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Nuachtlitir páistí Scoil Chualann 

 

Seachtain na Gaeilge 

An fhéile Ghaeilge is mó in Éirinn agus ar fud an domhain! 

Tá a fhios againn go Nuachtlitir Mí Feabhra atá ann, ach caithfimid a bheith 

ag smaoineamh ar Seachtain na Gaeilge (1-17 Márta).  

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge atá ar an gceiliúradh is 

mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn gach bliain. 

Tá ról lárnach speisialta againn mar phobal Ghaelscoil, ag gach páiste mar 

dhaltaí Ghaeilge agus ag gach múinteoir mar, bhuel, mhúinteoirí. Bígí fiosrach 

agus féach ar www.snag.ie.  

 

www.snag.ie 

    

 

Mí Feabhra 2021 
 

 

 

Dúshlán Rang 5 agus 

Rang 6 

Céard iad uillinn r agus t? 

 

Nuair a fhaigheann tú an 

freagra, cuir ar do 

thuismitheoirí é. 

 

 

http://www.snag.ie/
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Cuardach Focal: 

Ag smaoineamh ar agus ag tnúth leis an dea-aimsir, tá súil againn go mbeimid ag 

fágáil slán ag an mbáisteach agus ag cur fáilte roimh an ngrian. 

 

 

 

Frásaí do 

thuismitheoirí le 

húsáid sa bhaile 

Is gearr go mbeidh 

sibh ar ais ar scoil – 

You’ll very soon be 

back at school 

 

Tá feabhas chun 

teacht ar an aimsir – 

The weather is going 

to improve 

 

Féach timpeall ort ar 

na plandaí agus na 

hainmhithe nua – Look 

around you at all the 

new plants and 

animals 

 

 

 

           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. 
 

 

’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. 
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