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Gradam an tSamhraidh

Ba mhaith linn moladh a thabhairt do gach páiste sa scoil a d’oibrigh go
dian an téarma seo, a rinne sár-iarracht an Ghaeilge a labhairt agus a
bhí go deas béasach agus cneasta le páistí agus le múinteoirí na scoile.
Tá moladh speisialta ag dul do na páistí seo a leanas a bhuaidh ‘Gradam
an tSamhraidh 2011.

We would like to congratulate all the children in the school who have
worked tremendously hard this term, who have spoken ‘Gaeilge’
diligently and for their excellent behaviour and kindness towards each
other and the teachers. Special praise must go to the following
children who have been awarded ‘Gradam an tSamhraidh 2011.

Is mise le meas

Emer Nic Chonchradha
Emer Nic Chonchradha
Príomhoide

Conor Ó Maolagáin
N1A Is buachaill álainn é Conor atá tar
éis éirí an-aibí i rith na bliana. Tá sé
an-mhaith sa rang, oibríonn sé go
dian díosgraiseach agus tá sé
iontach mhaith ag labhairt i
nGaeilge.
Sam Mac Cionnaith
N1B
Is buachaill álainn, sona é Sam a
réitíonn go han-mhaith le gach
duine sa rang. Oibríonn sé go dian
dícheallach ar scoil i gcónaí agus tá
neart Gaeilge aige. Molaim go hard
é!
Riain Ó Cuagáin
N2A Is páiste álainn geall-gháireach é
Riain a bhfuil feabhas ollmhór tar
éis teacht ar a iompar. Glacann sé
páirt fonnmhor í ngach rud . Táim
an-sásta leis
Dónal Ó Muirí
N2B Tá mé thar a bheith sásta leis ar dul
chun cinn atá déanta ag Dónal i
mbliana. Tá sé ag déanamh aniarracht lena léitheoireacht agus tá
feabhas mór tar éis teacht ar a
scríbhneoireacht. Is buachaill álainn
é agus tá mé an-sásta leis.

Leah Ní Cheallacháin
Is cailín álainn, sona, béasach í
Leah agus tá bliain iontach déanta
aici ar scoil. Oibríonn sí go dian
díograiseach i gcónaí agus cuireann
sí go mór leis an rang. Molaim go
hard í.
Sophie de Satúin
Cailín álainn gealgháireach í Sophie
a chuireann go mór leis an rang.
Bíonn sí cabhrach agus cairdiúil i
gcónaí agus is breá léi a bheith ag
canadh. Ard mholadh ag dul di !
Jack Ó hUiginn
Is buachaill díograiseach é Jack a
bhfuil feabhas mór tar éis teacht air.
Tá an rince go hiontach aige &
déanann sé an-iarracht i gcónaí.
Maith thú Jack.
Ríain Ó Murchú
Tá Ríain tar éis socrú síos go maith
i mbliana. Déanann sé an-iarracht
lena chuid oibre agus oibríonn sé go
han-díograiseach. Tá feabhas mór
tar éis teacht ar a scríbhneoireacht
agus is sar- léitheoir é. Is buachaill
álainn é agus molaim é go hard.

Niamh Ni Ruaidh
Tá Gaeilge iontach ag an gcailín
seo agus labhraíonn sí i nGaeilge i
gcónaí.
Is
cailín
álainn
gealgháireach í, tá a lán cairde aici
agus cuireann sí go mór leis an
rang. Molaim go hard í.
Ciara Nic Pháidín
Is cailín álainn, sona í Ciara. Bíonn
meangadh gáire ar a haghaidh í
gcónaí. Is breá léi an ceol agus
ealaín agus bíonn a cuid oibre go
hálainn, néata i gcónaí. Molaim go
h-ard í.
Charlotte Ní Lionard
Is cailín álainn soisialta í Charlotte.
Tá bua aici san Ealáin agus bíonn sí
ag cabhrú leis na páistí eile i
gcónaí. Maith thú.
Louis Ó Ceallaigh
Is buachaill álainn é Louis agus tá
mé thar a bheith sásta leis an dul
chun cinn atá déanta aige i mbliana.
Déanann sé a dhícheall lena chuid
oibre agus tá scríbhneoireacht
álainn néata aige.
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Jack Breathnach
R1A Is buachaill éirmiúil cinéalta é Jack.
Tá sé spórtúil agus is ceoltóir den
scoth é. Bíonn sé an-chabhrach sa
rang freisin.

Shona Ní Uallaigh
Is iontach an cailín í Shona. Bíonn
sí gealgháireach agus cabhrach i
gcónaí. Tá sí ealaíonta agus tá sí ar
fheabhas ag an scríbhneoireacht
chruthaitheach.

Barra Ó Faoláin
Buachaill
an-díograiseach
a
chuireann barr fheabhais ar a chuid
oibre i gcónaí. Bíonn a scileanna
éisteachta an-ghéar agus é anphointeáilte lena obair scríofa.

Clodagh Nic Eochagáín
Cailín iontach dúthrachtach a
bhíonn ag obair go dian dícheallach
i gcónaí. Bíonn sí iontach cairdiúil
agus cabhrach sa seomra ranga i
gcónaí.

Ciarán Mac Gabhann
Tá an-obair déanta ag Ciarán i
mbliana. Bíonn sé an -bhéasach i
gcónaí agus cuireann sé 100%
isteach i ngach rud a dhéanann sé.
Molaim é.

Cian Ó Lionáird
Is buachaill álainn é Cian. Bíonn sé
béasach i gcónaí agus bíonn sé
cabhrach. Bhain mé an taitneamh as
é a mhúineadh i mbliana.

Aoibhe Ní Nuanáin
Is oibrí den scoth í Aoibhe. Bíonn a
cuid oibre ar ard- chaighdéan i
gcónaí. Tá Gaeilge álainn aici agus
tá bua na léitheoireachta aici.
Molaim í.

Tiarnán Ó Braonáin
Is buachaill álainn gealgháireach é
Tiarnán. Chuir sé go mór le spiorad
an ranga i mbliana. Táim muinteoir
an-shásta leis an méid oibre atá
déanta aige i mbliana go háirithe
leis an léitheoireacht Ghaeilge.
Molaim go h-ard thú!

Laura Ní Chuinneagáin
Tá an-bhliain déanta ag Laura. Is
cailín thar a bheith béasach í agus
réitíonn sí go han-mhaith leis na
páistí eile. Is rinceoir álainn í
chomh maith. Molaim go hard í!

Aoife Ní Earcáin
Cailín álainn ciúin agus séimh í
Aoife. Ní raibh Aoife i dtrioblóid
riomh sa rang agus tá an-obair
déanta aici i mbliana. Tá sí le
moladh go hard!

Fionn Peaslaí
D’oibrigh Fionn an-dian i mbliana.
Tháinig feabhas ollmhór air sa
bhéarla ach go háirithe. Chuir sé go
mór le Rang a 4 i mbliana. Molaim
go mór é.

Georgia- Rae Ní Chorcoráin
D’oibrigh
Georgia-Rae
go
díograiseach i ngach ábhar agus
tháinig feabhas mór uirthi. Réitigh
sí níos fearr le na páistí timpeall
uirthi.Táim an-sásta léi.

Faye Ní Bhriain
Cailín chumasach stuama í Faye a
chuir go mór le R4. Tá neart buanna
aici go hacadúil agus go sóisialta.
Ba phleisiur í a mhúineadh.

R5

Darragh de Búrca
Buachaill iontach béasach is ea
Darragh. Bíonn sé gealgháireach i
gcónaí. Tá sé tar éis socru síos go
hiontach i mbliana agus táim ansásta leis an obair atá déanta aige.
Molaim é!

Rory Mac Eochagáin
Is
buachaill
an-díograiseach,
ciallmhar é Rory. Tá obair iontach
déanta aige i mbliana agus léiríonn
sé suim i ngach ábhar scoile.
Molaim go hard é.

R6

Aoife Cora Ní Dhálaigh
Is cailín álainn í Aoife Cora a
bhíonn gealgháireach i gcónaí.
D’oibrigh sí go díograsach ó thús
na bliana agus tá caighdeán ard
sroichte aici. Molaim í.

Tristan Ó Cinnéide
Chuir Tristan tréan iarracht isteach i
ngach gnéith den churaclam í
mbliana. Is buachaill an-chumasach
é agus bhain mé sásamh as é a
mhúineadh.

Maeve Nic Dhomhnaill
Cailín álainn, béasach agus anchabhrach is ea Maeve. Tá sí ansóisialta ar scoil agus meascann sí
go han-mhaith leis na páistí sa rang.
Glacann sí páirt i ndíospóireachtaí
ranga i gcónaí. Tá sí le moladh go
hard.
Niamh Nic Giolla Phádraig
Is cailín gleoite sonaí Niamh a
d’oibrigh go dian ó thús na bliana.
Bíonn sí béasach agus cúirtéiseach
ar scoil agus bíonn sí lán sásta
cabhrú le daltaí eile.

R1B

R2

R3

R4

