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Nuachtlitir páistí Scoil Chualann

Dúshlán Rang 5 agus
Rang 6
Céard é uillinn a?

Nóta don phobal scoile
Tá an t-uafás oibre ar siúl i measc pobail Chualann le linn an tréimhse seo
agus táimid fíor-bhródúil as an iarracht atá ar siúl agaibh. Tá sibh tar éis
scileanna dochreidte nua a fhoghlaim agus teacht aniar a fhorbairt. Lean leis
an dea-obair.
Ná dearmad ach go bhfuil sraith nua Cúla4 ar Scoil ar TG4 anois.

Nuair a fhaigheann tú an
freagra, cuir ar do
thuismitheoirí é.

Teacht an Earraigh
Ó Lá’le Bríde amach, bíonn na héin ag déanamh nead.
Bíonn na caoirigh ag breith na n-uan is an fuacht ag
dul i dteas.
Gach dara lá go haoibhinn álainn,
Ó Lá Fhéile Bríde go Lá Fhéile Pádraig.

www.scoilchualann.ie
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Dúshlán:
Tá 10 rud sa dhifríocht idir an dhá phictiúr seo thuas. An féidir leat iad a

Frásaí do
thuismitheoirí le
húsáid sa bhaile

aimsiú?
Má tá smaoineamh agat, tá an freagra agus cúpla ceann iontach eile anseo:
https://eyecanlearn.com/perception/discrimination/garden/

An Phaidir
Ár nAthair atá ar neamh,
go naofar d’ainm,
go dtaga do ríocht,
go ndéantar do thoil ar an talamh
mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn
inniu,
agus maith dúinn ár bhfiacha,
mar a mhaithimidne d’ár bhféichiúna
féin,
agus ná lig sinn i gcathú,
ach saor sinn ó olc.
Áiméan.

www.scoilchualann.ie

’S é do Bheatha, a Mhuire
’S é do bheatha, a Mhuire, Atá lán
de ghrásta,
Tá an Tiarna leat.
Is beannaithe thú idir mhná,
Agus is beannaithe toradh do
bhroinne, Íosa.
A Naomh Mhuire, a mháthair Dé,
Guigh orainn, na peacaigh,
Anois agus ar uair ár mbáis.
Áiméan.

Múch an ríomhaire sin
agus amach leat sa
ghairdín – Turn off
that computer and
out to the garden
with you

Cuireann sé leathanta
m’óige i gcuimhne
dhom – That reminds
mé of my childhood

Is cuimhin liom go
maith nuair a
d’fhoghlamaíomar na
táblaí ar scoil – I well
remember learning
tables at school
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