
Beidh  Ceol Choirm ar siúl ar an Aoine an 21ú tar éis an 

aifreann a bheidh ag tosú ag a deich a chlog.Beidh 

ranga naoínan go dtí ranga sé ag dul páirt a glacha sa 

Ceol Choirm. Beidh ranga naíonáin go dtí rang a dó ag 

deannadh drama na Nollaig , ag casadh ar an feadóg , ag 

canadh , agus ag damhsa. Beidh rang a trí go dtí rang a 

sé ag canadh , ag casadh ar an feadóg, agus ag damhsa. 

Eveline Ní Niadh 

 

Ag an scoil bíonn dramaíocht againn faoi dhó sa 

tseachtain. Bíonn Neassa againn gach Luain agus bíonn 

Sorcha againn gach Déardaoin.  Bíonn muid ag imirt 

cluichí le Neasa agus Sorcha ar níos zip, zap agus 

boing, ag caitheamh an liathróid le chéile agus go leor 

eile. Le Neasa bíonn ceithre ghrúpa an ag déanamh 

drama beag. Le Sorcha bíonn muid ag imirt fear 
caoch. Nuair a bíonn muid dúl isteach ag Sorcha bíonn 

muid ag téamh suas. Le Sorchaa bíonn muid ag 

déanamh dramaíocht ar nós pictúir reoite agus bíonn 

muid ag déanamh dramaí le props. Is maith linn an 

drámaíocht le Sorcha agus Neasa. 

Christopher Ó Maille agus Clíodhna Ní Niaidh. 
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                       Ceol Choirm 

                                                    Drámaíocht 

 



Tá ranganna naíonán go dtí rang a dó ag déanamh an 

drama Nollaig. Sa drama tá cuid go na naíonán mar 

caoirigh agus cuid eile mar asal. Tá T.J Ó Chléirigh 

mar teachtaire agus tá Cathal Ó Mainín mar fear 

lóistín. Sa drama tá Claire Ní Lochnain mar Muire 

agus tá Domhnall Ó Conaola mar Iosaef. Sa drama 

bíonn trí Rí ann, trí Aoire, dhá lóistín, dhá Aingeal 

agus Muire agus Josef. 

 Cathy De Búrca. 

Tá súil againn go mbeidh scoileanna as An nGearmáin, 

An Ungáir, An Ísiltír & An tSualainn ag tabhairt cúirt 

orainn anseo ar an nGort Mór i mí Márta. Is iontach 

an ócáid a bheidh anseo , tá súil acu lá nó dhó a 

chaitheamh in éineacht linn. Beidh go leor imeachtaí le 

n-eagrú againn dóibh & beidh neart cúnamh ag teastáil 

chun turas taitneamhach a bheith acu. Seans iontach a 

bheidh anseo ag gasúir na scoile eolas a chuir ar 

chultúr eile agus meas a thaispeáint ar a gcultúr féin. 

Má tá aon smaoineamh agaí deán teagmháil liom 

láithreach. 

Thosaigh an Comórtas Cispheil i mí 

Samhain agus chríochnaigh sé i mí na 

Nollaig. Buaigh Elaine/Eibhlín 

an Comórtas Cispheil agus tháithín sé 

go mór leo. Bhí an rang ar fad glacadh 

páirt san Comórtas. Bhí Eoin, Niamh, 

Elaine agus an Máistir mar réiteoir. Bhí 

an craic againn Comórtas Cispheil, 

agus bhí mé an sásta ag glacadh páirt 

san comórtas. Bhí Aisling/Maitiú an 

daoine is fearr ag imirt Cispheil san 

Comórtas. Bhí an lá go deas nuair bhí 

an cluiche an. Bhí na foirne cothrom tar 

éis an chéad cluiche ceannais. Bhí mé 

féin agus Eibhlín an sásta an comórtas 

a buachaint. 
Ó Elaine Ní Niadh 

Tá muid ag fáil laethanta saoire ar an 21ú lá 

de mí na Nollaig. Beidh na gasúir beaga ag 

déanamh drama na Nollaig sa scoil ag an 

deich a chlog. 

Ansin beidh rang a 3 go rang a 6 a casadh, 

an céad Nollaig agus go leor eile. 

Beidh ceapairí agus tae ann tar eis an ceol 

choirm 

Tá súil againn go mbeidh sibh ann. 

Agus tá súil againn go mbeidh Nollaig deas 

agus bhliain nua iontach agaibh! 

Niamh Ní Chléirigh agus Aisling Breathnach 
 

         An Nollaig           Drama Nollaig 

   Comórtais Cispheil 

          Saints & Heroes 

           Santaí 
Sneachta ar an talamh, 

Aingeal beag ag canadh, 

Neart ceol is spraoi, 

Tháinig na trí rí, 

Áthas In ar gcroí, 

Íosa beag in a luí. 

Ealaín Rang Donna  


