí i gCriostóir.
Is fiú a lua gur scríobh sé leabhar bheag, spéisiúil go maith
‘An Cladóir’.  Bhíodh sé ag teacht ag cuairtíocht Tí Chóilín
a’ Droichid, san áit a mbíodh oícheantaí móra seanachais
agus sáraíochta.  Théadh sé isteach freisin ag éisteacht le
William Pháidín Liam, le Seán Bheairtlín Antaine, Michael
‘ac Dhonnacha (Mac Donnchadha) agus cainteoirí breátha
eile a bhí beo i Ros Muc ag an am.
Mar fhocal scoir, chuir sé áthas agus gliondar orm a bheith
ag éisteacht le scoláirí óga as scoil an Ghoirt Mhóir bheith ag
caint agus ag comhrá faoin bPiarsach, ar Raidió na
Gaeltachta an lá cheana.  Go mba fada buan iad fhéin agus
a gcuid múinteoirí agus go n-éirí go geal leo, pé bith cén áit
a dtiúrfaidh siad a n-aghaidh.                                                                                                                                            
Saol fada ag Scoil an Ghoirt Mhóir.  
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MMiissee,,  aann  mmúúiinntteeooiirr  aagguuss  
SSccooiill  aann  GGhhóóiirrtt  MMhhóóiirr
Colm Ó Mainín

Chaith mé an chuid is fearr dho mo shaol ag dul ar scoil
an Ghoirt Mhóir, cé nach ndéarfainn é ag an am, is
dócha.  Ag breathnú siar anois air, is iad na laethanta

is fearr dho mo shaol a bhí ann.   Thart air 59 gasúr ar fad a bhí
ag dul ar an scoil ag an am.  B’iad Bríd Ní Fhlatharta (Bríd an
tSáirsint) agus Criostóir Mac Aonghusa (McGuinness) a bhí
mar mhúinteoirí ann.  B’iontach na múinteoirí a bhí iontu.   Ní
fhaca mise a leithéid de mhúinteoirí ariamh i mo shaol, agus
tá mé ag ceapadh nach bhfuil mórán feicthe agam ó shin.  Bhí
an oiread suime sna gasúir acu.  Bhí siad ag rá go raibh
Criostóir roinnt crua, agus is dócha gur chaith sé a bheith crua,
mar sin é an saol a bhí ann.  
Chaith mé suas go dtí rang a trí ag Bríd an tSáirsint agus
chuaigh mé ar aghaidh ansin go dtí McGuinness.  Fear an-
bhárúil a bhí i McGuinness.  Bhí sé an-mhaith, bhí an-scil ann
agus bhí sé an-fhoghlamtha.  Bhí sé páirteach i go leor rudaí i
gConamara.  Bhí sé fhéin, Conroy an tSiopa as an nGairfean
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Gasúir na scoile sna caogadaí

Críostóir Mac Aonghusa, Príomhoide, agus Bríd Ní Fhátharta,
múinteoir, in éineacht le gasúir na scoile sna caogadaí.
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agus Micheál T.  McDonagh (fear a bhí ina chónaí sa teach ina
bhfuil mise anois) ar an gComhairle Contae.  Timpeall 1945
bhí baint aige le uisce reatha agus linn snámha a bheith i Ros
Muc.  Bhí sé fhéin, Máirtín Ó Cadhain agus De Valera
páirteach i muintir Chonamara a thabhairt suas go Co.  na Mí.  
Tá mé ag ceapadh go raibh sé in ann cheithre nó cúig cinn
dho theangacha a labhairt.  Bhí fear d’arbh ainm Cevass ina
chónaí i gcaisleán thíos sa Ross (idir Uachtar Ard agus
Maigh Cuilinn).   Bhíodh sé ag caitheamh gúna nó sórt
sciorta a bhíodh ag muintir na hAlbain.  Thabharfadh
McGuinness cúpla duine againn síos ar cuairt aige cúpla
uair.  Bhídís ag comhrá go minic, ach níl a fhios agam go dtí
an lá atá inniu ann cén teanga a bhídís ag labhairt.  Bhíodh
sé ag cuartaíocht go minic ag teach s’againne agus tí Mhaud
i gCill Bhriocáin freisin.  
Thagadh Coilimín Tom Val ag an scoil go minic le litreacha ón
Fhrainc mar bhíodh sé ag díol faochain le muintir na Fraince.
Nuair a chloisfeadh muid veain Choilimín ag teacht, bhí ’fhios
againn go mbeadh cúpla uair a chloig fíoréasca againn, mar
bheadh siad ag caint ar feadh scátha maith.   
Ní raibh Criostóir ná an sagart a bhí anseo ag an am an-
cheanúil ar a chéile.  Tá mé ag ceapadh gur thosaigh sé
amach faoi mhóin.  Bhí ar an Rialtas leoraí nó dhó móna a
chur ag an scoil le haghaidh í a théamh sa ngeimhreadh.
B’iad muintir na ngasúir a bhí ag cur na móna ann agus ní
raibh McGuinness an-sásta faoi seo.  Dúirt sé go gcaithfeadh
an Rialtas móin a chur ag an scoil.   Bhídís in adharca a
chéile i gcónaí an fhad is a bhí muid ar scoil.  
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Nuair a d’fheicfeadh McGuinness an sagart ag teacht chun na
scoile, déarfadh sé linn gan seasamh suas nuair a thiocfadh sé
isteach, ach fanacht go ndéarfadh seisean linn seasamh.  Nuair
a théadh muid amach as an rang bhíodh an bheirt in adharca
a chéile.  Ag breathnú siar air seo anois, tá mé ag ceapadh gur
ag MacAonghusa a bhí an ceart.  ’Sé an nós a bhíodh ann ná
go seasfadh muid suas nuair a thiocfadh an sagart nó
strainséara isteach.   Ach nuair a tháinig an sagart isteach, ba
chosúil le dream muid a bhí ‘windáilte’.   Bhí cuid ag seasamh,
cuid ag suí, na dream a bhí ina suí, sheasfaidís, agus na dream
a bhí ina seasamh, shuífidís.  Chuirfeadh an sagart cúpla
paidir ansin orainn.  Níor mhúin McGuinness Teagasc Críostaí
ariamh dhúinn.  Léifeadh sé píosa as an mBíobla chuile lá
dhúinn agus é ag siúl síos agus aníos an seomra ranga.
D’ábhródh sé le gasúr agus bhí gasúir mhaithe ann ag an am
a bhí in ann píosa a léamh as an mBíobla.  Tá ’fhios agam fear
amháin, col ceathrar liom fhéin, Cóilín Cevan.   I rang a trí bhí
sé in ann an páipéar Irish Press a léamh ag an am.  Píosa ar
bith a thaispeánfadh an máistir dhó, bhí sé in ann é a léamh,
bhí sé chomh maith sin.   
Bhíodh leasainm aige ansin ar dhaoine sa scoil.  ‘Biddy Early’
a thabharfadh sé ormsa mar go mbeinn ag dul síos go Co.  an
Chláir.  Bhíodh ainm aige freisin ar dhream sa bpobal, thug sé
‘touser’ ar dhuine amháin, níl a fhios agam nach mada beag a
bhí i ‘touser’.
Théadh sé chun na Spáinne ansin le haghaidh laethanta
saoire an tsamhraidh.  Nuair a théadh muid ar ais ar scoil
théis an saoire – sin é an uair a mbíodh na scéalta aige,
troideanna tairbh srl.   Bhí aithne aige ar dhream sa Spáinn
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ar a nglaoitear Bascach (Basque).  Bhí sé ag caint orthu sin
agus ag rá go mbídís ag troid ar son a dteanga agus a dtíre.
Dúirt sé go raibh siad cosúil le muintir na hÉireann – nó cuid
dho mhuintir na hÉireann – a bhíonn ag troid ar son a
dteanga, a dtíre agus a gcultúir.
Chuaigh seisear dho mo chlann ag an scoil ansin agus mo
mháthair í fhéin  -  chuaigh sí ag an seanscoil, san áit a bhfuil
an teach ’phobail anois.  Bhí ardmhúinteoir dho shloinne
Conghaile á múineadh, agus Conghaile a bhí uirthi fhéin an
t-am sin freisin.  Níor thaithin sé leis na Sasanaigh ná cuid dho
na daoine a bhí in Éirinn ag an am.  Tá sé ráite gur b’é a thug
an Piarsach go Ros Muc an chéad lá riamh, bhí aithne mhaith
aige air.  Deir siad go raibh mac leis ag scoil an Phiarsaigh,
‘Scoil Éanna’, i mBleá Cliath – é fhéin agus Neachtain as Cill
Bhriocáin agus fear as Árainn.   Níl a fhios agam an raibh an
ceathrú duine ann nó nach raibh.  Bhí an-bhaint ag mac
Chriostóir, Prionsias, le Ros Muc freisin agus tá teach ag
muintir Mhic Aonghusa i Ros Muc go dtí an lá atá inniu ann.  
Blianta maithe a bhí a’m ag scoil an Ghoirt Mhóir agus
caithfidh mé rá go bhfuil an-bhród orm go bhfuil píosa
curtha léi.  Guím chuile bheannacht ar scoil an Ghoirt Mhóir
agus ar chuile dhuine a bheas ag dul ann agus chuile rud a
bhaineann léi.
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Ar chúl, ó chlé, Seán Mac Craith, Tomás Mac Craith, Julia Ní Chonaola,
Áine Ní Niaidh, Tomás Mac Craith.
Sa lár, ó chlé, Úna Ní Chonaola, Daibhe Mac Suibhne, Seán Ó Gaora,
Tomás Ó Niaidh, Julia Ní Ghriallais, Mairéad Ní Mhainín.
Chun tosaigh, ó chlé, ??, Seán Seoighe, Maedhbh Nic Suibhne, Paddy
Ó hAlluráin, Packie Breathnach, Seán Ó Máille.

61
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MMoo  CChhééaadd  lláá  aarr  ssccooiill
Máirín De Búrca

Is cuimhin liom go maith an tseachtain sular thosaigh méag an scoil.  Ní raibh mé ag iarraidh gurb í  mo dheirfiúr
Julia (a bhí seacht mbliana níos sine ná mé) a thugadh

ann mé, mar bhíodh sí ag bossáil orm.  Ach bhí mé an-mhór
le cailín a bhí ina cónaí trasna an gharraí uaim.  Ba shin í
Ann Sheáin Thomáis – Ann Clarke anois.  An oíche sular
thosaigh mé ar scoil chaith mo dhaid a dhul Tí Sheáin
Thomáis  agus d’fhiafraigh d’Ann an dtabharfadh sí ag an
scoil mé ar maidin.  Dúirt sí cinnte go dtabharfadh.  An t-am
sin, théadh muid amach trasna an chriathraigh – Criathrach
na nGabhar – mar bhí sé níos cóngaraí ná dul thart an
bóthar.  Tá mé buíoch go dtí an lá atá inniu ann d’Ann as
mé a thabhairt slán sábháilte ar mo chéad lá ar scoil agus
aire mhaith a thabhairt dhom.
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CCuuiimmhhnníí  CCiinnnn  aarr  SSccooiill  aann  GGhhooiirrtt  MMhhóóiirr
Éanna Ó Mainín (Joe)

Mar a deir an ráiteas,  ’siad na laethanta ar scoil dho
chuid laethanta is sásúla.   Chaithfinn aontú leis
sin.  D’fhreastail mé ar scoil náisiúnta an Ghoirt

Mhóir ó 1976 go dtí 1979 tar éis dhon chlann filleadh abhaile
ó Londain agus cúpla bliain a bheith caite agam ar scoil i
gCamus roimh ré.  Chuaigh mé isteach i rang 4 ag Bríd Ní
Fhátharta (nó an mháistreás mhór, mar ab fhearr aithne
uirthi).  Máire Ní Chonghaile, nó an mháistreás bheag, a bhí
mar chúntóir sa scoil ag an am.  Chaithfinn a rá go raibh
laethanta iontacha ar scoil agam agus bheinn den bharúil go
raibh dearcadh agus fealsúnacht an phríomhoide blianta
roimh a ham.  Bhí teagasc den scoth ins an scoil, ach is dócha
gurb iad na cuimhní is fearr a bhí agam ná an curaclam
leathan spéisiúil a bhí in áit ag Príomhoide Ní Fhátharta; an
cór (bhí orm mo bhéal a oscailt ach gan aon fhuaim a theacht
amach), na drámaí i seanCholáiste an Phiarsaigh, ranganna
damhsa maidin Dé hAoine, cleachtadh ceoil ar na feadóga
stáin, pianó sa halla srl.  Dar ndóigh, is iomaí cluiche a bhí
amuigh sa chlós idir Arsenal, Man U, Learpholl srl.  agus é
inár n-intinn go raibh muid ag imirt ar na foirne seo.  Anois
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agus aríst, thosódh argóint (nó troid), ach is gearr a bheifeá
ag stopadh nuair a chloisfeá an cnag ar an bhfuinneog.  
Dar ndóigh, is iomaí smaoineamh nó cuimhní atá agam
dhon scoil nach dtarlódh anois; tráthnóna Dé Máirt agus an
banc taistil ag dul thar na scoile ag 2:20 agus súil agat go
mbeadh ort a bheith a féachaint amach ar Loch Oiriúlach le
rá leis an bpríomhoide go raibh an banc ag teacht; ag ullmhú
an cócó sa burco agus dhá dháileadh ar na scoláirí eile; siúl
ag an scoil agus abhaile (ag tógáil dhá oiread an ama agus ba
cheart dhó); an chraic!! An t-aon drochchuimhne atá agam
ná ag foghlaim an leathchéad cheist a bhí ar chúl an leabhair
theagaisc Chríostaí mar ullmhúchán dho chuairt an tsagairt
ag deireadh na bliana.  Ach go minic, bhíodh na ranganna
seo taobh amuigh nuair a bhí an aimsir go deas i mí
Mheithimh, agus bhainfeadh sé seo an dochar as.
Chríochnaigh mé mo chuid scolaíochta ar an nGort Mór i
rang in éineacht le Seán Ó Conghaile (Michael John
Sheáinín), Cáitríona Ní Mháille (Frank) agus Máire Seoige
(Tommy).  Ar aghaidh ansin go dtí Gairmscoil na bPiarsach
liom, Scoil Phobal Mhic Dara, Carna, agus Ollscoil
Luimnigh gur críochnaigh mé suas mar mhúinteoir
adhmadóireachta, foirgníochta, líníochta agus mata i
nGairmscoil Chú Uladh, Béal an Átha Móir sa nGaeltacht
Láir i nDún na nGall.
Mo bhuíochas dho Bhridie agus dhon scoil, go n-éirí léi sa
todhchaí agus fadsaol aici, le cúnamh Dé.  Comghairdeachas
libh go léir as ucht an síneadh breá nua atá curtha leis an scoil.
Go leanfaidh an fás agus an fhorbairt ar an scoil bhreá seo.
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Rang 6, 1977, ar chúl ó chlé, Seán Ó Conghaile, Máire Seoige, Caitríona
Ní Mháille, Áine Seoige, ??.
Chun tosaigh, ó chlé, Joe Ó Súilleabhain, Micheál Seoighe, Colm Ó
Mainín, Bríd Ní Fhátharta (Príomhoide), Éanna Ó Mainín, Maria Ní
Niaidh, Philomena Ní Neachtain, Caitríona Ní Fhiannachta.

Ar chúl, ó chlé, Cathy Ní Chonghaile, Máire Ní Mhainín, Mairéad Ní
Mhainín, Caitríona Ní Mháille.
Chun tosaigh ó chlé, Helen Ní Chonghaile, Máire Seoige, Breda Seoige,
Mairéad Seoige.
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Ar chúl, ó chlé, Áine Ní Neachtain, Catherine Ní Mhainín, Helen Ní
Chonghaile.  Chun tosaigh, ó chlé,Mairéad Seoige, Gael-Linn, Máirín
Ní Ghriallais, Nancy Seoige.

Ar chúl, ó chlé, Oisín Ó Mainín, Joe Seoige, Pádraic Breathnach,
Prionsias Ó Máille.  Chun tosaigh, ó chlé, Piarais Ó Mainín, Máirtín Ó
Mainín, Simon Breathnach, Eoin Ó Mainín.
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Ó chlé,Máirtín Ó Niaidh, Tomás Ó Conghaile, Máire Breathnach, Áine
Ní Niaidh, Micheál M. Ó Niaidh, Oliver Ó Niaidh.

Ó chlé, Gael–Linn, Pádraic Ó Niaidh, Prionsias Ó Conghaile, Pádraic Ó
Mainín
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MMoo  CChhééaadd  LLáá  aarr  SSccooiill  0011//0099//11998800
Peadar Ó Catháin

Is cuimhneach liom a bheith ag tnúth go mór le mo chéadlá ar scoil.  D’fheicfinn gasúir an bhaile gach maidin agus
tráthnóna agus iad ag freastal ar an mbunscoil nó ar an

ngairmscoil.  B’fhacthas dhom nach dtiocfadh an lá go deo
go mbeinn ina measc.
Ag teacht suas go dtí an lá mór, bhí áthas an domhain orm
agus mé ag ullmhú dho mo chéad lá ar scoil.  Bhí mé an-
bhródúil as na soláthraí scoile a cheannaigh mo mhuintir
dhom agus bhí mé cinnte go raibh mo dheartháir agus mo
dheirfiúr éadmhar, mar gheall go raibh feisteas nua agus
mála breá scoile agam.
Sa deireadh, nuair a tháinig an lá mór, cheap me go
ndeachaigh mo mhuintir amú ar an mbealach go dtí an scoil,
d’airigh an t-aistear chomh fada sin, ach sa deireadh shroich
muid an scoil agus d’fhág mé slán ag m’athair agus mo
mháthair.  Sa seomra beag, mar a thugtaí air, a fágadh mé i
gcúram na máistreása Máire Ní Chonghaile.  Ag an am, le
bheith fírinneach, bhí beagán eagla orm roimpi mar ní fhaca
mé riamh cheana í.  Ach tar éis cheithre bliana faoina cúram,
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is féidir liom a rá gur múinteoir den chéad scoth í, a chuir a
croí agus a hanam ina cuid oibre.
Sa seomra beag sin, chuir mé aithne ar dhaoine agus rinne
mé cairde saolta.  Bhí an rang sin againne beag agus dhá
bhrí sin, fuair muid aithne mhaith ar a chéile agus tá mé i
dteagmháil ó shin le formhór na ngasúr a casadh orm an lá
sin.
Bhí mo chéad lá ar scoil ag dul go maith nó gur shroich sé
meán lae.  Bhí sé de chleachtadh agamsa mo dhinnéar a
bheith agam ag an am sin gach lá agus bhí mé buartha go
maith nuair nach bhfuair mé ach ceapaire beag suarach.  Is
dócha gur dhúirt mé rud éigin, mar fuair mo mhuintir
amach faoi agus bíonn siad fós ag magadh fúm mar gheall
air sin.
Sula raibh a fhios agam é, bhí an lá thart agus bhí mé ar mo
bhealach abhaile.   D’airigh mé an-fhásta suas agus mé ar
mo bhealach abhaile.  Bhí m’intinn déanta suas agam go
bhfanfainn ag freastal ar an scoil píosa eile, fiú amháin mura
mbeadh mo dhinnéar agam ag meán lae.   Tá áthas orm gur
fhan.
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Ar chúl, ó chlé,Peadar Ó Catháin, Liam Ó Niaidh, Caroline Ní Niaidh, Rita
Ní Niaidh.
Chun tosaigh, ó chlé, John Ó Fátharta, Peadar Ó Conghaile, ??

Ar chúl, ó chlé,Noel Ó Mainín, Helen Breathnach, Úna Ní Ghriallais, Muiris
Ó Catháin, Gael-Linn.
Chun tosaigh, ó chlé, Daithí Ó Mainín, Caoimhín Seoige, Gearóid Ó
Niaidh.
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Ar chúl, ó chlé,Caoimhín Ó Niaidh,??, Aodán Ó Conghaile, Eoin Ó Niaidh,
Peadar Ó Súilleabháin, Cathal Ó Mainín, Micheál Ó Mainín.
Chun tosaigh, ó chlé, Diane Ní Mhainín, Breda Ní Ghriallais, Eileen Seoige.

Ar chúl, ó chlé, Noel Ó Cualáin, Máire Jane Ní Cheitín, Deirdre Ní
Mhainín, Mary Ní Niaidh, Pádraic Ó Súilleabháin.
Chun tosaigh, ó chlé, Briain Ó Cléirigh, ??.
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Ar chúl, ó chlé, Maria Ní Niaidh (múinteoir) Gael-Linn, Christopher Ó
Súilleabháin, Noel Ó Cléirigh, Stiofán Ó Fátharta, Gael-Linn, Micheál Ó
Fátharta, Pádraic Ó Conghaile, Seán Ó Dugain, Máire Ní Chonghaile
(Príomhoide)
Chun tosaigh, ó chlé, Gael-Linn, Áine Bairéad, Colm Bairéad, Áine Ní
Niaidh, Bairbre Ní Neachtain, Briocán Bairéad, Eileen Ní Niaidh, Micheál
Breathnach.

74
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CCuuiimmhhnníí  bbrreeáátthhaa  aattáá  aaggaammssaa  aarr  nnaa  llaaeetthhaannttaa
iioonnttaacchhaa  aa  cchhaaiitthh  mméé  ii  SSccooiill  BBhhrriiooccááiinn
Meadhbh Ní Mhainín

Tá cuimhní iontacha agamsa ar na laethanta a chaith
mé ag Scoil an Ghoirt Mhóir.  Thosaigh mé ar scoil i
1997 agus bhí mé ansin go dtí 2005.  Oide amháin a

bhí sa scoil nuair a thosaigh mé agus b’shin í Máire Ní
Chonghaile.  Bhí 12 dalta sa scoil ag an am.  Bhíodh an
múinteoir ag déanamh go leor oibre leis na hardranganna
agus bhíodh muide ag spraoi go leor le blocanna, míreanna
mearaí agus ag dathú.  Bhí mé i rang a haon nuair a tháinig
an múinteoir Treasa Ní Loideáin.  Chuaigh na ranganna ó
trí go dtí a sé leis an máistreás Treasa agus d’fhan muide leis
an máistreás Máire.  Dhéanfadh an mháistreás Máire go leor
táblaí agus léamh linn.  Bhí Tomás Bairéad, Tomás Ó
Neachtain agus Sorcha de Búrca sa rang liom.  
Chuaigh mé isteach sa seomra mór, ag an Máistreás Treasa,
nuair a bhí mé i rang a trí.  Thaitin sí go mór liom.  Spreag
sí mo spéis sa léitheoireacht agus thugadh sí go leor leabhair
dhom le tabhairt abhaile.  Bhí sí an-mhaith ag múineadh
mata chomh maith.  Bhí dhá ríomhaire sa seomra agus
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b’fhada linn go mbeadh deis againn dul ag cleachtadh
orthu.  Is cuimhneach liom roimh na Nollag agus mé i rang
a ceathair go raibh go leor cainte faoin Máistreás Máire a
bheith ag eirí as a post.  Bhí cóisir againn sa scoil sular fhág
sí agus bhí muid ar fad ag casadh amhráin, ag aithris rannta
agus ag rá agallaimh bheirte.  
Tar éis na Nollag sa mbliain 2003, tháinig an Máistir Micheál
Ó Máille go dtí Scoil Bhriocáin.  Bhí mise i rang a ceathair ag
an am.  Bhí an Máistir ag múineadh na n-ardranganna anois
agus an Mháistreás Treasa leis na bunranganna.  Bhí an-
spéis ag an Máistir sa bpeil ghaelach agus bhíodh muid
páirteach i gcomórtais peile go rialta.  Bhuach muid Corn
Uí Chonaire i 2004, fiú is go raibh an scoil an-bheag.  Rinne
muid go leor staidéir ar chúrsaí staire freisin leis an Máistir
agus nuair a bhí muid i rang a sé, rinne an ceathrar againn
a bhí sa rang, tionscnamh ar an stair áitiúil.  Rinne muid é a
thaifead ar dhlúthdhiosca.  Bhí sé iontach spéisiúil dul go
dtí seanséipéal Sála Laoi, Tí Chonraí, tobar beannaithe i
reilig Chill Bhriocáin agus Teach Inbhear, le linn dhúinn
bheith ag staidéar.  Bhuach muid an bratach glas dhon scoil
freisin agus muid i rang a sé.  Bhí an-lá againn i mBaile Átha
Cliath ag bailiú an bhrait.  Thug an Máistir ar cuairt go
Príosún Chill Mhaighneáin, Coláiste na Tríonóide, Ard-Oifig
an Phoist agus go leor áiteacha eile sa gcathair muid.
Bhíodh muid ag obair an-chrua ar scoil leis na haistí, mata,
tíreolas, eolaíocht, ríomhaireacht agus araile, ach i gcónaí
bhíodh muid ag tnúth le dul ar thuras áit éigin leis an Máistir.
Chuireadh muid isteach ar go leor comórtais.   
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Meadhbh le Corn Chraobh Chomórtas Peile Phádraig Uí Chonaire

Chéad áit i gCúige Uladh/Connacht duaiseanna B.S.L. don timpeallacht.
Ó chlé, Sarah De Búrca, Tomás Bairéad, Tomás Ó Neachtain, Geri Maye,
Meadhbh Ní Mhainín, Micheál Ó Máille (Príomhoide).
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Bhuach muid an chéad áit do na hiontrálaithe nua i
gConnacht/ Uladh, do na duaiseanna timpeallachta.  Bhí an-
lá againn aríst an lá sin ag bailiú na duaise, nuair a thug muid
ceathrar i dteannta an mháistir, aghaidh ar Charraig an
tSionainn i gContae Liatroma.
B’iomaí lá spóirt eile a bhí againn leis an Máistir.   Chuaigh
muid go dtí Ceantar na nOileán lá ag caiceadóireacht.  Bhí
muid lá eile i mBaile an Tobair, Co.  Mhaigh Eo mar
ullmhúchán dár gcóineartú.  Mheasc muid le ranganna a sé
ó scoileanna beaga eile agus bhain muid an-tairbhe as an lá.
Bhí muid i Máiméan faoi dhó agus in Ionad Aclaíochta na
Caolaire Rua ar thuras scoile.  
Chabhraigh an éagsúlacht agus an spraoi a bhí againne ar
scoil lénar gcuid foghlama.  Bhí muid ag foghlaim i ngan
fhios dhúinn fhéin ag an am agus déarfainn nach raibh dalta
in Éirinn a fuair an deis foghlama a fuair muid i Scoil
Bhriocáin ar an nGort Mór.  Tá súil agam go bhfuil na daltaí
atá ar scoil faoi láthair ag baint an oiread céanna taitnimh as
a gcuid scolaíochta agus a bhain mise.
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TTuurraass  aarr  aann  mmBBrreeaattaaiinn  BBhhiigg,,  MMáárrttaa  22000077
Michael Neachtain

Nuair a bhí mise ag freastal ar rang a sé i Scoil
Bhriocáin thug mé cuairt ar cheantar Pendine sa
Bhreatain Bhig i gcuideachta gasúir rang cúig agus

a sé.  De bharr ceangal a bhí déanta le Scoil Tremoilet faoin
gclár Oirthear /Iarthar a thug muid an turas anonn.  Bhí
muid ceangailte leo le os cionn bliana roimhe sin agus chuir
muid aithne ar na gasúir tríd an tIdirlíon agus go deimhin
ag scríobh litreacha ag a chéile.  Seo mar a chuaigh an turas;
Déardaoin an 8ú lá de Mhárta 2007, shroich muid Aerfort
na Gaillimhe ag chúig nóiméad chun a naoi ar maidin.
D’fhág an t-eitleán an t-aerfort ag 10.30 r.n  agus bhí Aerfort
Idirnáisiúnta Chardiff bainte amach againn ag 11.45 r.n.  Tar
éis roinnt ama a chaitheamh san aerfort – áit inar bhuail
muid le foireann rugbaí na Breataine Bige – phioc mionbhus
suas muid agus thug muid aghaidh ar Ionad Morton Bay i
Pendine.  Bhí Morton Bay díreach trasna an gharraí ó Scoil
Tremoilet agus thug muid cuairt ar an Scoil an tráthnóna sin.
Chaith muid an tráthnóna ag dreapadh san ionad ab sailing
atá acu i Morton Bay.  Tar éis an dinnéir tháinig gasúir agus
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múinteoirí Tremoilet agus chuaigh muid chuig ionad Ten
Pen Bowling.  Bhí an Príomhoide Micheál Ó Máille, Nora Uí
Chualáin agus mo mháthair, Kathleen Uí Neachtain, ag
imirt in aghaidh a chéile.  Ní raibh maith ar bith le Micheál;
bhí na mná níos fearr ná é.
An mhaidin dar gcionn, tar éis bricfeasta, thug muid cuairt
eile ar scoil Tremoilet chun na ranganna a fheiceáil agus
d’ith muid lón le scoláirí Tremoilet.  Rinne muid cúrsa
orienteering leis na scoláirí.  D’ith muid dinnéar ag a seacht,
buíochas le Dia, mar bhí ocras orm fhéin! Thug muid fhéin
agus cúpla duine ón scoil ár n-aghaidh ar an bpictiúrlann.
Chonaic muid an scannán Norbit.  Níl a fhios cén méid gáire
a rinne mé an oíche sin.  Bhí bricfeasta blasta againn maidin
Dé Sathairn agus chuaigh muid ar bhus chuig caisleán mór
Normanach.  Bhí statues dho Rí Henry VIII agus cúpla duine
eile ann.
Thug muid cuairt ar ionad spóirt chun Go Karting a
dhéanamh.   Bhí an-chraic againn.  Bhí dioscó againn tar éis
dinnéir.  Ar an Domhnach d’ith muid ár mbricfeasta deiridh
i Pendine ag leathuair tar éis a seacht, agus rinne muid ár
mbealach chuig an aerfort.  Bhí an lá go breá agus muid ag
fágáil, ach bhí a fhios agam go raibh muid sa mbaile mar bhí
sé ag stealladh  báistí.  B’iontach go deo an turas é seo; a
bheith thar lear le dho chairde.  Fad a bheidh mé beo,
smaoineoidh mé air.
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Ó chlé, David Colson, Eileen De Búrca, Vivienne Ní Niaidh, Mary De
Búrca, Michael Ó Neachtain, Josephine Ní Dhroighneáin, Jason Ó
Neachtain, Antaine Óg Ó Mainín.

Rang a cúig agus a sé le Kathleen Uí Neachtain sa Bhreatain Bhig.
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SSccééaallttaa  óó  nnaa  ggaassúúiirr  aattáá  
aagg  ffrreeaassttaall  aarr  aann  ssccooiill  ffaaooii  lláátthhaaiirr
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An Saol i Rang a Trí
Aisling Breathnach, rang a trí
Tá an saol i rang a trí go deas mar tá go leor rudaí deasa le
déanamh againn.  Tá obair chrua againn i rang a trí.  Tá
seisear againn sa rang – cúigear cailíní agus leaid amháin.
Bíonn muid ar na ríomhairí, ag imirt peile, ag déanamh
drámaíochta agus feadóige – rudaí nach raibh muid ag
déanamh go dtí rang a trí.  Bíonn muid ag obair go crua lena
chéile agus cabhraíonn muid lena chéile freisin.

Ríomhairí
Cathy De Búrca, rang a trí
Fuair muid ríomhairí nua le haghaidh na scoile nua.  Nuair a
bhíonn muid sa rang, is fada linn go ndéarfaidh an máistir linn
go bhfuil cead againn ’dhul orthu.  Ní dhéanann muid mórán
oibre nuair a bhíonn muid orthu.  Tá cead againn cluichí a
imirt ar na ríomhairí.  Tá cluiche mata ar na ríomhairí.   Is
maith liom a bheith ag imirt cluichí ar na ríomhairí.  Tá sé
ríomhaire sa seomra ranga againn.  Tá cead againn na haistí
Gaeilge agus Béarla a chlóscríobh suas ar na ríomhairí. 

Mo Chairde ar Scoil
Clíodhna Ní Niaidh, rang a trí
Tá cúigear cairde agam i scoil Bhriocáin; Aisling, Cathy,
Christopher, Elaine agus Niamh.  ’Sí Aisling an cara is fearr
atá agam.  Bíonn mé ag spraoi le mo chairde ar scoil.  Bíonn
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Clíodhna Ní Niaidh agus Aisling Breathnach

Elaine Ní Niaidh agus Cathy De Búrca
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an-spraoi againn sa gclós.  Tagann siad go dtí mo theach
nuair a bhíonn cóisir agam do mo breithlá.  Bíonn mé ag
caint agus ag cur téacs ar an bhfón chuig mo chairde.

Mo Shaol ar Scoil
Elaine Ní Niaidh, rang a trí
Tá mo shaol sa scoil an-ghnóthach.  Is maith liom a bheith ag
déanamh mata.   Nílim go maith ag Béarla ach tá mé go
maith ag Gaeilge.  Bíonn muid ag déanamh peil Ghaelach
Dé Luain agus aclaíocht Déardaoin.  Déanann muid ealaín
gach Dé hAoine.   Is maith liom stair.  Tá an máistir go maith
ag stair.  Bíonn muid ag foghlaim go leor uaidh.  Bíonn muid
ar na ríomhairí gach lá, is maith liom a bheith ag obair orthu.
Tá saol maith agam sa scoil.   Is breá liom í.

Mo Scoil
Christopher Ó Máille, rang a trí
Tá an scoil sa nGort Mór.  Fágann an bus ar scoil mé ag a
9:00r.n.  Tá go leor spáis againn sa scoil.  Is maith liom a
bheith ag caitheamh ama le mo chairde sa gclós mór atá
againn taobh amuigh.  Bíonn muid ag obair go crua sa scoil.
Is maith liom an máistir.  Múineann sé rudaí spéisiúla
dhúinn.  Cuireann Nóra litriú orainn, ach tá an ghráin agam
orthu.  Bíonn an-chraic agam ar scoil.     
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Niamh Ní Chléirigh

Laethanta Saoire
Niamh Ní Chléirigh, rang a trí
Tosaíonn an scoil i mí Mheán Fómhair agus bíonn laethanta
saoire againn idir sin agus Mí Meithimh, chomh maith le
dhá bhriseadh lár-téarma.  Briseadh lár-téarma na Samhna
is fearr liom fhéin.   Gléasaim suas agus téim thart ó theach
go teach ag cuardach milseán.  Is maith liom an Nollaig mar
tagann Santaí agam agus faighim bronntanais.  Bíonn
dinnéar deas agam lá Nollag.  Bíonn coicís agam ag an
gCáisc.  Domhnach Cásca ithim go leor seacláide agus bíonn
mé ag cuardach uibheacha.  Ach taithíonn laethanta saoire
an tsamhraidh go mór liom mar bíonn siad an-fhada.  Téim
ag an trá nuair a bhíonn an aimsir go breá agus ní bhíonn an
scoil ná an máistir ag cur aon imní orm.  
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An spóirt is fearr liom ar Scoil
Ronán Ó Flatharta, rang a ceathair
Is breá liom peil Ghaelach.   Bíonn mé ag imirt do na
Piarsaigh.  Imríonn mé sna cúilíní.  Is job deacair é, ach
caithfidh duine éigin é a dhéanamh.  Is maith liom foireann
na Gaillimhe.  Tá siad go maith.  Tá súil agam a bheith ag
imirt leo amach anseo.  Tá Pádraig Seoighe go maith ag
imirt.  Tagann Kevin chuig an scoil gach Dé Luain agus
bíonn Eoin ’mo thraenáil taobh amuigh den scoil gach
Satharn.  Bíonn an-chraic againn ag imirt peile lena chéile
agus casann muid ar chairde nua.    

An Lá is fearr a bhí agam ar Scoil
Jason Ó Droighneán, rang a ceathair
’Sé an lá spóirt a bhí againn ar an 25ú lá de Mheitheamh
2009 an lá is fearr a bhí agam ar scoil fós.  Bhí an lá an-deas
agus chuaigh an scoil ar fad trasna an bhóthar go dtí  Páirc
an Phiarsaigh.  Bhí an lá go hálainn.  B’fhada linn go
dtosódh an chéad rása.  Bhí rása mála, rása 50 méadar, 100
méadar, 300 méadar, rása 3 chois agus rása spúnóige
eagraithe ag an máistir.  Bhí an-spraoi agus craic againn.  Is
maith liom spóirt agus a bheith ag imirt peile le mo chairde
ar scoil.

Leabhar an OscailtCeart  22/03/2010  20:15  Page 88



Ó chlé, Samir Chryat, Jason Ó Droighneán, Ronán Ó Flatharta

Ronán Ó Flatharta agus Christopher Ó Máille
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Mo Scoil 
Samir Chryat, rang a ceathair
Bhí me scanraithe nuair a thosaigh mé ag Scoil Bhriocáin.
Tháinig mé fhéin agus mo chlann as Sasana agus thosaigh
mé an scoil i rang a haon.  Bhí aithne agam ar mo chol
ceathair Jason agus bhí mé sásta mar tá sé sa rang céanna
liom chomh maith le Ronán.  Is maith liom an scoil anseo.
Bíonn an-chraic agam ag imirt peile taobh amuigh.  Tá go
leor Gaeilge pioctha suas agam.  Is maith liom na múinteoirí
atá sa scoil.   Tá siad an-deas.  Is maith liom an scoil nua
freisin.       

Mo chéad lá ar Scoil
Siobhán Ní Mhainín, rang a cúig
Sa mbliain 2003, i mí Mheithimh agus mé cheithre bliana
d’aois, dhúisigh mé chun mo chéad lá ar scoil a bheith agam.
Rith mé síos an staighre agus chuaigh mé isteach sa chistin
agus chuir mé orm m’éadach.  Rinne mo mháthair mo ghruaig
a chur suas agus ghlan sí m’éadan dhom.  Bhí mo mhála scoile
réitithe agam le seachtain roimhe agus bhí bosca lóin álainn
agam.  Bhí sceitimíní orm.  D’ith mé mo bhricfeasta agus ghlan
mé m’fhiacla.  Thug mo mháthair ag an scoil mé sa charr.
Bhí an-áthas orm nuair a shroich mé an scoil.  Chonaic mé
Antoine Óg agus Meadhbh ag dul isteach sa scoil go minic
cheana.  Bhí an áit an-mhór agus bhí me scanraithe faoi, fiú
nuair a bhí mé istigh sa charr.  Bhí brón orm a bheith ag fágáil
an ghadhair sa mbaile mar bhíodh mé ag spraoi leis chuile lá.
Nuair a chuaigh mé isteach sa rang, bhí mé ag iarraidh dul i
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bhfolach taobh thiar dho mo mháthair.  Treasa a bhí mar
mhúinteoir agam.  Bhí sí an-deas ach bhí faitíos orm fós agus
thosaigh mé ag caoineadh.  Ní raibh mé ag iarraidh ar mo
mháthair dul abhaile ach, tar éis tamaill, ba chuma liom
fanacht.
Bhí cúigear eile sa rang; Mikayla, Nóra, Ciara, Aoife agus
Ailish.  Bhí go leor daoine eile istigh sa seomra ranga freisin.
Thosaigh muid ag caint lena chéile agus leis an máistreás
Treasa.  Thosaigh muid ag dathú agus ag imirt cluichí “Yellow
Bellies”.  D’ith muid an lón ansin agus bhí muid ag spraoi
taobh amuigh.  Tháinig mo mhamaí isteach sa rang ansin chun
mé a thógáil abhaile ach bhí mé ag iarraidh fanacht le mo
chairde.
Bhí mo chéad lá ar scoil an-taitneamhach.

An Clár Idirghníomhach
Deirdra Ní Shúilleabháin
Tá clár bán cosúil le scáileán mór a bhfuil teilgeoir air againn
sa seomra ranga.  Is sórt ríomhaire é a bhfuil an scáileán ag
lasadh ar chlár bán.  Is féidir luchóg a úsáid, nó pinn speisialta
chun é a oibriú.  Tá cluichí ar, bíonn ranganna a trí agus a
ceathair ag imirt “darts” agus “match up” air.  Bíonn ranganna
a 5 agus a 6 ag déanamh “Powerpoint” air.  Tá sé an-spéisiúil
an méid is féidir a dhéanamh air.   Is maith linn a bheith ag
úsáid an chláir idirghníomhach.
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Mo Chéad Chomaoineach
Mikayla Ní Niaidh rang a cúig
Chuaigh mé faoi Chéad Chomaoineach ar an 26ú lá de
Bhealtaine 2006.  Bhí Deirdre, Ciara, Nóra agus Siobhán ag
déanamh an Chéad Chomaoineach in éineacht liom.  ’Sí an
mháistreás Donna a d’ullmhaigh muid dhon lá mór.  Bhí
gach rud réitithe go hálainn aici.  Bhí sceitimíní orainn ar
fad go bhfeicfeadh muid na gúnaí álainn a bhí ceannaithe
againn.  Bhí an séipéal lán agus bhí an sagart an-deas linn.
Bhí dinnéar agam ag an teach.  Tháinig mo Mhamó, Daideo,
mo chol ceathracha, mo chara Kerri agus cúpla duine eile
ann freisin.  Bhí “bouncing Castle” ag an teach chomh
maith.  Fuair mé go leor airgid le haghaidh mo Chéad
Chomaoineach.  Bhí an dinnéar an-deas agus bhí an-lá ar
fad againn.

Aclaíocht
Nóra De Búrca, rang a cúig
Bíonn peil againn sa scoil maidin Dé Luain le Caoimhín
Ó Gionnáin, agus tar éis am lóin Déardaoin leis an máistir,
bíonn muid ag déanamh aclaíochta.  Bíonn an scoil ar fad ag
dul go dtí ranganna snámha in Uachtar Ard gach bliain.  Bíonn
na ranganna snámha ann ar feadh ocht seachtaine.  Téann
muid go Uachtar Ard ar an mbus.  Bíonn muid ag imirt go leor
peile sa scoil; is maith liom a bheith ag imirt.  Nuair a bhíonn
an aimsir go breá, bíonn muid ag imirt peile ar an bpáirc.
Bíonn cluichí againn in aghaidh scoileanna eile freisin.   Is
maith liom a bheith ag imirt spóirt.
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Ar chúl, Donna Uí Chatháin, Múinteoir, Micheál Ó Máille, Príomhoide,
Chun tosaigh, ó chlé, Nóra De Búrca, Mikayla Ní Niaidh, Siobhán Ní
Mhainín, Ciara Ní Dhroighneán, Deirdra Ní Shúilleabháin.

Aoife Ní Niaidh agus Siobhán Ní Mhainín
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An Turas Scoile
Aoife Ní Niaidh, rang a cúig
An turas scoile a b’fhearr liom ná an turas go dtí Inis Bó
Finne.  Chuaigh muid ann sa mbliain 2008 ag imirt cluiche
peile.   Bhí mé i rang a ceathair ag an am.  Fuair muid an bus
go dtí An Cloigeann.  Nuair a bhí muid ansin, fuair muid
an bád go dtí Inis Bó Finne.  Thóg sé cúig déag nóiméad
orainn dul ann.  Bhí cúpla scoil eile ar an mbád freisin agus
fuair go leor daoine tinn ar an mbád.  
Sheas mise ar imeall an bháid agus fuair mé fliuch báite, ach
bhí éadaí breise agam i mo mhála.  Bhí trí nó cheithre
chluiche againn.  Chaill muid chuile chluiche, ach bhí muid
sásta.  Chuaigh muid go léir go dtí an siopa agus ag an
bpáirc bheag freisin.  Chuaigh muid abhaile ar bhád difriúil,
bád a bhí níos lú ná an chéad cheann.  Fuair daoine tinn
aríst.  Ba é an turas go hInis Bó Finne an turas scoile is fearr
a bhí agam riamh.  Chaill muid na cluichí, ach bhí an-chraic
againn!

Cuairteoirí na Scoile
Ciara Ní Dhroighnéain, rang a cúig
Bíonn go leor cuairteoirí againn sa scoil.  Dé Luain bíonn
Kevin againn, déanann sé peil linn.  Bíonn Sharon ag déanamh
Fraincise linn Dé  Máirt.  Maidin Dé Céadaoin, bíonn Caitríona
againn le haghaidh amhránaíochta.   Tar éis am lóin beag,
bíonn Nóirín ag múineadh feadóige dhúinn agus bíonn
drámaíocht againn le Pádraig tar éis am lóin mór.
Spóirt le Kevin
Bíonn Kevin ag déanamh peile leis na hardranganna agus
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fiú má bhíonn sé ag báisteach, úsáideann muid an halla nua
atá againn sa scoil anois.  Is breá linn Kevin a fheiceáil ag
teacht isteach, bhíonn an-spraoi againn.  Bhí blitz ag
ranganna cúig agus sé ar an 8ú lá de mhí Feabhra 2010.  
Fraincis le Sharon
Bíonn Sharon againn ar feadh 40 nóiméad agus déanann sí
go leor oibre linn.  Tá go leor focail Fraincise agam anois.
Múineann sí amhráin Fraincise dhúinn agus bíonn muid
dhá chanadh do na tuismitheoirí ag an gceolchoirm mhór
ag deireadh na bliana.  Is maith linn a bheith ag déanamh
Fraincise le Sharon.
Ceol le Caitríona
Bíonn Caitríona ag múineadh ceoil do gach rang sa scoil.   Is
maith le gach duine Caitríona.  Amhráin Gaeilge is mo a
bhíonn muid ag canadh ar nós Amhrán na mBó, Cailleach an
Airgid, Camus na Foirnéise agus go leor eile.  Tá amhráin
Bhéarla ar nós Galway Girl agus Caledonia ar eolas againn
freisin.
Feadóg le Nóirín
Déanann Nóirín feadóga leis na hardranganna.  Bíonn an-
spraoi againn léi.  Tá sí an-mhaith ag múineadh na feadóige
dhúinn.  
Drámaíocht le Pádraig
Tá muid ag déanamh an dráma Wow Conamara le Pádraig
faoi láthair.  Is muid fhéin atá dhá scríobh.  Tá gach duine ó
rang a trí go dtí rang a sé ag glacadh páirte ann.  Bíonn an-
spraoi againn leis.  Feicfidh na tuismitheoirí an dráma ag
deireadh na bliana.
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Ó Mheiriceá go Ros Muc
Cóilín Ó Niaidh, Rang a sé
Tá mé ag scríobh faoi dhá scoil, Scoil Naomh Pól i Meiriceá
agus Scoil Bhriocáin anseo i Ros Muc.  Chuaigh mé chuig Scoil
Naomh Pól ar feadh cheithre bliana.  Tá difríocht mhór idir an
dá scoil.  Tá os cionn ocht gcéad dalta i Scoil Naomh Pól agus
níl ach tríocha is a seacht dalta i Scoil Bhriocáin.  Bhí seachtó
dó scoláire i mo rang i Meiriceá, níl ach seisear i mo rang i Ros
Muc.  Thosaíodh an scoil ag a hocht a chlog ar maidin go dtí
an trí a chlog tráthnóna thall.  Ach an rud is mó ba mhaith liom
faoin scoil thall ná an lón te.  Bhíodh lón te againn gach Aoine,
ar nós “pizza”, “hot dogs”, sceallóga agus “pasta”.  Bhí gym
mór ann, bhíodh muid ag imirt cispheile, leadóg láimhe agus
“dodge ball”.  Is fearr liom Scoil Bhriocáin mar tosaíonn an
scoil ag naoi ar maidin agus labhraíonn muid Gaeilge lena
chéile.  Is breá liom an teanga Ghaeilge, agus téann muid
chuig cluichí peile, rud nach mbíodh muid ag déanamh i
Meiriceá.

An Scoil
Colene Ní Niaidh, Rang a sé
Tá Scoil Bhriocáin céad tríocha seacht bliain d’aois – tá sé
sin sean.  D’oscail an scoil i 1873.  Chuaigh mo dhaideo,
m’athair, m’aintíní agus m’uncail chuig an scoil seo freisin.
Tá mé fhéin, mo dheartháir agus mo dheirfiúr ag dul chuig
an scoil, agus beidh mo dheartháir beag ag dul anseo freisin.
Tá tríocha seacht scoláire istigh sa scoil faoi láthair.   Tá
naíonáin bheaga go dtí rang a dó istigh i seomra amháin,
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agus rang a trí go dtí rang a sé sa seomra eile.  Bíonn an
mháistreás Donna ag múineadh na ngasúir bheaga agus
bíonn Micheál ag múineadh na ngasúir mhóra.  Tá méid
mór tagtha ar an scoil ó thosaigh mise inti.  Bíonn muid ag
déanamh Stair, Gaeilge, Béarla, Mata, peil agus go leor, leor
eile.  Déanann muid peil agus drámaíocht istigh sa halla nua
atá againn.   Is breá linn an halla nua mar gur féidir peil a
imirt ann – fiú má bhíonn sé ag báisteach.

Múinteoirí a bhí agam
Siobhán Ní Riain, Rang a sé
Bhí ceathrar mhúinteoir agam ó thosaigh mé i scoil
Bhriocáin.   Bhí siad ar fad go deas.  I naíonáin bheaga bhí
an mháistreás Máire agam.   Bhí sí cineál crosta, ach bhí sí go
deas leis na gasúir bheaga  (liomsa).  Bhí an mháistreás
Treasa againn i naíonáin mhóra agus i rang a haon.  Dá
mbeadh tú go maith di, thabharfadh sí guma coganta duit.
Bhí Ciara, Alanna agus mé fhéin i gcónaí thuas ag an mbord
ag iarraidh guma coganta uirthi.  Tháinig múinteoir nua, an
mháistreás Donna, nuair a chuaigh mé isteach i rang a dó.
Bhí sí chomh deas linn.   Níor thug sí go leor obair bhaile
dhúinn agus ní raibh sí crosta.  Tar éis dhom mo Chéad
Chomaoineach a dhéanamh, chuaigh mé isteach i rang a trí
go dtí an máistir Micheál.   Beidh sé agam go dtí go
gcríochnóidh mé an scoil i mbliana.  Tá  an máistir go deas
chomh maith, ach má bhíonn tú dána nó ag déanamh an
iomarca cainte beidh sé crosta leat.  Bhí na múinteoirí a bhí
agam i Scoil Bhriocáin ar fad go deas liom.
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An scoil nua
Alanna Ní Shuilleabháin, Rang a Sé
Chuaigh muid isteach sa scoil nua tar éis laethanta saoire na
Cásca.  Tá an scoil an-mhór, tá dhá sheomra ranga agus
cistin sa bpáirt nua.  Tá na seomraí ranga an-mhór.   Tá stór
mór, seomra folctha agus doirteal iontu.  Tá clár bán
idirghníomhach nó “Interactive Whiteboard” againn san dá
sheomra ranga.  Tá athrú mór tagtha ar an scoil.   Tá bealach
isteach níos mó againn.  Tá halla mór déanta den dá
sheansheomra ranga.   Is breá linn ar fad a bheith ag imirt
peile agus ag déanamh drámaíochta istigh ann.  Tá leithreas
nua ag na múinteoirí, oifig níos mó ag an máistir agus
seomra níos mó ag Peadar.  Níor athraigh oifig Lisa ná an
sean stór.  Tá an scoil nua go hálainn.

Mo Chóineartú
Jennifer Ní Ghriallais, Rang a sé
Rinne mé mo Chóineartú ar an 27ú lá dho Bhealtaine 2009.
’Sé an Máistir a d’ullmhaigh muid dhon lá mór.   Is i Séipéal
Chamuis a bhí sé againn.  Rinne ceathair againn é as Scoil
Bhriocáin, chomh maith le daltaí as Scoil an Turlaigh Bhig,
Scoil Chinn Mhara agus Scoil Chamuis.  Bhí an tAifreann
agus an cór go hálainn.  ’Sé an tEaspag Ó Draighneáin a
léigh an tAifreann agus an tAthair Mac Consaidín ina
chuideachta.  Bhí gach duine gléasta go hálainn, agus bhí lá
deas againn.
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Cóilín Ó Niaidh, Colene Ní Niaidh, Siobhán Ní Riain
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Turas go hAlbain
Ciara Ní Niaidh, Rang a sé
Chuaigh ranganna a 5 agus a 6 go hAlbain idir an 30ú Márta
go dtí an 2ú Aibreán 2009.  B’é seo an dara huair a raibh an
scoil ceangailte le scoil sa Bhreatain.   Bhí muid ceangailte le
Tremoilet VCP i 2007.  Chuaigh rang a 5 agus a 6, an máistir
Micheál Ó Máille, Nora Uí Chualáin, Máirín Uí Ghriallais,
Breada Ní Ghriallais, Máirín Uí Niaidh, agus Máirtín Ó
Niaidh anonn chuig Bunscoil Hill of Beath in éineacht linn.
Bhí ceangal déanta ag an máistir le Bunscoil Hill of Beath
bliain roimhe sin.  Bhí roinnt teangmhála againn fhéin leis
na gasúir thall, ag scríobh ag a chéile anois agus aríst.  Rinne
an máistir ceangal leis an scoil san Albain tríd 'contact
seminar' i mBaile Átha Cliath.  Bhuail sé leis an bPríomhoide
Mrs.  Maureen Lewis ón scoil Hill of Beath, agus sin é an
bealach a fuair muid i dteangmháil leo.
Níorbh fhada go dtáinig an lá go raibh sé in am dul anonn.
Ní raibh mise in ann codladh le sceitimíní an oíche roimh
ré.  Thaisteal muid go dtí an Carn Mór go moch ar maidin
ar an 30ú Márta.  D'fhág muid Aerfort na Gaillimhe ag a trí
a chlog le dul go hAlbain.
Bhí muid ag breathnú ar an eitleán ar feadh cúpla nóiméad,
ansin dúirt an bhean linn go raibh cead againn dul isteach
air.  Bhí an t-eitleán beag.  Bhí sé beagnach lán le daoine.  Bhí
faitíos orm.
Nuair a bhí muid ag an Aerfort i nDún Éidinn, bhí múinteoirí
& gasúir ó Hill of Beath ann le fáilte a chur romhainn.  Ansin
d'imigh muid chuig an brú, bhí dinnéar déanta ag
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tuismitheoirí Hill of Beath dhúinn.  Bhí muid ag tógáil pictiúir
agus rudaí mar sin go raibh an dinnéar ré.  D'fhág muid na
málaí thuas an staighre, bhreathnaigh muid thart timpeall na
háite, ansin chuaigh muid síos don dinnéar.  Tar éis an dinnéir,
chuaigh muid ag an bpáirc spraoi a bhí taobh amuigh dhon
doras.  Bhí muid ag caint agus ag spraoi leis na gasúir áitiúla,
bhí siad an-deas.  Ansin chuaigh muid ag páirc agus bhí muid
ag imirt cluichí leis na gasúir.  Bhí an-spraoi againn.  Tar éis
an chluiche, chuaigh muid isteach sa bpáirc spraoi aríst.  Bhí
muid istigh sa bpáirc spraoi go raibh sé ag fáil dorcha.
Nuair a dhúisigh muid maidin lá arna mhárach, chuaigh
muid chomh fada leis an scoil.  Cheap muid go raibh sí an-
mhór.  Bhí seomra amháin le ríomhairí, seomra eile le
leabhair agus bhí na seomraí ranga an-mhór.  Bhí seomra
ranga difriúil ag gach rang.  Bhí halla ag an scoil agus ag am
lóin bhí lón déanta ag daoine dóibh.  Chuireadh siad na
boird amach dóibh agus bheith lón acu dóibh.
Tar éis na scoile, chuaigh muid suas i gcoill, chuaigh bean
agus fear suas sa gcoill linn.  Bhí sé sách deacair siúl suas an
cnoc.  Nuair a bhí muid thuas, an chéad rud a bhí le
déanamh againn ná adhmad a bhailiú le tine a dhéanamh.
Nuair a bhí sé sin déanta againn chuir muid na píosaí
isteach san tine.  Bhí orainn píosaí adhmaid a ghearradh.
Nuair a bhí sé sin déanta againn, bhí lón againn.  Tar éis lóin,
thosaigh muid ag siúl ar ais ag an mbus.  Ansin chuaigh
muid amach ag an bpáirc spraoi aríst go bhfuair sé dorcha.
An mhaidin dar gcionn, bhí muid ag fáil réidh le dul chuig
Caisleán Dhún Éidinn.  Bhí bricfeasta againn, ansin chuaigh
muid ar an mbus go dtí an scoil chun na gasúir scoile a
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phiocadh suas.  Ansin chuaigh muid go dtí an caisleán.  Níor
thóg sé rófhada dul ann.  Thóg muid cúpla pictiúr dhon
chaisleán agus ansin chuaigh muid isteach.  Bhí go leor
seanrudaí ann.  Chonaic muid na seodra a bhí ag an rí agus
ag an mbanríon a bhí ina gcónaí sa gcaisleán.  Chonaic muid
na gunnaí a bhí ag na saighdiúirí, agus chonaic muid an
doinsiún a bhí ag an rí le na daoine a chur isteach ann.
Chonaic muid gach rud a bhí le feiceáil.
Bhí an caisleán mór millteach.  Bhí sé suite thuas ar chnoc
beag.  Bhí go leor dealbh thimpeall ar an gcaisleán.  Bhí an-am
againn ag an gcaisleán.  Tar éis an chaisleáin, chuaigh muid
ag ithe.   Ina dhiaidh sin chuaigh muid ar an mbus.  Bhí
Alanna Ní Shúilleabháin, Gráinne Ní Shúilleabháin agus Áine
Ní Mhainín ag caint le Máirtín Tom Shéainín ar Raidió na
Gaeltachta faoin turas.  Chuaigh muid ag bolláil an tráthnóna
sin.
Tar éis an bolláil chuaigh muid ar ais ag an mbrú.  Bhí sé
dorcha agus chuaigh muid a chodladh.  Ar an lá deireanach
bhí muid ag pácáil na málaí.  Nuair a bhí na málaí pácáilte
againn, d'imigh muid go dtí an scoil.  Bhí muid le slán a rá
leo.  Ach i dtosach bhí muid le toraíocht taisce a dhéanamh
le chéile.  Bhí muid ag rith thart an bhaile ag cuardach
páipéir buí le focla orthu.  Sular imigh muid, bhí Alanna Ní
Shúilleabháin, Gráinne Ní Shúilleabháin, agus Jennifer Ní
Ghriallais ag seinm ceoil agus ag canadh.
D’fhág muid slán le gach duine agus d'imigh muid.  Ar an
mbealach ag an aerfort, stop muid ag ionad siopadóireachta.
Bhí muid ag súil go mór leis seo ón gcéad lá a tháinig muid
go hAlbain.  Tar éis tamaill ag siopadóireacht, d'imigh muid
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An grúpa ag filleadh abhaile ó Albain.

go dtí an t-aerfort.  Bhí muid ag caint agus ag spraoi thart,
go raibh sé in am dul ar an eitleán.
Nuair a shroich muid aerfort na Gaillimhe, bhí na
tuismitheoirí ar fad ann agus d'imigh gach duine abhaile
ansin.  Ba é an turas go hAlbain le mo chairde an turas is
fearr a bhí agam fós.  Bhí muid ag déanamh rudaí i gcónaí
agus bhí muid ag spraoi agus ag déanamh cairde nua
freisin.  Bhí na múinteoirí an-deas agus bhí na gasúir go deas
freisin.  Bhí muid ag caisleán, ag bolláil, suas coill, ag
siopadóireacht, ar raidió, ar eitleán, agus ag scoil nua.  Bhí
am iontach againn in Albain.
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Naíonáin Bheaga agus Naíonáin Mhóra
Ó chlé, Claire Ní Lochnáin, Shauna Ní Laoí, Eamon Ó Fhaltharth,
Eabha Ní Niaidh,  Ríona Ní Mhainín, Chloe Ní Niadh

Rang a hAon
Ó chlé, Áine Breathnach, Máitiú Ó Niaidh, Clíona Ní Lochnáin, Eoin Ó
Mainín, Róisín Ní Shúilleabháin Cian Ó Niaidh 
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Rang a Dó
Cian Bairéad agus Eibhlín Ni Niaidh

Rang a Trí
Ó chlé, Christopher Ó Máille, Elaine Ní Niaidh, Niamh Ní Chléirigh,
Clíodhna Ní Niaidh, Aisling Breathnach, Cathy De Búrca.
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Rang a Ceathair
Ó chlé, Ronán Ó Flatharta, Samir Chryat, Jason Ó Droighnneán

Rang a Cúig
Ó chlé,Mikayla Ní Niadh, Siobhán Ní Mhainín, Deirdra Ní
Shúílleabháin, Nóra De Búrca, Aoife Ní Niaidh.
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Rang a Sé
Ó chlé,Alanna Ní Shúilleabháin, Ciara Ní Niaidh, Colene Ní Niaidh,
Cóilín Ó Niaidh, Jennifer Ní Ghriallais, Siobhán Ní Riain, Carrie Treviss

Cuid do ghasúir na scoile a ghlac páirt sa chlár teilifíse Bog Stop ar TG4.
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Elaine Ní Niaidh le linn an Skipathon.

Ag spraoi sa chlós.
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An fhoireann a bhuach Corn Chraobh Chomórtas Peile 
Phádraig Uí Chonaire.

Athchúrsáil
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Foireann faoi 18 na Gaillimhe ar chuairt chuig an scoil.

Ar na ríomhairí.
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Cuid do ghasúir na scoile ag dul ag scátáil oighir.

Micheál Ó Máille ag dul ag scátáil freisin!
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Obair ealaíne na Naíonáin, rang a haon, rang a dó.
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Obair ealaíne Carrie Treviss.
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Cuid do ghasúir na scoile ar thuras go Killary.

Cuid do ghasúir na scoile tar éis gradam eile athchúrsáil a bhaint amach
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Brat Glas bainte amach ag an scoil i 2006.

Imreoirí scoileanna Chamuis/Ros Muc a bhuaigh comórtas Fhéile
Peile Gael-Linn 2001 agus 2002.
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I mbun athchúrsáil.

Gasúir na scoile i mbun ceardaíocht.
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Sneachta

Peadar Ó Ráinne, Carrie Treviss, Nóra Uí Chualáin
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Ríona Ní Mhainín agus Cian Ó Niaidh

Claire Ní Lochnáin agus Chloe Ní Niadh
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Seomra ranga nua.

Róisín Ní Shúilleabháin, Clíona Ní Lochnáin agus Eamonn Ó Flatharta
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Dráma na Nollag

Gasúir agus Múinteoirí na scoile 2010.
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