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Gradam na Cásca 

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 na Cásca 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 na 

Cásca 2011’. 

Is mise le meas 

Emer Nic Chonchradha 

Emer Nic Chonchradha 

Príomhoide 

 

 

N1A 

 

 

 

Brian Mac Aogáin 

Is buachaill álainn, sona, éirmiúil é 

Brian. Réitíonn sé go h-an mhaith le 

gach duine agus tugann sé 100% don 

obair scoile i gcónaí. Tá sé an-mhaith 

ag labhairt i nGaeilge. 

Sophie Ní Mhaolchathail 

Is cailín álainn, ciúin, béasach í 

Sophie agus tá sí iontach maith ar 

scoil. Bíonn a cuid oibre néata agus 

cúramach i gcónaí. 

Finn Mac Gabhann 

Is buachaill álainn gealgháireach é 

Finn a chuireann go mór leis an 

rang.  Tá an-chuid Gaeilge aige 

agus spreagann sé na páistí eile 

chun í a labhairt.  Bíonn a obair 

scoile go hálainn néata freisin. 

N1B Ruby Nic an Ghill 

Is cailin álainn í Ruby. Bíonn sí 

cairdiúil le gach duine agus glacann 

sí páirt mhór sa rang. Bíonn a cuid 

oibre néata agus cruinn i gcónaí. 

Molaim go h-ard í. 

Daniel de Grá 

Is buachaill álainn,séimh é Daniel. 

Oibríonn sé go dian, dícheallach i 

gcónaí agus réitíonn sé go an-

mhaith le gach duine. Déanann sé 

sár-iarracht ar scoil. Ard-mholadh 

ag dul dó! 

Jeanne Sincléir 

Is cailín álainn sona í Jeanne. 

Éisteann sí go géar sa rang agus 

bíonn a cuid oibre ar ard 

chaighdeán i gcónaí. Tá a lán cairde 

déanta aici ó thus na bliana freisin. 

Molaim go h-ard í. 

 

N2A 

Katie Ní Dhúill 

Is cailín ciúin séimh í Katie nach 

gcuireann isteach riamh ar pháistí 

eile.  Oibríonn sí go dian-

dícheallach sa rang. Tá an 

múinteoir thar a bheith sásta léi. 

 

Scott Déiseach 

Tá bua ag an mbuachaill gleoite seo 

sa léitheoireacht agus is breá leis a 

bheith ag cabhrú le páistí eile. 

Lorgaíonn se obair bhreise an t-am 

ar fad. Molaim go h-ard é! 

Ava Ní Fhionnagáin 

Tá nádúr álainn séimh ag an gcailín 

seo agus reitíonn sí go maith leis na 

paístí eile. Ta sár-iarracht a 

dheanamh aici leis an nGaeilge. 

Táim an-sásta léi. 
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N2B 

 

 

Hannah Ní Chomhraí 

Is Cailín álainn í Hannah a 

dhéanann gach iarracht sa rang i 

gcónaí. Tá an-feabhas tar éis teacht 

ar a chuid léitheoireacht agus tá mé 

an-sásta léi. 

 

 

Fiachra Ó Dúill 

Tá mé chomh sásta le Fiachra. Tá 

sé ag déanamh an-iarracht lena cuid 

oibre anois agus tá súil agam go 

leanann an dea obair. Is buachaill 

álainn séimh é a réitíonn le gach 

duine sa rang agus is rinceoir den 

scoth freisin. Maith thú Fiachra! 

Clara Ní Dhuibh 

Is Cailín álainn í Clara agus 

oibríonn sí go dian díograiseach i 

gcónaí. Tá éirigh do han mhaith leí 

lena cuid léitheoireacht agus tá 

scríbhneoireacht an-néata aici. 

Réitíonn sí le gach páiste sa rang 

agus molaim í go hard. 

 

R1A 

 

 

 

Daniel Rodin 

Is buachaill uasal cineálta agus 

cairdiúil é Daniel. Bíonn obair an-

néata déanta i gcónaí aige. Tá bua 

an spóirt aige chomh maith. Maith 

thú, a Daniel. 

Aimeé Nic Giolla Chomhaill 

Is cailín an-chabhrach í Aimeé. Tá 

bua speisialta aici san ealaín agus tá 

a cuid peannaireachta ar fheabhas. 

Molaim í go  h-ard. 

 

 

R1B 

 

 

 

Charlie Ó Ceallacháin 

Buachaillín díograiseach atá ag 

obair go han-dian ón Samhain ar 

aghaidh go háirithe ar an 

léitheoireacht agus 

scríobhneoireacht. 

Doireann Ní Bhraonáin 

An-obair go deo ar súil aici seo. 

Scileanna éisteachta agus 

eagrúchain iontach maith. An-

chumasach go deo. Molaim í. 

 

 

R2 

 

 

 

Emma Ní Bhraonáin 

Is Cailín stuama ciallmhar í Emma. 

Bíonn a cuid oibre ar chaighdeán 

ard i gcónaí. Ta Gaeilge de scoth 

aici freisin. Tá sí le moladh go 

 h-ard.   

 

Breandan Ó Conaill 

Tá feabhas mhór tagtha ar obair 

Bhreandán ó thus na bliana. 

Glacann sé páirt ghníomhach sa 

rang agus bíonn sé an-bhéasach i 

gcónaí. Molaim í. 

Noelle Ní Lúing 

Is cailín álainn  í Noelle. Bíonn a 

cuid oibre ar ard-chaighdeán i 

gcónaí. Is féidir brath uirthi agus 

bíonn sí an-bhéasach i gcónaí. 

Molaim í. 

 

R3 

 

 

 

Alison Ní Dhuibhleach 

Cailín álainn ciúin í Alison atá 

taréis socrí síos go han-mhaith ina 

scoil nua i mbliana. Cé gur tháinig 

Alison ó Scoil Béarla tá ard-

chaighdeán ar a cuid Gaeilge anois 

agus í ag dul i bhfeabhas gach lá. 

Molaim go hard í ! 

 

Luke Ó Floinn 

Buachaill gealgháireach sona is ea 

Luke atá tareis bheith ag obair go 

han-dian i mbliana. Leiríonn Luke 

an-speis i ngach gneith den obair. 

Molann an múinteoir go hard thú! 

Niamh Ní Éanacháin 

Cailín álainn séimh is í Niamh atá 

thar a bheith cneasta le gach duine 

sa rang i gcónaí. Bionn obair ar siúl 

aici sa rang go rialta agus tá an 

múinteoir an-sásta leí. 

 

R4 

Seán de Grá 

Is buachaill sona dea-bhéasach é 

Seán ar scoil. Oibríonn sé go 

díograiseach in ngach gné den obair 

scoile.Tugann sé togha na haire i 

gcónaí. Molaim go h-ard é 

Nia Ní Chinnéide 

Is cailín ciúin stuama í Nia a 

oibríonn go dián i gcónaí. Bíonn sí 

lách cinéalta len na daoine timpeall  

uirthi agus is feidir brath uirthi í 

gcónaí. 

Kate Ní Fhearghail 

Bíonn Kate ag obair ar a mile 

dícheall i gcónaí. Is sí sona sásta sa 

rang i gcónaí. Déanann sí a dícheall 

i gcónaí. Táim an-sásta lei. 

 

R5 

Shane Ó Baoill 

Tá Shane ag obair go dian i ngach 

ábhar agus bíonn sé gealgháireach, 

béasach i gcónaí. 

 

Olivia Cooke 

Cailín an-bhéasach í Olivia agus 

glacann sí páirt sa rang i ngach 

ábhar. Molaim í. 

Iseult Ní Cheallacháin 

Tá feabhas mór tagtha ar obair 

Iseult le déanaí, go háirithe sa 

Bhéarla agus sa Ghaeilge. Cailín 

béasach, cairdiúil í. Lean ort! 

 

R6 

Aoife Ní Dhúill 

Is cailín deas béasach í Aoife, 

oibríonn sí go díograiseach agus 

chuir sí an-iarracht isteach sa 

Mhatamaitic ach go háirithe 

 

 

Sarah Nic Gabhann 

Is cailín álainn í Sarah a bhíonn 

sona sásta sa tang i gcónaí. Chuir sí 

go mór le foirne peile agus 

camógaíochta i mbliana agus 

molaim í dá bharr. 

Jamie Déiseach 

Tá an-iarracht déanta ag Jamie ó 

thús na  bliana agus molaim é dá 

bharr. Is buachaill cabhrach é  agus 

tá bua speisialta aige don spóirt. 

 


