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Lá Stairiúil i gColáiste Daibhéid

An talamh á bhriseadh ag an tAire Simon Coveney don fhoirgnimh nua. Ó chlé
tá an tUasal S Ó Corra (Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta), An tUasal T Ó
Laighin (Príomhoide), Iníon Ní Longaigh (Leas Príomhoide), An t-Aire Simon
Coveney agus an tUasal T Owens (P.O.F.)

Bhí cúis ceilliúraidh ag pobal Choláiste Daibhéid
ar an séú Feabhra 2012, an lá ar tháinig an
t-Aire Talamhaíochta Bia agus Mara, an tUasal
Simon Coveney chuig na scoile chun an talamh a
bhriseadh don fhoirgnimh nua.
Bhuail an tAire leis an bhfoireann ar fad agus le
Comhairle na nDaltaí agus thug sé camchuairt
timpeall na scoile ag bualadh le daltaí a bhí
gníomhach sa seomra Ealaíne, sa seomra
Eacnamaíocht Bhaile agus sa Saotharlann. Bhí
taispéantaisí i seomra na hIdirbhliana chun na
himeachtaí atá ag tarlú sa scoil a léiriú dó. Bhí
ceol binn le cloisint ón ghrúpa traidisiúnta agus
ba léir go raibh an tAire an-thógtha le cúrsaí.
D’éist gach éinne leis na hóráidí ar fad agus ansan
dhein an tAire an phlaic a nochtadh agus an
talamh a bhriseadh.

An grúpa traidisiúnta in éineacht le Iníon Ní Chonchúir agus an tUasal de Fréin
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Bhí an dea scéal ‘sna meáin cumarsáide, ‘sna
nuachtáin, ar Nuacht RTÉ, TG4 agus ar Raidió na
Gaeltachta.
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An tUasal Ó Corra, Cathaoirleach an Bhoird
Bhainistíochta, Iníon Ní Longaigh, Leas Príomhoide agus
an tUasal Ó Laighin, Príomhoide.

An beart déanta aige! An tAire Simon Coveney ag nochtadh na
plaice chun tús a chur le briseadh na talún.

Ó chlé tá an tUasal T. Ó Laighin (Príomhoide), An tUasal L. Ó Riada, (Iar Phríomhoide), an tAire Simon Coveney agus An tUasal D. Ó Luasa
(Iar Phríomhoide)
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Focal ón bPríomhoide
‘Gaolgóirí’
Mar focail chun
achoimre
a
dhéanamh ar an
tréith is láidre
a thóg siad faoi
ndeara sa scoil
luaigh na Cigirí gur mheas siad gur ‘gaolgóirí’ iad daltaí agus
foireann na scoile seo.( Agus ní botúin scríofa atá ansin
agamsa). ‘Sé a bhí i gceist acu faoi sin ná gur thóg siad faoi
ndeara go raibh an ‘gaol’ nó an caidreamh idir muintir na
scoile dearfach, láidir, tuisceanach agus cairidiúil. Mheas
siad gur áit í an scoil seo ina mbeadh deagóirí sábháilte
agus ina mbeadh a riachtainnisí aithinte. Mhol siad an
chúram fhoirmiuil agus neamhfhoirmiúil a fhaigheann na
ndaltaí ó fhoireann na scoile. Maith sibh ar fad.
Tá sé deacair a chreidiúint go bhfuil bliain scoile eile
in ainm is a bheith sroichte againn. Agus níos deacra
fós a chreidiúint go bhfuil daltaí na séú bhliana ar tí
fágaint chomh maith. Tá siad tar éis ról thabhachtach
a chaitheamh sa scoil thar na mblianta agus guím gach
rath orthu sa todhchaí.
Istigh sa chaipéis seo tiocfaidh tú ar blas dos na nithe
éagsúla a thit amach i rith na mbliana laistigh agus
lasmuigh den seomra ranga. Idir peil agus camógaíochta,
cispheil is tras tíre, scríbhneoireacht is drámaíocht,
tionscnaimh is ealaíne. Bhí deiseanna den scoth ag daltaí
páirt a ghlacadh in imeachtaí scoile búiochas dos na
múinteoirí a d’eagraigh na nithe sin.
Sa chéad scoilbhliain eile beimid ag díriú ar an Litearthacht
sa scoil. Cuid lárnach d’aon dalta é a bheith in ann léamh
agus scríobh go h-éifeachtach. Chuige seo beimid ag cur
béime ar an léitheoireacht chun spraoi a bhaint as. Gan
amhras an rud is mó atá daltaí na scoile ag súil leis ná an
fhoirgneamh nua- agus tá an ullmhúcháin do sin faoi lánsheoil.

When summarising the strength of Coláiste Daibhéid
following their recent inspection, the cigirí coined the
phrase ‘Gaolgóirí’. What they meant by this, they explained
to the Board of Management, and to Staff, was that the
‘gaol’ or relationship in the school between the different
school partners was positive, strong, understanding and
friendly. They described the school as a place where
students were safe and in which their needs were
recognised. They praised the care, both formal and
informal, that the students received throughout the
school day. Well done to all.
It is hard to believe that the school year has almost
finished. Even more difficult to believe is that this
present group of sixth years has reached the end of
their journey with us. They have made an important
contribution to the development of this school over
those years and we wish them the best in the weeks
and years ahead.
In this irisleabhar you will get a taste of the various
events and aspects of the school life. A life that
includes football, camogie, basketball, cross country,
writing, drama, projects and art. The students had a
tremendous opportunity again this year to get involved
in a myriad of activities thanks to the teachers involved.
In the next school year we will be focusing on Literacy
in the school. A central part of this is encouraging our
students to read for enjoyment. When all is said and
done I think it is fair to say that the thing which students
are most looking forward to is the new building.
Bíodh Samhraidh taitneamach agus sabháilte agaibhse ar
fad. Go dtí an scoilbhliain nua ‘Beir bua agus beannacht’.

Tadhg Ó Laighin
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Buaiteóirí ag Coláiste Daibhéid
Mar chuid de Leabhar-Fhéile Dhomhanda Chorcaí 2012, a reachtaíodh i Leabharlann na Cathrach, 19 – 23 Aibreán, bhí Lá
na nDéagóirí ar an Déardaoin. Fógraíodh torthaí na gcomórtas éagsúil, a chuir an leabharlann ar siúl i gcomhair déagóirí
le cúpla mí anuas, ar an lá sin. Bhi taispeántas grianghraf ann agus seoladh an “Unfinished Book of Poetry 2012” comh
maith.
I lár na gcomórtas, bhí an 5ú Comórtas Bliantúil Gearrscéil. Bhí breis is 100 iontráil agus dáréag ar an ngearr-liosta. Ar an
dáréag sin, bhí beirt dhalta as Coláiste Daibhéid, Sophie Nic Coinnigh as an 3ú Bliain agus Antóin Ó Trinlúin as an gCéad
Bhliain. Bhuaigh Sophie an phríomh-dhuais lena scéal, Ao and Ix. Bhronn an scríobhnóir áitiúil, Kevin Doyle na duaiseanna
ar Sophie agus Antóin.
Is minic a fhiafraítear de mhúinteóirí Béarla i scoileanna lán-Ghaeilge, an mbíonn na daltaí ar mhí-bhuntáiste ó thaobh an
Bhéarla de toisc go mbíonn gach ábhar eile á fhoghlaim acu trí mhéan na Gaeilge. Is léir ón toradh seo sa leabharlann le
déanaí nach bhfuil aon bhunús leis an tuairim sin. Tá an scríobhnóireacht chruthaitheach i mBéarla an-laidir i gColáiste
Daibhéid; bíonn idir scéalta agus dhánta á gcumadh ag na daltaí. Tugann na múinteoirí an-spreagadh agus an-tacaíocht
dóibh chun an tallann a fhorbairt.
Comhghairdeas libh, a Sophie agus Antóin!

Cúrsaí Spóirt
Bhí bliain an-ghnóthach ag na fóirne spóirt i gColáiste Daibhéid i mbliana. D’éirigh go hiontach leis na buachaillí fé 16 ag
sroichint an cluiche leath cheannais sa pheil agus san iomáint.
Shroich buachaillí na Céad Bliana an cluiche ceathrú ceannais sa chispheil agus chuaigh na cailíní fé 19 ar aghaidh chomh fada
leis an gcluiche leath cheannais. Bhí dea scéal sa chamogaíocht leis, chuaigh an fhoireann fé 16.5 ar aghaidh go dtí Craobh
na Mumhan agus Leath Chraobh an Chontae. D’éirigh leis na fóirne Tras Tíre Craobh na Mumhan a shroichint chomh maith.
Maith sibh go léir!
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An tUasal Ó Laocha ag gríosadh na trúpaí!!
An Fhoireann Iománaíochta fé 16

Foireann Peile na mBuachaillí fé 16

Tom ag cur a scileanna sa chúl ar aghaidh chuig an chéad
ghlúin eile.

An Fhoireann cispheile – cailíní fé 19 le Iníon Nic Domhnaill

An Fhoireann Cispheile, buachaillí na Céad Bliana, le Iníon Nic
Roibéard.
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Comórtas Tras Tíre, Cailíní Sinsearacha ag Craobh na Mumhan.
Ó chlé tá Tamara Ní Chróinín, Holly Lingwood agus Nasma Ziad

Comórtas Tras Tíre, Buachaillí Idirmhéanacha ag Craobh
na Mumhan. Ó chlé tá Darragh MacCárthaigh, Fionn Tóibín,
Seán Ó Mathúna, Christian Ó Conghaile, Ian Towler, Tadhg Ó
Duinnchléibhe agus Seosamh Ó hÉigeartaigh

Ciara Ní Chéitinn agus Michaela de hÍde atá ar fhoireann
Camógaíochta Chorcaí

Ciara Ní Chéitinn, Jessica Ní Chéitinn. Amy Ní Chróinín agus
Michaela de hÍde i bPáirc An Chrócaigh

“Lig dos na cluichí tosnú”
Bhí Lá Spóirt na Scoile amuigh in Institiúid
Teicneolaíochta Chorcaí ar an ochtú lá de
Bhealtaine. Bhí lá iontach ag gach éinne agus
bhí a lán imeachtaí ar siúl – léim fhada, scipeáil,
rásaíocht, rás trí chos, bac-chúrsa, rás na malaí,
agus cluichí cruinnis. Bhí Robert Heffernan agus a
bhean chéile Marion ann ag traenáil dos na cluichí
Oilimpeacha 2012 ar an lá céanna.
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Robert agus Marion Heffernan
in éineacht le daltaí na scoile.
Go néirí leo ‘sna Cluichí
Oilimpeacha 2012!
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Idirbhlian 2012
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Imeachtaí Eile

Daltaí na Céad Bliana ag Comórtas Eolaí Óg

Cian Ó Súilleabháin go sona sásta sa rang Ealaíne
Colm Ó Cléirigh, Greg Ó Siocháin, Ay’sha Ní Mhórdha agus Doireann Ní
hÉalaithe ag baint taitneamh agus tairbhe as Comórtas Eolaí Óg

Daltaí na Céad Bliana a thug turas ar An Mainistir Thuaidh le
haghaidh cluiche cispheile agus céilí mar chuid de “Seachtain na
Gaeilge”
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Bhí cluiche fichille eagraithe ag Comhairle na nDaltaí. Bhí an bua
ag Ciarán Ó Conaill ar Jacques Ó Mórdha sa chluiche ceannais.
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Turas Tíreolaíochta / Staire

Aoife Rodgers
“Thaitin Aillte an Mhothair go mór
liom. Bhí radharc iontach ann agus
bhí spraoi ag gach duine sa bháisteach. Thaitin an pictiúrlann, ach go
háirithe, le gach duine.”
Dónal Ó Leannacháin
“D’fhoghlaim mé alán faoin bpluais agus
ceantar Bhoirne. Cheap mé go raibh an dolman
go hálainn ar fad ach bhain mé an-taitneamh
as an lá agus Aillte an Mhothair. Caithimid ár
bpíosa talamh nádúrtha a chaomhnú in aon
slí ar féidir linn. Bhí an-ghrá agam don áit tar
éis í a fhágáil agus bhí mé an-bhuíoch as na
múinteoirí a d’eagraigh é agus a thógamar ann.
Bhí an-cheol agus craic againn ar an mbus.”

Cian Ó hAoláin
“An chéad rud a chonaiceamar ná Dolman
Poll na mBrón, tuama meigiliteach an-cháiliúl.
Is mór an trua é nach raibh níos mó ama
le caitheamh againn ann. Bhí sé spéisiúil é a
fheiceáil le mo shúile féin mar smaoiním ar
an slí a bhí ar na daoine na clocha ollmhóra
sin a bhogadh go dtí an áit sin”
“Nuair a chuamar isteach san ionad
cuairteora [Aillte an Mhothair], bhí sé sin
an-spéisiúil freisin. Bhí a lán eolas ar fáil
agus bhí na taispeántais thar barr.”
“Tríd is tríd, ba é an turas gorta seo an
ceann is fearr a ghlac mé páirt ann go dtí
an pointe seo.”
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Oíche Bhronnta

Bhí Oíche Bhronnta 2010/2011 ar siúl in Ostán Rochestown
Park chun aitheantas a thabhairt dos na h-éachtaí a bhí
bainte amach ag na daltaí i gColáiste Daibhéid.
Bhí oíche iontach againn le ceol álainn.
Bronnadh roinnt mhaith duaiseanna ar an oíche do gach gné
de saol na scoile. Bronnadh Bonn An Phríomhoide ar bheirt;
Glenn Ó Doinnlé de bharr na torthaí

Éanna Ó Corragáin, An tUasal Ó Laighin, (Príomhoide) agus Glenn
Ó Doinnlé. Ghnóthaigh Éanna na torthaí is fearr san Ardteist agus
ghnóthaigh Glenn na torthaí is fearr sa Teastas Sóisearach.

An slua ag éisteacht go díograiseach

is fearr sa Teastas Sóisearach agus Éanna Ó Corragáin de bharr
na torthaí is fearr san Ardteist.
Déanadh Duais an Phríomhoide/Gradam Daibhéid a
bhronnadh ar Aindriú Mac Suibhne.
Comhghairdeachas leis na daltaí uile, a gcuid tuistí agus
múinteoirí as an éacht atá déanta acu.

Na buaiteoirí ar fad in éineacht leis an Leas Príomhoide agus an Príomhoide

An Príomhoide in éineacht le Daltaí na hArdteiste 2011.
Ó chlé; Aisling Willis (Gradam na Nua-Aoise), Shane Batt (Rang na Bliana), Alan
Ó Conchúir (Dalta na Bliana, Séú Bliain), An tUasal T. Ó Laighin, Príomhoide,
Aindriú Mac Suibhne (Gradam Daibhéid), Ali Ziad (Gradam Eureka) agus Éanna
Ó Corragáin (Bonn an Phríomhoide don Ardteist is fearr)

An grúpa ceoil faoi stiúradh Iníon Ní Chonchúir agus an tUasal
de Fréin
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Bronnann an tUasal Ó Laighin, an Príomhoide, Gradam
Dáibhéid ar Aindriú Mac Suibhne
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Na Gradaim atá buaite agat:

Nicole a tháinig sa chéad áit sa Chraobh Náisiúnta i
ndornalaíocht cic i Muineacháin.

Curadh Domhanda Ceanada i Tae
Kwon-Do, Wako san Iodáil,
Seaimpín Náisiúnta 2012, 2011
(faoi dhó) Buaiteoir WKC (faoi
dhó)
Dáta Breithe:
01/12/1995
Laochra Spóirt:
Sinéad Beasley
Na daoine a spreagann tú:
Mo mháthair agus mo thraenálaí.
Caithimh Aimsire:
Traenáil i Tae Kwon-Do agus
dornálaíocht cic
An Grúpa Cheoil is fearr leat: Westlife
An Scannán is fearr leat:
Never Back Down
An Réalt Scannáin is fearr leat: Johnny Depp
An Bia is fearr leat:
Sicín Rósta
Áit is deise ar domhain:
Mo Leaba!!
Cad a dhéanfá dá mbuafá an Lotto: Raghainn go Ceanada

SLÁN AGUS BEANNACHT!
Fágaimid slán le Rang na hArdteiste 2012! Guímid gach rath orthu sa todhchaí agus tá súil againn go mbuailfidh
siad isteach chugainn anois agus arís.
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