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F
aoin am seo tá an 

bhliain scoile faoi 

lán-sheol agus cuirim 

fáilte roimh na daltaí 

nua agus a tuismitheoirí 

chuig na scoile. Táim 

ag súil go mbeidh bhúr 

taithí scoile tairbheach 

agus taitneamhach. Tá 

buanna den scoth ag an 

nGaelcholáiste seo agus spioraid scoile faoi leith. Tá sé mar 

chuspóir againne grá don teanga, don chultúir Ghaelach a 

spreagadh i measc an t-aos óg mar aon lena chinntiú go 

bhfaigheann siad an deis oideachasúla is fearr. Ag deireadh 

an lae teastaíonn uaimse go mbeidh ár ndaltaí ina saoránaigh 

mhaithe, le meas bhunúsach dá gcomhleacaithe agus go 

mbeidh siad tar éis an caighdéan is fearr a shroichint ó 

thaobh an léinn de. Chun go dtarlódh sé seo caithfimid 

go léir cuidiú lena chéile. Tá ról agus freagrachas ag daltaí, 

tuismitheoirí agus múinteoirí sa phróiséis seo. ‘Ar scáth 

a chéíle’ mar a déarfá. Mo bhuíochas dos na múinteoirí a 

dhéanann tréan-iarracht chun cuidiú leis an scoil laistigh 

agus lasmuigh den seomra ranga. Tá sé soiléir ón gcigireacht 

scoile go bhfuil córas tréadchúram an-éifeachtach againne 

anseo ina mbíonn an dalta i lár baoill ár gcúraimí. Go mairfidh 

sé go deo.

Mar focail scoir caithfidh mé a admhaíl go gcuireann sé 

sceitimín ormsa nuair a thógaim faoi ndeara na féidearachtaí 

atá os ár gcomhair mar Ghaelcholáiste. Teaspáineann an 

iriseáin seo spioraid na scoile, croí na scoile agus láidreachtaí 

na scoile. I dtréimhse ina bhfuil deacrachtaí mór-thimpeall 

orainne sa ghnáth-shaol is iontach an t-ardú-anama a thugann 

an spraoi seo dúinne ar fad.

A
t this stage the new school year is well underway and I 

welcome our new students and their parents/guardians 

to the school. I hope that your school experience will be 

both beneficial and enjoyable. This Gaelcholáiste has many 

strengths and a school spirit second to none. We aim to 

promote a love for the Irish language, for Irish culture among 

the next generation as well as ensuring that they receive 

the best educational experience possible. At the end of their 

time here I hope that we have helped to develop students 

who are good citizens, who have respect for their fellow 

citizens and who have reached their educational potential. 

For this to happen all partners must work together. Parents, 

students and teachers have a role and a responsibility in 

this process. ‘No man is an island’. I would like to express 

my thanks to the school staff who continuously develop 

the school inside and outside the classroom. School 

Inspection reports highlight the success in our pastoral 

care system that places the student at the centre of our 

decisions and actions.

As a final word I must admit that it excites me to think 

of the potential that this Gaelcholáiste, Coláiste Daibhéid, 

holds for future years and future students. This publication 

encapsulates the spirit, heart and strengths of our school, 

Coláiste Daibhéid. At a time in society where there are so 

many difficulties the obvious enjoyment of the students 

has the ability to raise all our spirits. Go mairfidh sé go 

deo.

Tadhg Ó Laighin

Focal ón bPríomhoide
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Oíche Bhronnta

Bhí Oíche Bhronnta 2009/2010 ar siúl in Ostán Ambassador 

chun aitheantas a thabhairt dos na h-éachtaí a bhí bainte 

amach ag na daltaí i gColáiste Daibhéid. 

Bhí an Seanadóir Jerry Buttimer mar  aoi chainteoir  againn 

ar an oíche. Labhair an Seanadóir mar gheall ar a laethanta 

scoile fhéin agus cé chomh tábhachtach is atá oideachas 

ach go háirithe anois leis an gcúlú eacnamaíochta. 

Bhí oíche iontach againn le slua ollmhór in ainneoinn an 

droch aimsir.  

Bronnadh roinnt mhaith duaiseanna ar an oíche, le Bonn 

An Phríomhoide á bhronnadh ar bheirt; Grace Ní Drisceoil  

de bharr na torthaí is fearr sa Teastas Sóisearach agus 

Jessica Ní Shúilleabháin de bharr na torthaí is fearr san 

Ardteistiméireacht.   

Comhghairdeachas leis na daltaí uile, a gcuid tuistí agus 

múinteoirí as an éacht ata déanta acu. 

Bronnann an Seanadóir Jerry Buttimer Bonn an Phríomhoide ar 

Grace Ní Drisceoil de bharr na torthaí a ghnóthaigh sí sa Teastas 

Sóisearach.

Bronnann an Seanadóir Jerry Buttimer Bonn an Phríomhoide ar 

Bronnann an Seanadóir Jerry Buttimer Bonn an Phríomhoide 

ar  Jessica Ní Shúilleabháin.  Ghnóthaigh Jessica scoláireacht  J.P. 

McManus agus anois tá Jessica in Ollscoil na hÉireann, Baile Átha 

Cliath ag déanamh staidéar ar Seapáinis agus Fraincís.  

Bronnann an Seanadóir Jerry Buttimer Corn Daibhéid ar Denise Nic 

Graith. Dalta na Bliana, An Séú Bliain.

Déanann an Seanadóir Jerry Buttimer bronnadh ar Aindriú Mac 
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Déanann an Seanadóir Jerry Buttimer bronnadh ar Fay 

Breathnach, Dalta na Bliana, An Ceathrú Bliain.

Déanann an Seanadóir Jerry Buttimer bronnadh ar Fay Déanann an Seanadóir Jerry Buttimer bronnadh ar Fay Bhí beirt dalta a bhí  “ Dalta na Bliana”  tuillte acu sa Tríú Bliain.

Déanann  an Seanadóir Jerry Buttimer bronnadh ar Niamh Wedel agus 

déanann An tUasal John Fitzgibbon (An tOifigeach Oideachais) bronnadh ar 

Leanne Bevan.

Bhí beirt dalta a bhí “ Dalta na Bliana” tuillte acu sa Chéad Bhliain chomh maith. Déanann 

an tUasal John Fitzgibbon (An tOifigeach Oideachais) bronnadh ar Tamara Ní Chroinín 

agus déanann an Seanadóir Jerry Buttimer bronnadh ar Cillian Ó Laoire.

Déanann an Seanadóir Jerry Buttimer bronnadh ar 

Stiofáin Ó Machain, Dalta na Bliana, an Dara Bliain.
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An Chéad Bhliain a thug taispéantas ceoil a bhí ar fheabhas ar 

fad ar an oíche faoi stiúradh a múinteoir Bn. Uí Ghamhna. 

Bronnann an Seanadóir Jerry Buttimer “ Laoch na Scoile” ar 

Úna Carroll i gcomhluadar an Iar Príomhoide an tUasal

 Ó Riada.

Cúrsaí Spóirt i gColáiste Daibhéid

Comórtas Obama! Comórtas sacair idir na ranganna sóisearacha a bhí 

ar siúl i rith am lóin.

Buachaillí fé 14 á ghríosadh ag Tom le cabhair ó 

Ruairí Wedel (iar dalta).

Déanann an Iar Príomhoide, an tUasal Ó Riada,  bronnadh ar an bhfoireann a 

bhuaidh Comórtas Obama ar an lá céanna is a thug an tUachtarán Obama cuairt 

ar Moneygall! 

Ian O hAirtnéid fós ag rith agus ag déanamh gaisce 

i rasaíocht  tras tíre.
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 Lá Spóirt na Scoile 2011

6
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An Idirbhliain

Bhí bliain den scoth ag rang na hidirbhliana anuraidh. 

Mar a deir an seanfhocal “tús maith leath na hoibre” 

agus ag tús na bliana mar chuid den ionduchtú phléigh 

siad riachtanais na bliana, obair ghrúpa agus taithí oi-

bre. Ina theannta sin chuaigh siad ar thuras lae go dtí 

an Ionad Eachtraíochta Star Outdoors atá lonnaithe i 

Neidín. 

 Cuireadh tús le trí mhodúil nua anuraidh – MABS, sáb-

háilteacht ar na bóithre agus sábháilteacht san ionad 

oibre. Mar chuid den mhodúil sábháilteacht ar na bói-

thre  chuaigh an rang go dtí Ostán Rochestown ina 

raibh taispéantas ar siúl ag na Gardaí Síochána. 

Caithfidh comhghairdeas a ghabháil do dhaltaí na 

hidirbhliana agus don Phríomhoide, Máistir Ó Laighin, 

a bhuaigh Craobhchomórtas na hÉireann i gcomórtas 

drámaíochta anuraidh leis an dráma  “ Lá i ndiaidh an 

lae”. Ní hamháin go raibh an Príomhoide mar stiúrthóir 

ar an dráma ach scríobh sé é chomh maith.

Bhí an bhliain an ghníomhach ar fad. Bhuail an rang 

leis an údar, Ré Ó Laighléis i Leabharlann na Cathrach, 

tháinig roinnt cainteoirí chun na scoile ó eagraíochtaí 

éagsúla mar shampla Noreen Dyson ó Share, bhainea-

dar an taitneamh go deo as an turas thar oíche chun 

na tascanna a ghabhann le Gaisce a chomhlíonadh, bhí 

lá iontach acu i gCóbh agus d’éirigh leo DVD a chur le 

chéile fiú. 

An Idirbhliain gafa le cursaí ealaíne.

Rang na hIdirbhliana ag glacadh páirt sa turas rothaíochta 

“ Carn Uí Néid go Málainn”.

Breá ciúin tar éis bheith ag siúl ar na sléibhte i Neidín. Déanann an tAire Dinny McGinley bronnadh ar roinnt dos na haisteoirí.  

Ina measc tá Holly Lingwood, Grace Ní Drisceoil, Aoife Ní Bhroin, Niamh 

Wedel, Lauren Ní Chuilleanáin agus an Príomhoide, An tUasal Ó Laighin.
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Gach éinne ag éisteach 

leis an treoraí i gCóbh.

Thug an rang Seapáinise 

“Hachimaru” mórthim-

peall na cathrach leo.  

Seo iad sa Mhargadh 

Gallda.

Ní raibh Seosamh ag éisteach!!

Seo chugainn na 

“Oscars!”  Na haisteoirí 

a bhí páirteach sa dráma 

“Lá i ndiaidh an Lae” 

agus a bhuaidh an chéad 

áit i gCraobhcomórtas na 

hÉireann. 
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Cúrsaí Ealaíne agus Eacnamaíocht 

Bhaile.

Bailey Ó Cruadhlaíoch

Sinéad Ní Channa

Nicole de Baróid

D’oibrigh na daltaí sa Tríú Bliain go 

dian ‘sna hábhair praiticiúla arís i 

mbliana mar atá le feiscint anseo.

Rebecca Ní Chiniféic
Abass Ziad.

Rebecca Ní Chiniféic

Glen Ó Doinnlé

Diarmuid Ó Súilleabháin.
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 Daltaí na Céad Bliana ag an Eolaí Óg.

Shona Nic Cárthaigh Katie Ní Bhriain 

Stiofáin Ó Machain

An Dara Bliain i mbun cairtíneacht i dTrábolgan. An Chéad Bhliain i dTrábolgan.

Imeachtaí Eile
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Ceol agus craic i 

rith “Seachtain na 

Gaeilge.”

Bhí an Comórtas oráide i Seapáinis i gColáiste 

Daibhéid i mí Eanáir.  Ghlac triúr ón scoil páirt sa 

chomórtas. Ghnóthaigh Lauren Ní Chuilleanáin 

an chéad áit i Rannóg na hIdirbhliana, le Niamh 

Wedel ag tógaint an dara áit agus ghnóthaigh 

Éanna Ó Corragáin an chéad áit i Rannóg na Séú 

Bliana. 

Sa phictiúr tá: Ó chlé, Laura Ní Chuilleanáin, Iníon Ní 

hÉimhín (Múinteoir Seapáinise), Niamh Wedel agus 

Éanna Ó Corragáin. 

Ceardlann i rince 

na Briotáine leis 

an gCéad Bhliain.

Imeachtaí Eile
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SLÁN AGUS BEANNACHT!

Fágaimid slán le Rang na hArdteiste 2011.  Guímid gach rath orthu agus tá súil againn go n-éireoidh go geal leo sa todhcaí.

Agus ceithre bliana caite aige mar 

Phríomhoide na scoile i gColáiste Daibhéid 

d’fhágamar slán leis an tUasal Ó Riada i 

rith an tSamhraidh. Faoin a threoir dhein 

an scoil an-dul chun cinn maidir le h-

uimhreacha, áiseanna agus cruth na scoile 

i gcoitinne. D’eagraigh daltaí na scoile 

ocáid céiliúradh dó roimh an tSamhraidh 

le meascán de cheol, drámaíocht, filíocht 

agus cuimhní. Beidh a rian le braithint mór-

thimpeall na scoile le fada an lae.

Rang na hArdteiste 2011

Iníon Nic Roibéard ag déanamh bronnadh ar an Iar Príomhoide an tUasal 

Ó Riada.
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