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An Cháisc 
 

Oíche Shatharn, dhúisigh mé 
go tobann, 

Nuair a chonaic mé creatúir  
beag bán ag teacht chugam. 

Bhí ciseáin ina lámh aige is 
iad lán d’uibheacha! 

 
Chuir sé ceann ar an talamh 

Is ceann sa chófra, 

D’fhéach mé go géar air agus 
cheap mé go raibh sé mar 

phúca. 
Ach cad a bhí ann ach coinín 

na Cásca, 
Le ciseáin lán d’uibheacha 

seacláide. 
 

Le Lucy, Orla, Ciarán, Dóchas 
agus Áine Rang 6A 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Imeachtaí ó thús na 
bliana: 

 

 
 2 Feabhra- Chuaigh Rang 

6 ar thuras go Ghailearaí 

Náisiúnta na hÉireann i 

mbaile Átha Cliath. 

 

 8 Feabhra-Bhí an Chéad 

Fhaoistin Rang 2. 

 

 14 Feabhra- Bhí lá dearg 

againn agus bhailigh 

muid níos mó na 700 

eueo. Roinneadh an t-

airgead seo idir na scoile  

agus Cumann Croí na 

hÉireann.Maith sibh a 

pháistí! 

 

 14 Feabhra- Thug Rang 2 

cuairt ar Leabharlann 

Léim an Bhradáin. 

 

 Cuairt ar INTEL- Chuaigh 

Rang 6 suas go Intel ar 

an 23/02/18. 

 

 27 Feabhra- 2 Márta- Bhí 

Féile Theicneolaíochta á 

chéiliúradh sa scoil 

againn. 
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 7 Feabhra- Bhí Seirbhís 

an tSolais ag Rang 6. 

 

 8 Márta- Chuaigh Rang 1 

ar chuairt go 

hIarsmalann. 

 

 9 Márta- Cóineartú Rang 

6. Bhí lá iontach 

spéisialta acu i Séipéal 

Bhreith na Maighdine 

Muire leis an Monsignor 

Dónal Ó Conchubhair 

agus an tAthair John Mac 

Conmara. 

 

 12-16 Feabhra- Bhí 

Seachtain na Gaeilge a 

cheiliúradh againn sa  

scoil. 

 

 
 
 

Seachtain na Gaeilge 
 
Bhí seachtain na Gaeilge a 
cheiliúradh againn i Scoil Uí 

Dhálaigh an tseachtain ‘s 
chuaigh thart. 

D’eagraigh Iníon Ní Éalaithe 
neart imeachtaí do gach uile rang 

agus bhain siad sult mhór astu. 
 

Dé Luain- 

 Thug an file Éamonn Ó 

Ríordáin cuairt ar 
ranganna (3-6). Bhí sé 

an-suimiúil ar fad. 

 Bhí Raidio Scoile againn le 

Rang 1. 

 Tomhas an lae (Rang 2-6) 
buaiteoir- Johnathan R6B 

 
Dé Máirt 

 Radio Scoile 2B 

 Tomhas an lae (Rang 2-6) 

buaiteoir-Alex R4B 

Dé Céadaoin 

 Radio Scoile Rang 3A+3B 

 Tomhas an lae- buaiteoir-

Micheál R3A 

 

 
Déardaoin 

 Tráth na gceist Rang 5+6 sa 

halla 1.00-2.30 

 Tomhas an Lae- Buaiteoir- 

Stephen Bairéad R6A 

Dé hAoine 

 Céilí (Gach rang) 

 Éadaí Glasa  

 Tomhais an Lae- Lucy Ní 
Aileanáin R3A 
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An Cóineartú 
 

Ar an 9ú lá Márta 2018, Rinne 
42 páistí ó Rang a 6A agus 6B 

a gcóinéartú i Séipéal Breith 

na Maighdine Muire i Léim an 
Bhradáin. Bhí Seirbhís Guí an 

tSolais againn ar an 6ú lá de 
Mhí Mhárta, an tseachtain 

ceanna leis an Chóinéartú. 
Lá scamallach a bhí ann ach 

níor chuir sé seo isteach ar 
éinne. Thosaigh an 

Searmanas ag a haon déag a 
chlog agus chríochnaigh sé ag 

a haon. 
Tar éis an Searmanas, bhí 

gach duine ag caint agus ag 
tógáil grianghraif lena 

gcairde, lena gclann agus leis 

an Monsignor Dónal Ó 
Conchubhair. 

Tar éis an Chóinéartú, 
chuaigh an chuid is mó againn 

amach le haghaidh béile. 
Ag deireadh an lae, ba ócáid 

iontach speisialta a bhí ann 
agus bhí lá iontach againn. 

Tá súil agam go gcuimneoidh 
gach duine ar an lá seo sna 

blianta atá amach romhainn. 
 

 Le Isobel Ní Cheallaigh 
Rang 6B 

 

 
 

 
 

Scoileanna Gníomhach- Brat 
Gorm 
 

Bhí céiliúradh iontach againn sa 

scoil ar an 20/03/18 nuair a 
d’ardaíomar an brat gníomhach 

sa chlós. Tháinig Joanne 
Cantwell agus beirt imreoir ó 

fhoireann Chill Dara isteach 
againn. 

Rinne muid a lán rudaí leis an 
brat ghorm a fháil. Ghlac muid 

páirt i skipathon, Santa Dash, 

Íoga, blitz iomanaíochta, blitz 
sacair, chomh maith le 

luthchleasaíocht. 
Tháinig daoine ón taobh amuigh 

isteah chugainn, cosúil le GNS 
Fitness agus dream an Óga Íoga. 

Tá foireann peile na mBuachaillí 
agus na gCailíní againn i Scoil Uí 

Dhálaigh. 
Sa bhlitz Iomanaíocht, d’éirigh 

linn dul go fada leis an 
leathcheannais ach ní raibh an 

bua againn. 
Sa pheil Gaelach, d’éirigh go 

hiontach linn agus bhuaigh an dá 

fhoireann (Cailiní agus 
Buachaillí)an chraobh. 

Bhí imeachtaí eile ar súil againn 
freisin. 

Táimid an-bhródúil as an obair 
uilig a chuir muid isteach ann 

agus táimid fíor-bhuíoch do 
Mhúinteoir Gearóid a chuir a 

chroí isteach ann agus a chuidigh 
linn an brat a fháil. 
 

Le Jodie Ní Leathlobhair Rang 6A 
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An CórFhéile 

Bhí rang a haon go rang a sé ag 
ullmhú don Chórfhéile ó mhí 
Deireadh Fómhair le Eoin Mac 
Gearailt. Bhí an Córfhéile ar siúl 
ar an 8ú lá do Márta 2018. Bhí 
dhá grúpaí ann. Chuaigh na 
toisitheoirí (páistí a thosaigh i 
mblíana) tríú agus chuaigh an 
banna ceoil (rang a dó go rang a 
sé) ar deireadh. Sheinneamar trí 
seit. 

Set 1 – Ar Éirinn Ní Neosfainn, Cé 
Hí?(Fonn mall), Sleamhnán 1 
agus If I Had a 
Wife.(Sleamhnán) 

Set 2 – Return to Fingal(Fonn 
mall) agus dhá phólcá le rince. 

Set 3 – Dhá amhráin le canadh, 
Cailín Deas Cruite na Mbó agus Ó 
do bhíosa-lá i bPort Láirge. 

Ar deireadh, sheinneamar 
Amhráin na bhFiann. Tar éis, 
chuaigh an chuid is mó daoine go 
Mc Donald’s i Leamhcán agus 
chuaigh cuid eile go chipper, is 
tráidisiún iad. An tseachtain tar 
éís, fuair muid tuairisc faoi ár 
léiriú ón gcriticeoir a bhí ann ar 
an oíche. 

Le Rebecca Ní Cheallaigh Rang 
6A 

 

 

 

Turas Go Gaileraí Náisiúnta na 
hÉireann 

 

Ar an 2 lá de Mhí Feabhra, 
chuaigh rang a 6A agus 6B go dtí 
Gaileraí Náisiúnta na hÉireann. 

Chuamar isteach ar an traein go 
dtí Staisiún na bPiarsaigh. 
Tháinig Múinteoir Paula agus 
Múinteoir Niall linn. 

Shiúil muid go dtí an gailearaí. 

Thaispeáin an treoraí neart 
píosaí ealaíne dúinn. 

Ina measc, bhí pictiúr de Léim an 
Bhradáin darbh ainm “ Military 
Manoeuvres “ a phéinteáil 
Richard Moynan. 

D’fhill muid ar ais go Léim an 
Bhradáin ar thraein a bhí 
plodaithe le daoine. Shiúil muid 
ar ais go dtí an scoil. 

Bhí lá iontach ag gach éinne. 

Le Cathal Ó Loinsigh Rang 6A 

 

 

 

 

Ba mhaith le Fhoireann agus 
daltaí Scoil uí Dhalaigh Cáisc 
Shona a ghuí ar gach uile éinne. 

Tá súil againn go mbainfidh sibh 
sult as an bhriseadh. 

 


