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Gaelbhratach
Aoine 9 Eanáir 2014, cuirfear ‘Gaelbhratach’ ar foluain go hoifigiúil i gColáiste an
Eachréidh, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe. Is cúis bróid go bhfuil a leithéid bainte
amach ag daltaí an Choláiste óir seo an chéad ‘Gaelbhratach’ buaite i gCúige Connachta.
Caithfear a rá go raibh go leor eagraithe ag Coiste Ghaelach an Choláiste le seo a bhaint
amach le linn na scoilbhliana 2013/14. I measc na n-imeachtaí agus gníomhaíochta
comhlíonta, bhí:
Úsáid na Gaeilge curtha chun cinn ar scoil ... córas feabhsúcháin molta, cártaí
glasa .. córas fuaime sa halla ...ceol nua-aimseartha craolta ag am lóin.
Aoí-chainteoirí ar cuairt go rialta; scríbhneoirí, ceoltóirí, daoine ó na meáin agus
ó ghaeil aitheanta.
Cumann Díospóireachta bunaithe .. comórtais inscoile eagraithe mar aon le
foirne páirteach i gcomórtais Ghael-Linn.
Spraoi an Eachréidh.. Lá siamsaíochta eagraithe do Ghaelscoileanna Oirthear
na Gaillimhe, 6 Ghaelscoil páirteach & breis is 200 dalta ar stáitse le linn an lae.
Tráth na gCeisteanna ... Comórtais inscoile & le bunscoileanna éagsúla an
cheantair.
Sraith imeachtaí spraoiúla eagraithe le linn Sheachtain na Gaeilge ... inscoile
agus i measc an phobail.
Cúrsaí Ceoil ... Réalta an Eachréidh ... seó talainne inscoile le ceol
nua-aimseartha i nGaeilge a spreagadh ... iad páirteach i Scléip chomh maith.
Gaeilge 24... Daltaí na scoile páirteach le Gaeilge a labhairt ar feadh 24 uair a
chloig, ar scoil, sa bhaile agus i measc na ndaoine go háitiúil.
Drámaí cruthaithe agus léirithe ar stáitse faoi thrí .. Seó Nollag, Féile
Scoildhrámaíochta agus san Óstán Ráithín.
• DVD agus Clár Raidió faisnéise cruthaithe agus léirithe go poiblí.
• I measc an phobail ... drámaí léirithe, ceol seinnte ar sráideanna an bhaile,
		 cór na scoile ag Crós an Mhargaidh, suirbhé ar úsáid na Gaeilge sna siopaí.
• Oireachtas na Gaeilge ... freastal agus buaiteoirí aitheanta ón scoil.
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As an mhéid atá déanta ag an gCoiste, tá sé i gceist acu tógáil ar na buanna seo mar
atá le feiceáil san obair idir lámha acu i mbliana 2014/15. Tá dul chun cinn suntasach
déanta ag na gaeil óga an Ghaeilge a chur chun cinn i réimse imeachtaí agus gníomhaíochta
eagraithe agus déanta cheana féin. Réalt an Eachréidh ag dul ó neart go neart, cumadóirí
ceoil ag feabhsú is ag cruthú leo, tráth na gceisteanna is seónna poiblí eile eagraithe agus
Aonach Nollag curtha ar siúl ar feadh seachtaine…. Is cinnte go bhfuil sé i gceist ag daltaí
Choláiste an Eachréidh ‘Gaelbhratach’ a choinneáil ar foluain le linn 2015!
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Fear an Tí

Evan Ó Tuathail – Cathaoirleach Chomhairle na nDaltaí

AOI-CHAINTEOIRÍ

Cllr. Mary Hoade - Méara na Gaillimhe
Julian de Spáinn – Conradh na Gaeilge
Tomás Mac Phaídín Eo, GRETB
Gráinne Nic Amaill & Holly Nic an Róibín - Coiste Gaelach
Siún Ní Shé – Gael-Linn
Shane Ó hAonasa
Bernard Dunne

Aoínna

Daithí Ó Laocha CE, GRETB
Cllr. Padraig Ó Suilleabháin - Cathaoirleach Bhord an Choláiste
Eoghan Mac Cormaic - Glór na nGael
Coiste Tuismitheoirí agus Bord Bainistíochta an Choláiste

CEOLTÓIRÍ

Caoimhe Ní Mhurchú, Muireann Ní Bhaoill, Saoirse Ní Mhainnín,
Sinéad Pokall, Holly Nic an Róibín
Coiste Gaelach an Choláiste: Gráinne Nic Amaill, Holly Nic an Róibín, Muireann
Ní Bhaoill, Sinéad Pokall, Kate Ní Fhlatharta, Nadine Nic Pharláin, Amy Nic an
Chrosáin, Noah Dobell.

Ní neart go cur le chéile

