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Coláiste Ghobnait 
Inis Oírr 

Oileáin Árann 

Co. na Gaillimhe. 

099 75016 

087 2232520 

eolas.gobnait@gretb.ie 

 

 Príomhoide: Bríd Ní Dhonnacha 

 Príomhoide Tánaisteach: Mary Ann Ní Chonghaile 
 

NUACHTLITIR SAMHRADH 2018 
 

 

COMÓRTAS CULLY & SULLY 

Ghlac scoláirí bliain 1 & 2 páirt i gcomórtas Cully & Sully faoi stiúir an mhúinteora Uí Dhomhnaill. 

Is comórtas Náisiúnta é seo ina mbíonn orthu dúshláin ar leith a bhaint amach ar feadh 4 seachtainí. 

Ansin, roghnaíodh chuig scoil le dhul tríd go dtí an babhta cáilithe áit a raibh seans duais de €5000 

a bhaint amach. Is cúis áthais dhúinn a chur in iúl gur éirigh le Coláiste Ghobnait an chéad áit a 

bhaint amach agus an duais de €5000. 
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CUAIRT LEO MORAN, SAW DOCTORS 

 

Thug Leo Moran ó 

na Saw Doctors 

cuairt ar Choláiste 

Ghobnait mar chuid 

den mionghnó. Bhí 

sé ag tabhairt 

cúnamh maidir le 

amhrán a bhí bliain 

4 a chumadh don 

chomórtas 

mionghnó. 

 
 

PRODIGY LEARNING 

Rinne Prodigy Learning (seo an comhlacht a chuireann ar fáil an clár ríomhaireachta don Idirbhliain) 

‘success story’ faoi Choláiste Ghobnait mar gheall ar an éacht a bhain beirt scoláirí sa rang ríomhairí 

amach. 

 

Success Story ó Prodigy 
“Tá an meánscoil Coláiste Ghobnait, lonnaithe in Inis Oírr, oileán amach ó chósta thiar na hÉireann agus sa 

mbliain acadúil 2017–‘18 ba 26 dalta agus 10 múinteoirí a bhí inti. Roimh dheireadh na n-ochtóidí a 

bunaíodh Coláiste Ghobnait, scoil a fheidhmíonn tríd an teanga dhúchais Gaeilge, agus tá sí anois faoi 

chóras Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin. Bunaíodh an scoil ar dtús le freastal 

ar dhaltaí meánscoile suas go dtí an Teastas Sóisearach, nó Meánteistiméireacht, mar a bhí air ag an am. Sa 

mbliain 2000 reachtáladh scrúdú na hArdteistiméireachta den chéad uair.  Le cúnamh agus treoir óna 

múinteoir Eilís Uí Chatháin i 2016-17, thug Coláiste Ghobnait faoin gclár Speisialtóra Microsoft Office 

(MOS) agus ghnóthaigh deichniúr as an Idirbhliain inniúlacht i scileanna digiteacha Microsoft Office. In 

éineacht le gur bhfuair na daltaí Idirbhliana na Teastais MOS cháiligh beirt de na daltaí do Chraobh na 

hÉireann de chraobhchomórtas MOS na gCeithre Náisiún i 2017 bunaithe ar na scóir fíorard a bhain siad 

amach i MOS Excel agus Word. Is iontach go deo an t-éacht é do scoil bheag amach ó chósta na hÉireann 

go gcuirfidís, ní duine ach beirt, ar aghaidh go craobh na hÉireann de chraobhchomórtas MOS na gCeithre 

Náisiún. Taobh amuigh d’oiliúint na ndaltaí i Scileanna Digiteacha Microsoft Office don todhchaí, rud a 

chuireann lena n-ionchais fostaíochta, is í Coláiste Ghobnait an chéad scoil oileánda in Éirinn ar cuireadh 

an clár um Theastasú MOS ar fáil inti. Tá buíochas mór ag dul do dhíograis agus do thréaniarrachtaí an 

Phríomhoide Bríd Ní Dhonnacha agus an mhúinteora Eilís Uí Chatháin as an dul chun cinn atá déanta ag 

Coláiste Ghobnait ar a dturas uathúil digiteach.  

  

Dúirt Eilís Uí Chatháin (Múinteoir TF, Coláiste Ghobnait) “Níor thuigeamar an t-éacht mór a bhí ann gur 

cháiligh beirt de na daltaí amach as deichniúr do chraobhchomórtas MOS na gCeithre Náisiún go dtí go bhfacamar 

an méid daltaí eile ó dhá cheann na hÉireann a bhí istigh ar an gcomórtas. Táimid thar a bheith bródúil as daltaí dár 
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gcuid a bhfuil a scileanna digiteacha Microsoft Office i measc na gceann is fearr sa tír, cuireann sé ríméad freisin 

orainn go dtugaimid deis dár ndaltaí foghlaim agus teastais a bhaint amach i gcibé tréimhse ama is feiliúnaí dóibh 

féin, sin é an rud is fiúntaí ar fad faoin gclár um theastasú MOS.”   

  

Ag labhairt d’Eilís faoin mbealach a n-úsáideann na daltaí a gcuid scileanna digiteacha dúirt sí “Tá 

caighdeán an obair chúrsa agus an cur i láthair atá á fháil againn uathu feabhsaithe go mór, úsáideann na daltaí na 

feidhmeanna éagsúla uilig sna teicneolaíochtaí Microsoft, bíonn cruthaitheacht agus gairmiúlacht i bhfad níos fearr 

ina gcuid oibre, seachas mar a bhí ann sular thosaigh siad an clár um theastasú MOS”.         

  

Dúirt Billy Breen, Bainisteoir Ireland Account, Prodigy Learning: “Comhghairdeachas mór millteach le daltaí 

uilig na hIdirbhliana i gColáiste Ghobnait a ghlac páirt sa gclár um Theastasú MOS. Do scoil amach ó chósta na 

hÉireann is éacht é scileanna digiteacha atá i measc na gceann is fearr sa tír uilig a bheith ag, ní duine, ach beirt dá 

gcuid daltaí. De bharr Teastas MOS a bheith ag na daltaí seo beidh an-éileamh ag fostóirí orthu agus méadóidh a 

ndeiseanna fostaíochta nuair a rachaidh siad ar thóir oibre.” 

  

Féach ar prodigylearning.com. le breis sonraí a fháil faoi chláir um Theastasú Speisialtóra Microsoft Office 

agus cáilíochtaí soláthraithe eile ag Adobe agus Autodesk.” 

 

AIFREANN CEILIÚRADH BLIAIN 6 
 

Bhí Aifreann ceiliúradh 

bliain 6 ar siúl ar an Aoine 

18 Bealtaine. 

 

Guímid muid gach rath ar 

Eimear Ní Uallacháin, 

Liam Ó Catháin agus 

Éanna Mac Donnachadha 

sna scrúduithe agus sa saol 

amach rompu. 

 
 

TAISPEÁNTAS AN IDIRBHLIAIN 

Bhí Taispeántas na hIdirbhliana ar siúl ar an 31 Bealtaine. 
 

  

http://prodigylearning.com/
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LÁ SPÓIRT LEIS AN MBUNSCOIL 

Tharla an Lá Spóirt ina mbíonn an Bunscoil ag freastal air. Is iad rang na hIdirbhliaina a eagraíonn 

an lá faoi stiúir an múinteoir Éilis Uí Chatháin. Rinne An Timire Gaeilge, BOOGR Tomás Breathnach 

urraíocht ar an lá agus tá muid fíor bhuíoch don tacaíocht a thugann an timire Gaeilge do Choláiste 

Ghobnait. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMÓRTAS NÁISIÚNTA DRÁMAÍOCHTA 
 

 

Fuair na scoláirí 

tríd go dtí 

Comórtas 

Náisiúnta 

Drámaíochta leis 

an dráma 

Rámhaillí Ernie. 

 

COMHDHÁIL OILEÁIN NA HÉIREANN 
 

Comhdháil Oileáin na hÉireann – Comhchoiste 

ar oileán Inis Arcáin – Rinne triúr scoláirí as 

Bliain 5 Coláiste Ghobnait cur i láthair ann – 

Míchéala Ní Eochaidh, Dara Ó Maoláin agus 

Muireann Ní Fhlatharta. 
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SEARMANAS GRADAIM 

 

Bhí searmanas Gradaim BOOGR 2018 ar siúl ar 

an 26 Aibreán. Bronnadh gradam ar chúigear 

scoláirí faoi na catagóirí seo a leanas: 

Spórt/Lúthchleas & Nuálaíocht agus 

Fiontraíocht. 

 
 

CÓMÓRTAS NAISIÚNTA CHLÁR NA GCOMHLACHTAÍ – PREAB LTD. 

Buaiteoirí Réigiúnda na Gaillimhe ag Comórtas Chlár na gComhlachtaí. 

 

 
 

 
 

CIAN AGUS JACK Ó DOMHNAILL AR FHOIREANN NA GAILLIMHE 

 

 

 
 
TURAS OIDEACHASÚIL GO DTÍ AN RÓIMH 

 

Chaith 19 scoláire ó Choláiste Ghobnait agus 3 múinteoirí 5 lá 

sa Róimh i mí Dheireadh Fómhair. Thug siad cuairt ar Mount 

Vesuvius ( Bolcán ) Naples, Pompeii, turas timpeall chathair na 

Róimhe, An Colasaem, Scairdeán Uisce Trevi, Na Catacóm 

agus chríochnaigh siad an turas ar an lá deireanach leis An 

Vatacáin, Eaglais Naomh Pheadair agus Na Spanish Steps.  

Bhain na múinteoirí agus na daltaí an-shult as an turas.  Is 

turas luachmhar a bhí ann  ó thaobh an oideachais de. 
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HEALTHY LIFESTYLE PROGRAM 

Rinne scoláirí an clár ‘Healthy Lifestyle Program'. Is clár folláine atá i gceist agus tá an bhéim ar 

anois mar chuid den tSraith shóisearach. 

 

IMEACHTAÍ EILE 

 

 

 

 

Michaela, Dara agus Muireann taobh amuigh de Theach Laighean: 

ag castáil le Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán 

 

 

Scoláirí ó Bhliain 4 agus 6 ar cuairt chuig CLEAS 

Teo le Crois Bhríde a dhéanamh. Buíochas mór le 

Máirtín Ó Conghaile. 
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Thug scoláirí faoi chúrsa yoga leis an múinteoir 

Debbie Doyle. Bhain muid ar fad tairbhe agus 

taitneamh as na seisiúin. 

 
 

LEABHARLANN NA SCOILE 

Tá uasghrádú déanta ar leabharlann na scoile. 

Buíochas leis an múinteoir Bernadette Flanagan a 

stiúradh an tionscnamh seo agus na scoláirí ar fad a 

thug cúnamh leis an togra a chur i gcrích. Ceannaíodh 

leabhair nua agus cuireann an tionscnamh seo go mór 

leis an straitéis litearthacht i gColáiste Ghobnait. 

 

 

 

 

Ghlac bliain 1, 2, 4 agus 5 i gColáiste Ghobnait 

páirt i dtionscadal leis an stiúrthóir ealaíona 

Dara Mc Gee. Bhí toradh fiúntach ar a gcuid 

oibre agus seoladh ‘Pé scéal’ in Áras Éanna ar an 

16 Márta. Mar chuid den tionscnamh seo, thug 

Harry Mc Gee ón Irish Times cuairt ar an scoil 

agus fuair na scoláirí blas agus eolas faoi shaol 

na hIriseoireachta. Is iontach an deis atá ag 

Coláiste Ghobnait nasc a bheith acu le Áras 

Éanna agus le pobal Inis Oírr. Ba bhreá le 

Coláiste Ghobnait nasc leanúnach a bheith acu 

leis an bpobal agus má tá suim ag aon duine 

tionscnamh a dhéanamh leis na scoláirí déan 

teagmháil leis an scoil. 
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Tá Coláiste Ghobnait ag  

glacadh páirt i  

“World Wide Global Schools”. 

 
 

 

 

  

Scoláirí na Bliana 2017/2018 
Bhí Scoláire na Bliana 2017/2018 bronnta ar na scoláirí seo a leanas: 

 

 

Sóisear: Jacqueline Ní Uallacháin 

 

Sinsear: Liam Ó Catháin 
 

Aitheantas Acadúla: Aoife Ní Chonaill 

 

Cur chun cinn na Gaeilge: Laura Mooney 

 

 

Is mise, le meas, 

 

……………………………………………. 

Bríd Ní Dhonnacha 

Príomhoide 


