Roinn na Gaeilge
Ní neart go cur le chéile

Tá an Ghaeilge beo beathach anseo i bPobalscoil Ghort Inse Guaire. Cé
go gcuirtear béim ollmhór ar na gníomhaíochtaí acadúla gach uile lá,
aontaímid uile leis an seanfhocal ‘Beatha Teanga í a labhairt’. Mar
sin, is iomaí imeacht spraoúil a eagraítear ó thus deireadh na
scoilbhliana chuile bhliain chun an Ghaeilge a chur chun cinn taobh
amuigh den seomra ranga.

Seo roinnt dena himeachtaí a tharla sa scoil le cúpla bliain
anuas…

Céilí
Bíonn céilí ar siúl i rith seachtain na Gaeilge go bliantúil. Freastalaíonn
gach dalta sa chéad bhliain ar an gcéilí de ghnáth. Bíonn damhsaí
traidisiúnta ar nós Ballaí Luimnigh agus Ionsaí na hInse á dhéanamh ag
na daltaí ann. Foghlaimíonn na daltaí damhsaí níos nua aimseartha
chomh maith ar nós an Dreoilín!

Taispeántas Ceoil & Ceolchoirm
Cuireann grúpa ceoltóirí cumasacha
taispeántas ar siúl do lucht na céad
bliana agus do na daltaí bunscoile
roimh Lá Fhéile Pádraig gach bliain.
Bíonn réimhse leathan uirlis cheoil
le feiceáil agus go leor port
bríomhara le cloisteáil ar an lá!
Bíonn scoth na tallaine le feiceáil ar
an ardán.

Aoichainteoir Speisialta
Le cúpla bliain anuas, tá cuireadh
curtha roimh Ré O’Laighléis, an túdar cáiliúil, teacht chuig Pobalscoil
Ghort Inse Guaire tar éis na Nollag
chun léargas a thabhairt do na daltaí
sinsearacha (Ardleibhéal) ar an
úrscéal ‘Gafa’. Déanann daltaí na
hArdteiste staidéar ar an úrscéal seo
mar chuid den chúrsa ardleibhéal don
Ardteistiméireacht. Úrscéal nuaaimseartha atá ann le plota
mealltach. Is féidir leis na daltaí
ionannú leis na téamaí uilig san
úrscéal agus dá bhrí sin baineann siad
tairbhe agus taitneamh as éisteacht
leis an údar ag caint faoi chúlra an
scéil.

Carúil na Nollag
An bhliain seo caite, díreach roimh laethanta saoire na Nollag, chuaigh
daltaí na hidirbhliana síos go dtí ‘Gaelscoil na bhFilí’. Chaith siad an
tráthnóna ag canadh carúl leo agus ag caint leo faoin Nollaig agus faoi
chuairt Daidí na Nollag. Bhí atmaisféar taitneamhach le brath agus ar
ndóigh bhí sé an deas an Ghaeilge labhartha a chloisteáil ann idir óg agus
aosta.

Tráth na gCeist
Eagraítear Tráth na gCeist gach bliain do roinnt de na daltaí sóisearacha.
Deis is ea é chun eolas ginearálta na daltaí a mheas trí Ghaeilge. Is iomaí
dalta eolach agus thar a bheith cliste againn anseo i bPobalscoil Ghort
Inse Guaire agus bíonn iomaíocht ghéar le feiceáil i measc na bhfoireann
sna babhtaí deiridh i gconaí.

Coláistí Samhraidh
Cuirtear eolas ar fáil do dhaltaí faoi na
Coláistí Samhraidh éagsúla. Déantar
iarracht cúrsaí a eagrú do scoláirí má
tá siad uathu. Le cúpla bliain anuas,
bronnadh scoláireacht ar dhalta
amháin (Sóisearach) sa scoil. Leis an
scoláireacht seo bhí seans aige/aici
freastal ar choláiste samhraidh i
gConamara le linn an tsamhraidh.

Lá Glas na Scoile
Sa bhliain 2019, bhí Lá Glas againn sa scoil. Chaith ós cionn seacht gcéad
dalta dath glas ar an lá. Lá speisialta a bhí ann gan aon agó ina raibh seans
ag na dalaí go léir ár n-oidhreacht a chéiliúradh! Seo é an choiste ag
glacadh le seic luach €250 ón scoil tar éis an Lá Glas. Rinne daltaí ó
Comhairle na Mac Léinn an bronnadh ar Sarah Murray
(Leaschathaoirleach) agus Laura Carr (Cathaoirleach). Tá sé mar
phríomhaidhm ag an gcoiste ár dteanga dúchais a chur chun cinn taobh
amuigh den seomra ranga. Bíonn siad ag obair go crua i gcomhair an
Ghaelbhratach agus an teanga a chothú timpeall na scoile ag pleanáil
gníomhaíochtaí éagsúla don bhliain. Táimid fíorbhúíoch as ucht an obair
iontach atá déanta acu agus an deis a thugann sé dúinn Gaeilge a labhairt
inár scoil. Ba mhaith le Pobailscoil Gort Inse Guaire an deis seo a
thabhairt chun buíochas a ghabháil leo agus guím gach rath orthu agus
iad ag tabhairt faoi scrúduithe na hArdteiste i mbliana. Faoi láthair tá
ochtar baill ar an gcoiste agus tá fáilte roimh daltaí nua. Mar a deir an
seanfhocal ‘Ní neart go cur le chéile’!

Leathanach Instagram na Scoile

Bígí linn!!

