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Marty Walsh 

Thug Marty Walsh cuairt ar an scoil, Dé Máirt an 23ú Mean Fómhair. Bhí slua mór ina 

chuideachta agus chaith sé tamall maith ag caint linn agus ag freagairt ár gceisteanna. Tar 

éis tamall a chaitheamh sna seomraí ranga thug sé aghaidh ar an bpáirc spraoi, áit ar 

phlandáil sé crann . Bhí sé iontach bualadh leis mar go bhfuil muid fíor bhródúil as. 

Rugadh Marty Walsh ar an deichiú lá de mhí Aibreán 1967 i mBostún Mheiriceá. Sí Máire Ní 

Mháille nó Máire Joe Pheadair as Ros Muc a mháthair agus sé Seán Breathnach nó John 

Mháirtín Tom as Caladh Bhfoinse a athair. Nuair a toghadh é mar méara gheall sé an chéad 

turas a dhéanfadh sé ná turas a thabhairt ar Ros Muc. Thug sé cuairt ar go leor áiteanna 

nuair a bhí sé i Ros Muc ar nós Teach Scríbe, Coláiste Cuimhneacháin an Phiarsaigh agus na 

scoileanna ar fad i Ros Muc agus Carna. Chuaigh sé ar ais go Bostún go slán sábháilte. 

Roisín Ní Shuilleabháin 

San eagrán seo tá 

 Marty Walsh. 

 Céad míle fáilte. 

 Snámh. 

 Comenius. 

 Scríbhneoireacht. 

 Páirc Spraoi. 

 Tionscnamh Eolaíochta. 

 Clár Aistear. 

 Club Obair Bhaile. 

 European code week. 

 Suirbhé. 

Áine Breathnach & Roisín Ní Shúilleabháín a d’eagraigh. 

www.scoilbhriocain.weebly.com @ScoilBhriocain 



Thosaigh muid ranganna 

snámh ar an 11.9.14 .Tá 

an chuid is mó de na 

gasúr ag dul ann. Fágann muid ag an 9:15 agus 

bíonn muid arís  ag 12:15. Tógann muid na ran-

ganna sa Station House  mbaile an Chlochán. 

Is breá linn ag beith snámh.  

Áine Breathnach 

Snámh  

Tá críoch tagtha leis an tionscnamh Comenius 

Saints & Heroes ina raibh muid ceangailte le 

scoileanna as chúig thír eile Eorpach. Ba ion-

tach go deo an spóirt a bhain muid as. 

Comenius  

Má tá suim ag aon duine coiste 

tuismitheoirí a eagrú déan teagmháil linn 

Céad Míle Fáilte 
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Ba mhaith liom thar ceann na scoile na míle fáilte a chuir roimh na gasúir nua a thosaigh linn i 

mbliana . Tháinig Éabha Ní Ghionáin, Mikayla & Joe Uí Chanaigh aníos as Leitir Mucú chomh 

fada linn agus thosaigh Clodagh Ní Chonfhaola , Rebecca Ní Ghibbin & Fiachra Ó Niaidh sna 

naíonáin sóisearach. Fágann se sin dhá scór gasúir ar rolla na scoile don scoilbhliain 2014—

2015. Áine Breathnach 

Scríbhneoireacht Chruthaíocht  

Thosaigh Gwen ranganna 

Scríbhneoireacht Chruthaíocht leis 

na hard ranganna le gairid. Beidh sí 

ag obair leo chuile Luan ar feadh 

ocht seachtaine. Tabharfaidh Gwen 

scileanna dos na gasúir scéalta a chu-

madh agus a scríobh i nGaeilge.  



Mar is eol daoibh tá muid ag bailiú airgead chun trealamh a cheannacht don 

Pháirc Spraoi faoi láthair. Táim sásta a rá go bhfuil €850 mar luach saothar 

faighte againn ar an mbailiúcháin miotal agus níl muid i bhfad ó €800 a bheith 

bailithe againn ar dhíolachán an DVD. Ba mhaith liom mo mhíle buíochas a ghla-

cadh libh as ucht an tacaíocht iontach a thug sibh dúinn le linn na bhfeachtas. Teastóidh go 

leor airgead uainn chun an páirc spraoi a thógáil , ach de réir a chéile nuair a bheidh roinnt 

airgead bailithe beidh muid in ann a  bheith ag cur leis. Tá suas le 50 DVD fós le díol againn 

agus bheadh mé buíoch dá mbeadh tú in ann chuile iarracht a dhé-

anamh iad a dhíol le cairde agus gaolta.De réir a chéile a thógtar na 

Caisleáin 

Páirc Spraoi 

Beidh Rang Donna ag tosú clár nua foghlama. Aistear an t-ainm atá ar an gclár agus thóg 

Donna uirthi féin cúrsa foghlama a dhéanamh chun an cúrsa a chuir i bhfeidhm do ranganna 

naíonáin go dtí rang 2. Go bunúsach beidh an clár dá mhúineadh ar feadh 30 –50 nóiméad 

chuile lá le béim ar spraoi sa bhfoghlaim. Beidh na gasúir ag cur forbairt ar a gcuid teanga & 

stór focail trí chluichí beaga le bréagáin sa rang. Beidh bileog eolas ag dul abhaile go luath 

faoin gclár. Le tacú leis an gclár seo, bheadh muid Fíor bhuíoch dá mbeadh sibh in ann aon 

bhréagáin atá I ndeá-chaoi agus nach bhfuil in úsáid agaibh a bhronnadh ar na ranganna 

beaga. 

Clár Aistear 

Óige Bhriocáin. 

Tá tuismitheoirí ag teastáil 

chun an Club Óige a eagrú i 

mbliana . 
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Tá ranganna 4,5 & 6 ag obair ar thionscnamh Eolaíochta faoi 

láthair. Tá siad i bhfoirne in iomaíocht lena chéile chun teacht 

suas leis an trial eolaíochta is fearr sa seomra. Nuair a bheidh 

an tionscnamh réidh acu beidh dhá eolaithe ón monarchan Intel 

ag teacht chuig na scoile chun moltóireacht a dhéanamh agus an 

ceann is fearr a phiocadh. Beidh na buaiteoirí ag dul ar aghaidh 

chuig monarchan Intel i Léim An Bhradáin i gCo. Chill Dara chun 

a dtionscnamh a chur ar taispeántas os cóir na céadta daoine. 

Tionscnamh Eolaíochta 



European Union Code Week 

                      Ranga 3 

 

Ghlac muid páirt sa European Union Code Week ón 

Luain 13ú go dtí an Aoine 17ú Deireadh Fómhar. Bhí 

muid ag caitheamh an tseachtain ag déanamh an tion-

scnamh scratch ar an ríomhaire. Chomh maith leis 

seo bhí muid ag foghlaim chun suíomh idirlinn a 

dhearadh agus a sheoladh. Níos mó eolas le fail ar 

www.codeweek.eu.  

Roisín Ní Shúilleabháin  

Seo iad ó chlé Katie, Máirtín, Domhnal, Chloe, agus 

Madelyn. 

Club obair-bhaile  

Thosaigh club obair baile ar an 30ú 

lá go mhí Meán Fómhair .Bíonn sé ar 

siúl gach Dé Mairt agus Déardaoin 

ar feadh 50 nóiméad. Sin ó 2:40 go 

dtí 3:30.Tá sé curtha ar fáil do ran-

ganna 2 go dtí 6.    

Roisín Ní Shúilleabháín 

Rinne muid suirbhé faoin ábhar scoile is fearr linn.  

Is maith leis an chuid is mó de na gasúir sa scoil corp Oideachas. Is maith le cúpla duine 

mata agus T.C. Is maith le beirt béarla agus beirt eolaíocht. Ní maith ach duine amháin tír 

eolas agus duine amháin Gaeilge. Áine 

Breathnach & Roisín Ní Shúilleabháin 

Tá muid ag tosú ar thionscnamh 

scratch i mbliana. Is clár próiseáil 

ríomhaireacht é Scratch. Beidh 

muid ag múineadh  na gasúir bheaga 

agus na gasúr nua cén chaoi le 

Scratch a úsáid. Is féidir linn 

cartún a dhéanamh leis chomh maith 

le go leor eile. Ta muid an sásta a 

bheith in ann scratch a úsáid.  

Áine Breathnach 

Suirbhé  


