
Líon na bearnaí sna seanfhocail seo a leanas: 

1.  Níl aon _______ mar do _______ féin. 
2.  Is binn béal ina _______. 
3.  Aithníonn _______ _______ eile. 
4.  _______ maith, leath na hoibre. 
5.  Mol an _______ agus tiocfaidh sí. 
6.  An té nach bhfuil _______,ní foláir dó bheith _______. 
7.  Is maith an t-anlann an _______. 
8.  Is leor _______ don eolach. 
9.  An rud is _______ is iontach. 
10.  Níl  _______ gan _______. 
11.  Is fearr rith maith ná _______. 
12.  Is fearr _______ ná _______. 
13.  Ní _______ go cur le chéile. 
14.  Is ait an _______ an saol. 
15.  Ar _______ a chéile a mhaireann na daoine. 

Deachtú : Léigh an píosa seo don rang. Caithfidh siad é a scríobh  
síos agus focal oiriúnach a chur sna bearnaí. 

 Is – liom Lá fhéile Pádraig. Bíonn – ar siúl i ngach baile mór in Éirinn. Bíonn an 
pharáid is mó ar siúl i mBaile __ __. Bíonn na mílte __ ann. Tagann __ ó gach tír 
go Baile Átha Cliath don __. Téann an Taoiseach go __ don lá. Buaileann sé le __ 
Mheiriceá agus bronnann sé __ air. Bíonn dath __ le feiceáil ar fud na __ ar Lá __ 
Pádraig. Go minic cloiseann tú ceol __ ar na sráideanna agus sna tithe __ . 
Uaireanta bíonn __ ar siúl sa Cheolárás Náisiúnta. Bíonn an t-ádh linn mar bíonn 
lá __ againn ón scoil. I rith Sheachtain na __ bíonn imeachtaí ar siúl sa scoil. In ár 
scoil bíonn Tráth na __ don Idirbhliain. Bíonn __ ar siúl sa halla agus bíonn an- 
chraic againn ag rince. Eagraíonn an múinteoir Gaeilge Tóraíocht  __ ag am lóin 
agus bíonn seans againn dul timpeall __ scoile ag lorg leideanna. Is mór an __ 
nach mbíonn Seachtain na __ ann gach seachtain! 

Is deis iontach í Seachtain na Gaeilge, an Ghaeilge atá againn a úsáid lena 
chéile agus spiorad dearfach a chruthú freisin. Bíonn acmhainní, imeachtaí, cláir 
theilifíse agus raidió, ar fáil ar fud na háite. I mbliana tá réimse leathan tuairimí 
agus moltaí praiticiúla againn ó mhúinteoirí Gaeilge ar na bealaí is fearr le 
Seachtain na Gaeilge a eagrú sa scoil chomh maith le hacmhainní a thacaíonn 
le roinnt de na straitéisí a thugamar fúthu ar chúrsa 3 i mbliana. Ná déan 
dearmad go bhfuil fáil fós ar bhileoga acmhainní do Sheachtain na Gaeilge 
2009 & 2008 ar http://gaeilge.slss.ie.  
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Lá Fhéile Pádraig 
 Aimsigh na focail seo a 
leanas sa lúbra focal 
thall: 

•  Mórshiúl 
•  Maisiúchán 
•  Aifreann 
•  Seamróg 
•  Naomh 
•  Ceol 
•  Damhsa 
•  Glas 
•  Féile 
•  Féasta 
•  Ceiliúradh 
•  Comórtas 
•  Gaeilge 
•  Éire 
•  Brat 

Cosúil leis an mbriseadh oighir ag tús Cúrsa 3, is féidir íomhánna a úsáid chun scoláirí a 
spreagadh chun cainte.  Cén Ghaeilge a chuirfeá ar na pictiúir thíos?  

Cuir gach ceann in abairt chun cur síos a dhéanamh ar Lá Fhéile Pádraig. 



Grá dom Leonadh  
The Swell Season 

Ní aithním thú,  
ach teastaíonn tú uaim níos mó dá bharr. 
Tá mo bhriathra 'dhéanamh grinn dom,  
ní fhéadaim tada a rá 
Cluichí 's cleasanna nach gciallaíonn tada  
ach a imíonn tharainn mar cheo. 
Tabhair an bád atá fós ar snámh 
abhaile slán gan mhoill; 
Glór is dóchas, tá rogha fós ann, 
(A)nois, táir slán a chroí. 
Grá dom leonadh, súil is eol dom,  
níl aon dul ar ais; 
Dallann gruaim is brón mo stuaim,  
is Braithim dubh ar fad. 
Ach, go d'fhulaing tú go leor,  
is throid tú leat féin, 
(A)nois, tuilleann tú(an) bua. 
Tabhair an bád atá fós ar snámh 
abhaile slán gan mhoill; 
Glór is dóchas, tá rogha fós ann, 
(A)nois, táir slán a chroí 
Tabhair an bád atá fás ar snámh 
abhaile slán gan mhoill; 
Glór is dóchas, tá rogha fós ann, 
(A)nois, táir slán a chroí. 
Grá dom leonadh can do cheol a chroí 
Canfad go h-ard! 
D’íoc mise as rómhall.. 
Níl sé ann.. 

Glen Hansard - Guth + Giotár 
Marketa Irglova - Guth + Pianó 
Marja Tuhkanen - Veidhlín 
Bertrand Galen - Cello 
Innealltóir fuaime - Rob Bochnik 
Cumtha ag - Glen Hansard / Marketa Irglova 
Aistrithe ag Liam Mac Con Iomaire 
http://www.youtube.com/watch?v=Pnf-VRC-41Y  

Foirfe  
Eddi Reader  

Is beag liom grá / atá éasca péasca 
Is fearr liom duine / atá stuama suimiúil 
Tá an saol seo róghearr / don saobhghrá 
Tuigim gur gá / rith uaidh sin go brách 

curfá: 
Ní mór dó bheith / foirfe 
Is caithfidh sé bheith / fiúntach, yea 
Más leor le go leor an rud bréagach mar stór 
Is fearr liomsa dílseacht ná hór, 
Ní mór dó bheith / yea / foirfe 

Tá an t-aos óg somheallta / is tá siad saonta 
scaoileann a gcroíthe / ar nós na gaoithe. 
Bhuel, bhí mise tráth / i m’óinsín mná 
Ach tiocfaidh mo lá / Aimseoidh mé mo ghrá 

curfá: Ní mór dó .... 

Tá an t-aos óg somheallta / is tá siad saonta 
scaoileann a gcroíthe / ar nós na gaoithe 
Bhuel, bhí mise tráth / i m’óinsín mná 
Ach tiocfaidh mo lá / Aimseoidh mé mo ghrá 

curfá: Ní mór dó .... 

Ní mór dó bheith / fiúntach, ní mór dó bheith / 
foirfe 

Taifeadta as Gaeilge i - Westland Studios 
Innealltóireacht - Marc Aubele 
Glór - Eddi Reader 
Giotár Leictreach - Jack Maher 
Drumaí - Conor Murray 
Olldord - Dave Redmond 
Aistrúchán - Reuben Ó Conluain 

http://www.youtube.com/watch?v=MA3Elof4fjs  



Dún Lughaidh, Dún Dealgan 
Tina Ní Ghealagáin 

Gach bliain sa scoil, cuirtear béim ar an 
teanga labhartha sna himeachtaí a bhíonn 
ar siúl do Sheachtain na Gaeilge. 
Déanaimid an-iarracht an Ghaeilge & an 
cultúr Gaelach a cheiliúradh leis na daltaí 
le réimse leathan d’imeachtaí ar fáil. larrtar 
ar gach bliain páirt a ghlacadh sa 
tseachtain. 
Anuraidh, bhí duais ag dul don mhúinteoir 
a rinne an iarracht ba mhó ó thaobh 
labhairt na teanga de. 
Tá Seachtain na Gaeilge tábhachtach sa 
scoil mar dar linne ardaíonn sé íomhá na 
Gaeilge. Bogann sé an Ghaeilge taobh 
amuigh den tseomra ranga. Is deis iontach 
í do dhaoine ó bhlianta éagsúla bualadh le 
chéile agus a gcuid Gaeilge a úsáid. Tá sé 
tábhachtach fosta go bhfeicfidh daltaí 
múinteoirí nach múinteoirí Gaeilge iad ag 
labhairt Gaeilge. Do na múinteoirí féin 
cuireann sé lena bhféinmhuinín agus bíonn 
siad breá sásta páirt a ghlacadh sna 
himeachtaí. 

Príomhimeachtaí na Seachtaine 
An Chéad Bhliain 
Toraíocht Taisce 
Amhráin, Damhsa sa halla. 
An Dara Bliain 
Biongó, Seisiún ceoil. 
An Tríú Bliain 
Céilí, Tráth na gCeist no Seisiún ceoil. 
An Idirbhliain 
Díospóireacht idirscoileanna. 
Amhráin, Damhsa 
An Cúigiú Bliain 
Tráth na gCeist 
An Séú Bliain 
Pictionary as Gaeilge idir na múinteoiri 
agus na daltaí. 
Bíonn comórtas ealaíne ar siúl do na daltai 
agus tugtar duaiseanna do na buaiteoiri go 
léir. 

Coláiste Confey , Léim an Bhradáin 
Ursula Ní Dhufaigh 

Moltaí/Imeachtaí 
1 Braitheann rath Seachtain na Gaeilge ar an 
ullmhúchán a dhéantar roimh ré! 
2 Bí ullamh!> Déan amach plean agus is fiú 
clár-ama a chur le chéile roimh ré. 
Bíodh imeachtaí éagsúla do na daltaí difriúla, 
(.i. céilí don 1ú bhliain, tráth na 
gceist don 6úbl 7rl) 
3 Buiséad! >Téigh idteagmháil le Príomhoide 
na scoile chun cúpla Euro a fháil 
chun duaiseanna a cheannach. Féach ar 
www.snag.ie (go luath!) nó 
Lámhleabhar na Méanscoileanna agus na 
nÓgchlubanna 2010 chun 
féachaint ar na hábhair thacaíochta atá ar díol 
4 Fógraí Scoile as Gaeilge> Seans go 
mbeidh Príomhoide na Scoile toilteanach 
na fógraí a léamh amach i nGaeilge, nó sásta 
an deis a thabhairt do dhaltaí 
an jab a dhéanamh! 
5 Taispéantas Ealaíne >Eagraíonn Conradh 
na Gaeilge comórtais ealaíne agus 
is fiú na postaeir bunaithe ar sheanfhocail a 
chur suas timpeall na scoile ar 
feadh seachtaine agus ansin iad a sheoladh ar 
aghaidh don chomórtas 
náisiúnta 
6 Iris na Scoile> Tig le scoláirí san Idirbhliain 
tabhairt faoi seo. Iarr orthu 
breathnú ar irisí agus nuachtáin chun cúpla 
smaoineamh a fháil (leagan 
amach/ailt/ceapadóireacht/comórtais) 
7 Roinn Ealaíne> Ní neart go cur le chéile! 
Téigh i dteagmháil le múinteoir 
ealaíne na scoile chun cabhair agus moltaí a 
fháil 
8 Bronnadh Is mór is fiú ócáid faoi leith a chur 
ar siúl ag deireadh na 
seachtaine chun duaiseanna a bhronnadh ar 
na daltaí, ní thógann sé ach 
rang amháin chun é a dhéanamh. Molaim 
grianghraif a thógáil freisin 
agus iad a chur suas timpeall na scoile chun 
aitheantais a thabhairt do 
thábhacht na seachtaine. 
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Meánscoil Naomh Muire, Clochar an Chreidimh Naofa,  
Glas Naíon, Baile Átha Cliath. 

Claire Bogan 

Tá traidisiún mór, saibhir sa Ghaeilge inár scoil, sé sin Meánscoil Naomh Muire, 
Clochar an Chreidimh Naofa, Glas Naíon, Baile Átha Cliath. Tá an traidisiún sin ag 
dul ar ais thar na blianta fiú nuair a ghlac na cailíní páirt in imeachtaí mar “Slógadh”, 
“Feis Átha Cliath” agus Ógeagras”. Ach ‘sna laethanta seo, bímid ag céiliúradh dhá 
fhéile go speisialta ag an am seo den bhliain –is iad sin Lá ‘le Brídhe - mar is 
banphatrún í ar Ord an Chreidimh Naofa - agus níos déanaí gach bliain, bímid ag 
céiliúradh Lá ‘le Pádraig. 
Bíonn comórtas ann idir na ranganna sa chéad bhliain don “Rang is Gleoite”. 
Cuireann na daltaí maisiucháin timpeall an ranga, ar an gclár fógraí agus timpeall na 
scoile. Crochann siad suas fógraí mar “Gaeilge agus Fáilte” ar fud na scoile freisin. 
Bíonn céilí againn do na cailíní agus baineann siad sult, scléip agus taitneamh as. 
Tá cuimhne agam nuair a tháinig múinteoirí chun na scoile ó thíortha mar an 
tSeapáin, an tSualainn agus ón Fhrainc i rith Seachtain na Gaeilge agus bhain 
siadsan aoibhneas ‘is áthas as an damhsa agus iad ag foghlaim ‘a haon – dó – trí’ in 
éineacht leis na scoláirí! Is páirt chuimsitheach í an damhsa den chúrsa Idirbhliana 
agus dá bhrí sin, bíonn na cailíní ann ón Idirbhliain lá an chéilí chun cabhair ‘is 
cúnamh a thabhairt do na damhsóirí go léir. 
Bíonn Tráth na gCeist ann freisin, go háirithe do na cailíní sa dara agus sa 
chúigiú bliain. Is breá leo na comórtais seo. Uaireanta, tugaimid cuireadh do 
chuairteoirí ón gceantar teacht isteach sa scoil. Táimid fíorbhuíoch anseo i nGlas 
Naíon do na cuairteoirí a tháinig isteach chugainn ó ghrupaí mar “An Taisce” a thug 
léacht dúinn ar stair Ghlas Naíon; an I.C.A. a mhúin Lumra, Pictiúirí Bhréidíne agus 
Croiseanna Bhrídhe dúinn agus ár n-Iarscoláirí féinig atá ag freastal ar Ollscoileanna 
agus ar Choláistí Oiliúna agus Gaeilge á léamh acu ann. Agus ní dhéanaimid 
dearmad ar an gceol ach an oiread mar uair nó dhó, tagann baill de Chomhaltas 
Ceoltóirí Éireann isteach agus chuir siad Seisiún Ceoil ar fáil dúinn. 
Leis an gcabhair a fuaireamar thar na blianta ón gComhairle Ealaíne, tháinig 
léachtóirí chun na scoile chun labhairt leis na daltaí, go háirithe do na cailíní sa tríú 
agus sa séú bliain. Tháinig siad chugainn ó Roinn Béaloideasa Éireann. Coláiste 

Phádraig, Acadamh Ríoga na hÉireann, Coláiste na hOllscoile; Baile 
Átha Cliath agus Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. 
Agus chun an spioradáltacht Ghaelach agus Cheilteach a chur chun cuimhne, bíonn 
paidreacha againn ar an gcóras idirbhealaigh ag deireadh na seachtaine. Bímid ag 
comóradh Pádraig Naofa féin agus de ghnáth, bíonn dreas ceoil á thionlacan. 
Mar fhocail scoir, táimid fíorbhuíoch anseo i Roinn na Gaeilge don PhríomhOide, 
Margaret Lennon, Uasal, agus do na Mná Rialta a chuaigh roimpi - An tSiúr Maria 
Monica R.I.P agus an tSiúr Aideen - a thug cabhair phraictiúil dúinn chun Seachtain 
na Gaeilge a riaradh anseo sa scoil agus ar mo shonsa féin, táim fíorbhuíoch do na 
múinteoirí go léir, agus iarmhúinteoirí ina measc, a threoraigh na himeachtaí thuas le 
fonn ‘is le díogras. Go maire ár nGaeilge slán ! 
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http://gaeilge.slss.ie Nuacht, naisc agus eolas faoi imeachtaí atá dírithe ar 
iarbhunscoileanna na tíre chomh maith le hacmhainní 
úsáideacha do Sheachtain na Gaeilge faoin nasc 
‘Foilseacháin’. 

www.snag.ie Suíomh Sheachtain na Gaeilge. Is féidir teacht ar imeachtaí 
i do cheantar féin chomh maith le cóip de lámhleabhar na 
meánscoileanna a íoslódáíl. Is féidir teacht ar eolas faoin 
gceol a eisíodh le blianta beaga anuas, mar shampla Ceol 
’09. 

www.stpatricksday.ie An t-eolas ar fad a bhaineann le Lá Fhéile Pádraig agus na 
himeachtaí ar fad a bheidh ar siúl, mórshiúl, comórtais, 
tóraíocht taisce, ceolchoirm srl. 

www.rith.ie Tosóidh Rith 2010 ar an 9 Márta i mBéal Feirste agus 
críochnóidh sé ar Lá Fhéile Pádraig i nGaillimh, mar cheann 
de phríomhimeachtaí Sheachtain na Gaeilge. Chomh maith 
leis an rith é féin, beidh neart imeachtaí ar siúl timpeall na 
tíre mar chuid de Sheachtain na Gaeilge. 

www.ifi.ie Imeachtaí éagsúla á n-eagrú san IFI cosúil do Sheachtain 
na Gaeilge. Cuirfidh an file Louis de Paor scannán faoi 
Mháirtín Ó Direáin i láthair ar an Máirt 16 Márta, 10.30 – 
12.30 r.n. 

http://www.rte.ie/
seachtainnagaeilge/
index.html 

Eolas faoi na cláir a bheidh ar siúl ar an teilifís agus ar an 
raidio, mar shampla an clár teilifíse ‘An Cór’. 

http://
andrumamornuacht.blog
spot.com/ 

An nuacht is déanaí ar líne 

www.nosmag.com Iris ar líne don aos óg 

http://www.rrr.ie/ Raidío Rí Rá 

www.raidionalife.ie Raidío na Life 

www.rte.ie/rnag RTÉ & Raidío na Gaeltachta 

www.tg4.ie TG4 


