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Focal ón bPríomhoide

S

an iriséan seo

gheobhaidh
tú blas maith
den saol scoile
faoi mar atá sé
fiche bhliain i
ndiaidh bunú na
scoile. Don té a bhí ann ag a’ dtosach déarfainn gur mór
na hathruithe fisiciúla atá le feisicint anois. Seachas ag
taisteal ó áit go háit tá foirgnimh den scoth againne
anois ar láthair amháin sabháilte. Ionad léinn amach is
amach atá inti. D’aon duine a thugann cuairt orainne
is léir dóibh go bhfuil áiseanna den scoth againne idir
an seomra Ealaíne, an seomra Eacnamaíocht Bhaile,
an Leabharlann, an tSaotharlann nua-aimseartha,
an Ríomhlann, gan trácht ar an seomra Ceoil agus
seomra Líníocht Ghrafaice. Chomh maith tá bunranganna an choláiste suas chun dáta ó thaobh na
teicneolaíochta de. Cuidíonn na nithe seo ar fad leis
an ard-chaighdéan léinn sa scoil.
Ach cé go bhfuilimid fíor-bhródúil as an dul chun
cinn fisiciúil is iad na daoine sa scoil a threisíonn
forbairt na scoile. Tá cruth na scoile athruithe ach tá
sainspioraid na scoile faoi mar a bhíodh sí i gcónaíleanbhlárnach agus Gaelach. Tá deiseanna faighte
chuile lá ag na daltaí chun a scileanna sóisialta agus
a scileanna ceannaireachta a fheabhsú, mar aon le
páirt a ghlacadh sna mílte eachtraí éagsúla ar nós
spórt, drámaíocht, scríbhneoireacht, tráth na gceist,
turasanna, ceannaireacht agus fiontraíocht. Aithníonn
an measúnú scoile is déanaí na tréithe láidre seo. Go
mairfidh sé go deo.
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n this publication you will get a taste of school life
as it exists twenty years after the establishment of
Coláiste Daibhéid. For any individual who was in the
school twenty years ago the outstanding difference
is in the physical appearance of the school, a change
demanded by the increasing numbers. Instead of
moving from one area to another the school is now
situated in one safe site. It is a real learning campus.
A visit to the school clearly shows the fantastic
facilities we have e.g. Art Room, Home Economics
Room, Library, Modern Laboratory, Computer Room,
Music Room and Technical Graphics Room. As well
as this all the base class rooms have the latest in
technology. These contribute to the high standard
of learning and teaching in the school.
Proud as we are of the physical developments, a
school without its’ people is only a building. The
appearance may have changed but the guiding
spirit of the school remains the same: Childcentred and Gaelach. Students get an opportunity
every day to develop their social and leadership
skills, as well as the opportunity to become
involved in a myriad of extra activities e.g. sport,
drama, creative writing, quiz, tours, leadership and
enterprise. These traits have been recognised in
the most recent whole school evaluation. Long may
they last.

Tadhg Ó Laighin
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Coláiste Daibhéid ag dul ó neart go neart san Fhilíocht

C

osúil le anuraidh, thosaigh an scoil-bhliain
2012-2013 le buaiteoirí ón scoil ag déanamh
gaisce sa chomórtas, Cuisle – File Óg na Bliana.
Is comórtas filíochta é seo atá curtha i láthair
ag Féile Filíochta Idirnáisiúnta a tharlaíonn i
gcathair Luimní go bliantúil.
Lean an fhéile ón 10ú – 13ú Deireadh Fómhair
2012 agus mar chuid de, bhí an comórtas
File Óg na Bliana. Tá an comórtas oscailte do
gach uile scoil sa tír, meán-scoileanna agus
bun-scoileanna araon. Glacann an comórtas le
dánta cumtha tré mheán na Gaeilge agus an
Bhéarla chomh maith.

Bhí lá bronnta ar an Satharn, 13ú Deireadh
Fómhair san ionad ealaíne Daghda i gcathair
Luimní. Bhuaigh Sophie Nic Coinnigh ó Choláiste
Daibhéid an príomh dhuais – an chéad áit sa tsraith shinsearach Béarla lena dán The Owl Mask agus an chéad áit sa tsraith
shinsearach Gaeilge lena dán Aillte Mhóthair. Bhí Rebecca Ní Chiniféic ard mholta sa chomórtas freisin.
Sophie Nic Coinngh Rebecca Ní Chiniféic

Tamall gairid i ndiaidh an bhua sin, d’éirigh go hiontach maith le Glenn Ó Doinnlé sa chomórtas filíochta labhartha, Poetry
Aloud. Chuaigh sé an tslí ar fad ó na coimhlintí réigiúnacha go dtí an leath-chraobh agus ar aghaidh go dtí an Craobh sa
Leabharlann Náisiúnta i mBaile Átha Cliath ar an 7ú Nollaig. Ciallaíonn sé sin go raibh sé sa tríocha deireanach sa tír as
breis is 2,600 a ghlac páirt sna coimhlintí réigiúnacha ag tús an chomórtais. Mar a dúirt duine des na moltóirí ar an lá, ba
bhuaiteoir gach aon duine acu as an tríocha.
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THE OWL MASK
Cool wood in his hands
Smooth like a shroud it caresses
His face.
He blinks.
The world disappears
And comes back the colour of fire.
Drums beat in the distance
And snatch his legs from him
Makes them leap.
The new world watches him
Watches the fire.
Enter the fire feel the fire know the fire be the fire
He is
Shadow dancer; night lover; silent hunter;
always seeing; fire-jumping;
world spins; drums beating; heartbeat changing;
sky-king.
Embers fade
And he enters the old grey world
Staring at a face
That gazes back at him
Knowing.

AILLTE MHÓTHAIR
Mo chomhdaltaí ag siúl ar aghaidh
An bháisteach ag bualadh síos orthu
Agus mise i m’aonar
Ag seasamh ar imeall na n-aillte
Mo chroí i mo bhéal.
Tá páiste beag taobh thiar dom.
Cloisim í ag caint lena máthair
’S í ag síneadh a méar i dtreo
Na h-aillte dubha garbha.
“Tá siad chomh mór lenár dteach!”
Ó níl, i bhfad níos mó ná sin.
Líonann siad mo dhomhan go léir.
Seasaim i gcoinne na gaoithe, in aghaidh
An nádúir, chomh fiáin, crúalach sin.
Titfidh gach rud eile
Ár dtithe beaga neamhurchóideacha
Ach fanfaidh na haillte seo go deo
Ag cosaint tír na hÉireann.

Glenn Ó Doinnle le Fiona Ross, Stiúrthóir Leabharlann na hÉireann.

Antóin Ó Trinlúin (Dara Bliain) a bhí mar iomaitheoir ceannais sa
chomórtas Fantasy Fiction. Bhí an comórtas curtha in eagar ag John
West agus Real Event Solutions. Bhí breis is 11,000 iontrálacha sa
chomórtas agus bhí Antóin sa seachtar deireanach in a chatagóir.
Scríobh sé gearrscéal darb ainm The Wind Woke Me.
Sa phictiúr, tá Antóin le Eoin Mac Diarmada, a athair, David agus a
mhúinteoir, Janet Uí Laoghaire.
Mar chuid de LeabharFhéile Dhomhanda Chorcaí
2013, a reachtaíodh i
Leabharlann na Cathrach
le déanaí, bhí Lá na
nDéagóirí ar an gCéadaoin
24ú d’Aibreáin. Fógraíodh
torthaí na gcomórtas
éagsúil, a chuir an
leabharlann ar siúl i gcomhair déagóirí le cúpla mí anuas, ar an lá
sin. I lár an chomórtais, bhí an 6ú Comórtas Bliantúil Gearrscéil.
Bhuaigh Glenn Ó Doinnlé (5ú Bliain) an tarna áit sa chomórtas leis
a scéal Bluebells. Bhí Sophie Nic Choinnigh (4ú Bliain) mar bhall
den fhoireann a fhoilsigh an úrscéal grafach, Discordia.
Sa phictiúr, tá Glenn agus Sophie leis an scríbhneoir áitiúil, Kevin
Doyle.
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Cuairteoirí chun na scoile

Barney Ó Ceallacháin, P.O.F Gaisce, ag bronnadh an Gradam Cré Umha ar Riain Ó hÉalaithe

Peadar Ó Riada, agus An tUasal Ó Teangana ag éisteacht leis an ngrúpa ceoil agus Iníon Uí Chonchúir
5
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Cuairt Nuala Uí Dhomhnaill

gcód sin a tháinig an fhilíocht. Chuir sí dán Gaeilge isteach
go comórtas nuachtáin agus bhuaigh sí £3. Dúirt sí linn
go raibh a fhios aici nuair a bhí sí seacht mbliana déag
Is file cáiliúil Gaeilge í Nuala Ní Dhomhnaill, a scríobh d’aois gur theastaigh uaithi a bheith ina file.
“Mo Ghrá-Sa (Idir Lúibíní)” atá ar ár gcúrsa nua Gaeilge
Ardteistiméireachta. Thug sí cuairt ar an scoil le linn na Thug Nuala comhairle do dhaoine a bhfuil fonn orthu a
seachtaine chun labhairt leis an gcúigiú agus séú bliain bheith ina bhfilí. Mhol sí peann agus pár a thabhairt leat
an t-am ar fad chun a bheith ullamh nuair a thiocfadh
faoina cuid fhilíochta.
an inspioráid. Dúirt sí a bheith oscailte don saol timpeall
Thosaigh sí an chaint le léamh an dáin “Mo Ghrá-Sa”. Ansin orainn. Tá Nuala cinnte go bhfeiceann an Roinn Oideachais
dúirt sí linn nach bhfuil sí sásta leis an dán seo a bheith ar luach i “Mo Ghrá-Sa” nár thug sí faoi deara agus an dán
an gcuraclam scoile. Bhí ionadh orainn nuair a chualamar á scríobh aici, ach cé go bhfuil sí bródúil go bhfuil ‘Mo
gur chuir sí “Mo Ghrá-Sa“ le chéile i gcúpla nóiméad agus Ghrá-sa’ar an gcúrsa Gaeilge ní raibh a dhóthain béasaí ag
nach raibh ann ‘ach píosa spraoi’. Dar léi, bheadh sé i an Roinn í a chur ar an eolas faoi! Ceapann sí gur seirbhís
bhfad níos fearr dá mbeadh daltaí na tíre ag déanamh phoiblí í a cuid fhilíochta, ach an t-aon chumarsáid a
staidéir ar a dánta eile cosúil le “Athair,’’ “Máthair” nó fhaigheann filí faoi chúrsaí Ardteiste ná nuair a bhíonn
“Dán do Melissa.’’ Ansin phléigh sí an bealach gur chum leithéidí Folens ag foilsiú téacsleabhar nua seolann siad
sí an dán linn. Mhínigh sí gur magadh é ar shean-amhráin litir ag rá “Támid ag úsáid do dháin, seo duit €50”. B’shin
Ghaeilge, ach d’adhmhaigh sí go dtaithníonn na hamhráin críoch le caint Nuala Uí Dhomhnaill, ach roimh shlán a
sin léi ag an am céanna. Chan sí píosaí as amhráin mar fhágáil shínigh sí cúpla leabhar agus póstaeir dhaltaí.
Bhríd Óg Ní Mháille & Máirín de Barra. Fuair sí amach
gur dhein Shakespeare an saghas magaidh seo freisin
agus luann sí bean dhubh Shakespeare i ‘Mo Ghrá-sa’. Tá Le Diarmuid Ó Súilleabháin, Bliain a Cúig.
féith an ghrinn ag baint le Nuala Ní Dhomhnaill agus tá a
stíl mhagúil le feiceáil i ‘Mo Ghrá-sa’. D’admhaigh sí nach
raibh ciall dheimhin ag baint leis an dán. Bhí sé spéisiúil
a chloisint cén fáth gur roghnaigh sí an focal “úll” in áit
toradh ar bith eile. Níor theastaigh
uaithi “oráiste” a úsáid mar níl aon
rím le “oráiste”! Ach tá comhfhuaim
idir an “ú” in “úll” agus an ú i ‘caora
fuinúna’.
Dúirt sí linn “Is féidir le dán a bheith
ina fhicsean’’. Dúirt sí nach bhfuil an
fear sa dán bunaithe ar aon fhíorfhear.
Deireann sí nach faoistin phoiblí é an
dán seo. Spreag an ráiteas sin dalta
chun ceist a chur ar Nuala faoin slí
inar thosaigh sí mar fhile. Thosaigh sí
ag cumadh as Gaeilge nuair a bhí sí i
scoil chónaithe. D’úsáid sí cód Gaeilge
chun a dialann a choimeád rúnda ó
na mná rialta, mar shampla bhí bean
rialta mór, gránna, fiosrach ann nár
thaithin léi agus thug sí an cód “An
Bó Mór” ar an mbean rialta seo. As an
Nuala ag caint le daltaí Bhliain a Cúig agus a Sé faoin bhfilíocht Ardteiste.
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Rang na hIdirbhliana
Bhí neart imeachtaí ar siúl ag rang na hIdirbhliana i mbliana.
Ag tús na bliana thug Barney ó Ceallacháin, P.O.F. Gaisce
cuairt ar na scoile agus labhair sé leo faoi An Gradam CréUmha. Éilítear uair an chloig ar a laghad in aghaidh na
seachtaine i ngach ceann de na chéad 3 réimse

Rinne roinnt daltaí ó rang na hIdirbhliana ceardlann
drámaíochta le daltaí ó Cope i rith na bliana. Bhí sé ar siúl ar
feadh sé seachtaine agus ag an deireadh d’éirigh leo dráma
a chur le chéile.

Le déanaí chaith an rang ar fad lá thíos san Munster Driving
1. Rannpháirtíocht sa Phobal 2. Scil Phearsanta 3. Áineas Campus. Ag deireadh an lae bhíodar ar fad in ann bonn a
Fisiciúil .
athrú gan stró. Bhíodar i mbun tiomána thíos ann freisin .
Ina theannta sin bhí orthu dul ar Thuras Eachtraíochta agus
chaitheadar dhá lá san Ionad Eachtraíochta Star. Bhí an –
spraoi acu ann.

Imeachtaí na hIdirbhliana
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Rang na hIdirbhliana 2012/2013
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Tráthanna na gCeist
Ghlac Seán Mac Cárthaigh, Bailey Ó Cruadhlaoich agus Bláthnaid Ní Lúing páirt i dTráth na gCeist Gael-Taca an téarma seo.
Bhí an t-imeacht seo eagraithe ag Gael-Taca mar chuid dá mí na Gaeilge agus bhí dian-chomórtas ann idir na scoileanna
éagsúla. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leo. Ghlac daltaí ón tríú bliain páirt i dTráth na gCeist Staire an HTAI. Bhí
suas agus anuas le daichead fhoireann san iomaíocht. Bhí na ceisteanna bunaithe ar chúrsa staire bhliain a haon, dó agus a
trí. Triail ceann tú féin, bunaithe ar chúrsa staire bhliain a dó. Ceist: Ag na Cluichí Oilimpeacha i Londain i mbliana ghlac an
t-aisteoir cáiliúil, Kenneth Branagh, ról innealtóra tábhachtach de chuid na Réabhlóide Tionsclaíche. Cérbh é an t-innealtóir
sin? D’éirigh go han-mhaith leis an dá fhoireann agus táimid an-bhródúil astu. Freagra na ceiste: Isambard Kingdom Brunel

Michaela de hÍde, Róisín Ní Mhórdha, Ólan Ó Conghaile, Cian Ó Buachalla, Ailbhe de Sutún, Milo Ó Móráin, Adam Ó Mathúna agus Aaron Ó
Flionn i láthair ag Tráth na gCeist an HTAI ag Mount Mercy College.

Seó Bóthair don Ghaeilge
Tháinig Aodhán Ó Deá, comhordaitheoir an tSeó Bhóthair
don Ghaeilge ar cuairt chuig an scoil chun labhairt le daltaí na
hIdirbhliana. ‘Ár dTeanga, Do Rogha’ an mana atá ag an Seó
Bóthair. Is camchuairt spreagúil feasachta atá sa Seó Bóthair
atá faoi stiúir Chonradh na Gaeilge, i gcomhpháirt le Comhar na
Múinteoirí Gaeilge (CNMG). Phléigh Aodhán cearta teanga agus
deiseanna úsáide na Gaeilge lasmuigh den seomra ranga leis na
daltaí. Cuireadh in iúl do na scoláirí gur féidir leo aoischárta,
ceadúnas tiomána agus pas a fháil i nGaeilge; go bhfuil sé de
cheart ag cách an leagan Gaeilge dá n-ainm a úsáid; agus gur
féidir cáin ghluaisteáin agus dolaí a íoc ar-líne trí Ghaeilge, mar
shampla. Fuaireadar roinnt duaiseanna beaga Gaeilge freisin as
a rannpháirtíocht. Radharc ón Seó Bóthair.

Café Cois Laoi
Bhuail ranganna na hIdirbhliana isteach chuig Café Cois
Laoi (de chuid Gael-Taca) an téarma seo. Café lán-Ghaeilge
is ea an café seo. Táimid an-bhuíoch do mhuintir GhaelTaca as a bhflaithiúlacht & as na comórtais & imeachtaí
éagsúla a d’eagraíodar do scoileanna le linn na bliana.
Amy Mag Uidhir, Aoife Nic Ruairí & Megan Ní Chuinn ag an gcafé.
9
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Muintir na hArdteiste Sa Ghaeltacht
Chaith rang na hArdteiste cúpla lá i nGaeltacht Chorca
Dhuibhne mar ullmhúchán don scrúdú béil. D’fhanadar i
dteach Bhrú na Gráige, gar do Bhaile An Fheirtéaraigh a raibh
radharcanna áille de na Blascaoidí le feiceáil uaidh. Ba é an
chéad uair de chuid de na daltaí a bheith sa Ghaeltacht agus
táimid cinnte go raibh cuid acu ag brionglóidíocht as Gaeilge
faoi dheireadh an turais!

Comhghairdeachas le rang na Cúigiú Bliana!!
Bhuadar míle euro i gComórtas Gleo a bhí á reachtáil ag Fóras Na Gaeilge. Dheineadar scannán tré Ghaeilge le cabhair ó
Ciara Hyland ón Ionad Scannaíochta i gCorcaigh agus faoi stiúradh a múinteoir Iníon Uí Cholmáin. Thaisteal na daltaí agus
Iníon Uí Cholmáin go Páirc an Chrócaigh chun an duais a bhailiú.

Daltaí na Cúigiú Bliana in éineacht lena múinteoir
Iníon Uí Cholmáin agus Seán Ó Coinn, Foras na
Gaeilge.

Bronnann Seán Ó Coinn teastas ar Rebecca Ní
Chiniféic i láthair Iníon Uí Cholmáin
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Dochtúirí sa Chúigiú Bliain???

An Tríú Bliain i mbun scrúdú
Eacnamaíocht Bhaile

11
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Seachtain na Gaeilge 2013 i gColáiste Daibhéid
Is mórcheiliúradh í Seachtain na Gaeilge san scoilbhliain ina mbíonn pobal na scoile iomlán páirteach. I measc na n
imeachtaí i mbliana bhí Comórtas Clár Raidió , Bhéarsaíocht, Drámaíocht, Céilithe, Ceolchoirmeacha, Scannáin, Tráthanna
na gCeist agus Nascanna le Scoileanna Eile.
Cuireadh tús leis na heachtraí ar an 4ú Márta le Comórtas Bhéarsaíochta le Janet Uí Laoghaire, Donncha Ó Teangana
agus Megan Ní Mhaoldhomhnaigh mar mholtóirí. B’iad Turlough, Cillian agus Bláthnaid na buaiteoirí. Tugadh aitheantas
faoi leith don scoil an Aoine dár gcionn nuair a bhuaigh Bláthnaid Comórtas Bhéarsaíochta Fheis Maitiú faoi 18.
An lá céanna d’éirigh leis an scoil mórghradam eile a bhaint amach nuair a fuair Dráma na Scoile, léirithe ag an
bpríomhoide, Tadhg Ó Laighin an chéad áit i bhFeis Maitiú faoi 18 freisin.
Bhí an scoil chun tosaigh arís an tseachtain sin nuair a craoladh Clár Raidió Choláiste Daibhéid ó hÁras Ghael Taca ar
Raidió Choláiste na hOllscoile ar an Déardaoin. Léirigh Rebecca, Glenn agus Niamh an clár agus chuir Banna Cheoil na
Scoile, faoi stiúradh Eleanor Uí Chonchúir ceol den scoth ar fáil.
An tseachtain dár gcionn cuireadh tús leis na himeachtaí le Céilí Mór lenár ndaltaí dara bliana féin agus daltaí dara bliana
Choláiste Mhuire, An Mhainistir Thuaidh. Bhí ar ndaltaí in ann taispeántas a dhéanamh ar dhamhsa nua–aimseartha a
d’fhoghlaim siad sa Ghaeltacht tar éis Scoláireachtaí Uí Luasa a bhaint amach. Tá sé beartaithe ag an dá scoil Ollchéilí a
bheith acu oíche éigin roimh dheireadh na bliana.
I rith na seachtaine ar fad bhí Ceolchoirmeacha ar siúl, ní amháin laistigh den scoil ach bhí ár mBanna Ceoil ar thuras
chuig Gaelscoileanna na Cathrach chomh maith.
D’éirigh thar barr le Seachtain na Gaeilge 2013 agus tá muid ag tnúth cheana féin le Seachtain na Gaeilge 2014. Ba
mhaith le Coiste na Gaeilge buíochas a ghabháil le:
Tadhg Ó Laighin, Príomhoide, Richel Ní Longaigh, Príomhoide Tánaisteach, Foireann na Scoile, Daltaí na Scoile,
Tuismitheoirí na Scoile, Gael Taca,
Gach éinne a chabhraigh linn

Coiste na Gaeilge
Máire Uí Bhríain, Donncha Ó Teangana, Bríd Ní Dhonnchú
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Seachtain na Gaeilge 2013
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Cúrsaí Spóirt
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Cúrsaí Ealaíne
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Lá Bronnta
Bhí Lá Bronnta 2011 /2012 ar siúl i Halla an Mhilaoise, i Halla na Cathrach, chun aitheantas a
thabhairt dos na h-éachtaí a bhí bainte amach ag na daltaí i gColáiste Daibhéid.
Bhí lá iontach againn i suíomh álainn le ceol binn.
Bronnadh roinnt mhaith duaiseanna ag an ócáid ag cur gach gné de saol na scoile san áireamh.
Déanadh Duais an Príomhoide/Gradam Daibhéid a bhronnadh ar Madeline Nic Artain.
Comhghairdeachas leis na daltaí uile, a gcuid tuistí agus múinteoirí as an éacht ata déanta acu.

An tUasal Ó Laighin (Príomhoide), An tUasal Ó Corra ( Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta), An tUasal Owens (P.O.F) agus Iníon Uí
Longaigh (Leas Príomhoide) ag cur tús leis an Lá Bhronnta.
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An grúpa ceoil traidisiúnta faoi stiúradh
Iníon Uí Chonchúir agus an tUasal de
Fréin

An slua ag éisteacht go díograiseach

Na buaiteoirí ar fad in éineacht leis an tUasal Owens, an Príomhoide agus an tUasal Ó Corra
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Col ái s t e D a ib héid

Eagrán 6 – Bealtaine 2013

Bronnann an tUasal Ó Laighin, an Príomhoide, Gradam Daibhéid ar Madeline Nic Artain

Slán Libh!!
Fágaimid slán le Rang na hArdteiste 2012/2013.

Guímid gach rath orthu sa todhcaí agus tá súil againn go mbuailfidh siad isteach chugainn anois agus arís.
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