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Focal ón bPríomhoide
 

Tá an bhliain scoile nua faoi lán seoil. D’éirigh go breá 
leis na daltaí a dhein an Teastas Sóisearaigh agus an Ard 
Teist i mbliana. Tá rang  na hArdteiste 2009 imithe uainn 
agus ina h-áit tá an chéad bhliain nua  tagtha in ár measc 
agus fáiltímíd rompu. Fáiltímíd chomh maith roimh na 
múinteoirí nua: Iníon Ní Lombard, Iníon Ní Cholmán, 
Bean Uí Chonbhuí agus an tUasal Ó Conbhuí.

Istigh tá eolas faoin seomra Eacnamaíocht Bhaile nua 
agus is áis den scoth é anois don scoil.Críochnaíonn 
sé sin mír 1 den phlean forbartha na scoile  agus anois 
táimid chun tabhairt faoi mír 2; seomra Eolaíochta nua.

Istigh tá cur síos ar gnéithe éagsúla na scoile agus 
gabhaim buíochas le gach éinne a  bhí páirteach ‘sna nithe éagsúla  ar mhaithe daltaí sa scoil.

As you read this the new school year is in full swing.  Our examination students, both Junior and Leaving 
Certifi cate have acquitted themselves wonderfully well in their respective examinations. That group of Leaving 
Certifi cate students (25) have now moved on and in their place we welcome our 45 fi rst year students and 
we look forward to seeing each of these maximise their potential in their time with us. We welcome our new 
staff members: Iníon Ní Lombard, Iníon Ní Cholmán, Bean Uí Chonbhuí agus an tUasal Ó Conbhuí.

Inside you will read of our new Home Economics Room which has been the major development carried out 
during the summer.  At a cost of approximately €50,000 we now have a facility which we can all be proud 
of and represents completion of phase 1 of the school development program. We now move on to Phase 2 
which is the development of a high specifi cation modern science teaching facility.

The following pages present a variety of aspects 
of life in Coláiste Daibhéid and again I express 
my appreciation to all who have contributed to 
making school life a positive experience for our 
students.

Liam Ó Riada

Antóin Ó Riain sona sásta leis na torthaí a fuair sé san Ardteist.
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Fáilte roimh daltaí na Céad Bliana 2009/2010

Rang Dearg

Rang Bán

Imeachtaí na 
Bliana

Daltaí ag baint taitneamh as 
an gcéilí a bhí mar chuid de 
Seachtain na Gaeilge  
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Bhí Lá Spóirt na Scoile amuigh in Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí.  Bhí lá iontach 
ag gach éinne agus bhí a lán imeachtaí ar siúl – léim fhada, poc fada, caitheamh an sleá, 
scipeáil, rásaíocht, rás trí chos, rás na málaí, agus gan amhras  rás  na múinteoirí!  

An t-Idirbhliain ag baint sult as an 
lá spóirt

Ag tógaint  breá bog é ag an lá spóirt! Natasha 
Breatnach agus Megan Ní Cheallacháin.

Rás na málaí

Rás trí chos
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Imeachtaí eile
Cad tá ann ?!!  
Áine Ní Mhuirí 
agus Meghan Ní 
Mhaoldomhnaigh 
ag obair go 
dícheallach ar 
an tionscadal 
eiceolaíochta 

Seo chughainn 
Schumacher!  An 
Dara Bliain i mbun 
cairtíneacht i 
dTrabolgan.

Ian O hAirtnéid  
ag glacadh páirt i 
rásaíocht  trastíre.

an tionscadal 
eiceolaíochta 
an tionscadal 
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Phillip Mac 
Suibhne agus Ian 
de Paor ag glacadh 
páirt i rásaíocht 
trastíre.

Am Sosa.  Nach 
aoibhinn beatha 
an scoláire!  
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Nuacht na hIdirbhliana
Bhí an tIdirbhliain ana ghníomhach i rith na bliana.  Seo roinnt des na himeachtaí a bhí ar siúl acu.

 
Seo chugainn Hollywood!!
Chuaigh na haisteoirí ar 
aghaidh do dtí an babhta 
leathcheannais sa Chomórtas 
Drámaíochta a bhí sa Briery 
Gap i Maghchromtha  lena 
dráma “Casadh le Túgán” .

An tIdirbhliain in éineacht leis an 
bhfi le Billy Ramsell a chabhraigh leo 
dánta a chur i gcló – The Unfi nished 
Book Of Poetry 2009

An tIdirbhliain ag tabhairt léacht 
do lucht B.I.S in Ollscoil Chorcaí.   
Dhein Michéal Ó’ Mathúna ( iar-
scólaire ) agus a chairde an 
tIdirbhliain a ullmhú chuige seo.

An t-Idirbhliain i dTrabolgan
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An Dara Bliain i mbun 
dramaíochta sa rang

Glenn Ó Doinnlé agus Ivanna 
Ní Cheocháin  ag taispeáint 

Dlí an Luamháin dúinn sa 
rang Eolaíochta.

Fáilte roimh ár 
gcuairteoirí ón 

tSeapáin

Ó chlé: Iníon  Ní Heaven 
(an Múinteoir Seapáine), 
Hizuru Furubeppu agus 

Yuriko Kayamoto.
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Bronnann An tUasal Ted Owens P.O.F, 
bonn Camógaíochta na Mumhan  ar 
Niamh Wedel.  Tá an traenálaí Mairéad Ní 
Mhaileoin ana bhródúil as an bhfoireann 
ar fad.

Cúrsaí  
Eacnamaíocht 

Bhaile.
Tá cúrsaí Eacnamaiocht Bhaile 
feabhsaithe go mór i gColáiste 
Daibhéid i mbliana.  Bhíodh na 
ranganna ag trasnú an droichid 
go dtí an chistin sa Choláiste 
Trachtála ach anois  tá cistin 
bhreá nua again féin.  Buíochas 
le gach éinne a bhí ag oibriú go 
dian ar an gcistin i dtreo is go 
mbeadh sí réidh i gcomhair tús na 
scoilbliana. Ag trasnú an droichid don uair deireanach!

Ár gcistin féin.

Cór Choláiste Daibhéid atá á stiúradh ag an múinteoir ceoil Iníon Ní Mhaignéir
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Cúrsaí Ealaíne.
Seo roinnt des na tionscnaimh ealaíne a bhí mar chuid den Teastas Sóisearach i mbliana.

Cian Clesham Fiachra de Faoite

Cian Clesham

  Ross Ó Cróinín
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Éanna Ó Corragáin

Sinéad Ní Chiosóg

Fiachra de Faoite
Kelly Nic Craith
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Ricky Ó’ Neill

Comórtas  Filíochta
Bhí Pól Ó Deargáin i measc na mbuaiteoirí 

sinsearacha i gcomórtas fi líochta a d’eagraigh 
Gael Taca do dhaltaí iarbhunscoile 2008/09.  

Tugadh ardmholadh dó ag ocáid i Halla na 
Cathrach.  Chuaigh an dá dhán a chum sé “ 

Duitse” agus “ Mo Mholadh” i gcion go mór ar 
na moltóirí. Déanann an tUasal Séamas Ó Corra, 
Leas Ard Mhéara agus Cathaoirleach an Bhoird 

Bainistíochta, bronnadh ar Phól Ó Deargáin i 
Halla na Cathrach.

Tráth na gCeist Boird
Chuir Aontas Múinteoirí Tíreolaíochta 
Comórtas Thráth na gCeist Boird ar siúl i 
2008/09 do dhaltaí shóisearacha. D’éirigh 
thar barr le foireann Chólaiste Daibhéid. 
Tugadh modladh don díograis agus suim a 
thaispeáin said san Tíreolaíocht. Ó chlé: 
Aindriú Ó Riain Crualaoí, Glenn Ó Doinnlé, 
Caoimhín de Bhailís agus Éanna Ó Corragáin.

Comórtas Labhairt na Gaeilge.
Cuireadh tús le Comórtas Labhairt na Gaeilge i rang na cúigiú bliana 2005/06. Chuaigh sé 
ó neart go neart ó shin.  Thaispeáin rang na hIdirbhliana 2008/09 obair fhoirne iontach 
faoi cheannaireacht Heather Ní Chathasaigh agus Alan Ó Conchúir agus an comórtas a 
eagrú acu.  Ba iad rang na Céad Bliana a bhuaigh an gradam mór i 2008/09.

Séamas Ó Corra
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SLÁN AGUS BEANNACHT!

Fágaimid slán le Rang na hArdteiste 
2009! Guímid gach rath orthu sa 
todhchaí agus tá súil againn  go 
mbuailfi dh said isteach chugainn anois 
agus arís.

D’éirigh Pascal Goggin as obair an Samhradh seo 
chomh maith.  Bhí an focal cneasta agus an lámh 
cúnta ag Pascal do gach éinne i gcónaí.

Guímid gach rath ar an mbeirt acu amach anseo.
Ní bheidh a leithéidí ann arís.

D’éirigh Diarmuid Ó Luasa ( Iar 
Phríomhoide ) as a phost  mar 
mhúinteoir mata an Samhradh seo.  Tá 
gaisce déanta aige ón dtús i gColáiste 
Daibhéid. 
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