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Na hÉireannaigh fágtha bun os cionn san Astráil 
 

Maidin Dé Sathairn bhí cluiche peile ar siúl idir peileadóirí Chumann 

Lúthchleas Gael agus imreoirí pheil na hAstráile. Bhí an cluiche ar siúl in 

Perth san Astráil. 

Tá a lán daoine as an tír seo ina gcónaí san Astráil anois. Tá cuid acu ann ar 

saoire, ach chuaigh a lán eile ann ar imirce. Bhí siad le feiceáil sa lucht 

féachana. Bhí an cluiche an-tapa agus bhí atmaisféar iontach ann. Bhuaigh na 

hAstrálaigh leis an scór 56 cúilín i gcoinne 46 cúilín. Tá súil againn go mbeidh 

cluiche idirnáisiúnta eile ann an bhliain seo chugainn.  
 

Bono Bocht 

Coicís ó shin bhí Bono sa Ghearmáin agus bhí timpiste eitleáin aige. Bhí gach duine ceart go leor 

ach thit a gcuid bagáiste go léir isteach san fharraige.  

Cúpla lá ina dhiaidh sin bhí sé i stiúideo i Sasana. Bhí sé ag canadh ar an singil Nollag nua “Do 

They Know it’s Christmas?”. Ansin dhá lá ina dhiaidh sin, bhí sé ag rothaíocht i Nua-Eabhrac. Bhí 

timpiste aige. Bhris sé a lámh agus a ghualainn. Ghortaigh sé a shúil agus a cheann go dona 

freisin. Bhí air dul faoi scian. Tá súil againn go mbeidh sé ceart go leor arís go luath. 

 

 
Sneachta Mór i Meiriceá 

Tá Stát Nua-Eabhrac clúdaithe le sneachta álainn bán faoi láthair. Ach tá sé an-

domhain, agus an-dainséarach freisin. Tá formhór na siopaí dúnta de bharr na 

drochaimsire.  

Shleamhnaigh go leor daoine ar an leac oighir agus ar an sneachta agus tá a lán 

daoine gortaithe anois. Fuair roinnt daoine eile bás leis an bhfuacht. Tá muintir 

stát Nua-Eabhrac ag déanamh gach iarrachta chun dul ar scoil agus ar obair 

chuile lá. An mbeidh Nollaig Bhán againn anseo in Éirinn? 

 

Roinn Froebel don Bhun- agus Luath- Oideachas, Ollscoil Mhá Nuad, 

OÉMN, i gcomhpháirt leis an Idirbhliain, Coláiste Alexandra, BÁC 6.  

X Factor 

Bhí an seó beo an-mhaith Dé Sathairn. Chan siad amhráin éagsúla a chum Whitney 

Heuston agus Elton John. Bhí gach duine ar fheabhas ar fad! Ach bhí ar ghrúpa amháin an 

clár a fhágáil oíche Shathairn. D’fhág Only the Young an clár. Bhí an-díomá orthu.  

Chan Take That agus Labyrnth ar an seó beo Dé Domhnaigh. Beidh ceolchoirmeacha ar 

siúl ag Take That an bhliain seo chugainn! Bhí ar Andrea agus Stevi Ritchie canadh arís Dé 

Domhnaigh. Tá an-mheas ag Simon ar Stevi ach bhí ar Stevi an clár a fhágáil toisc nach 

bhfuair sé go leor vótaí ó na moltóirí! Slán leat a Stevi! 

 

 

 

 

 

 

Chuaigh an fear seo 

faoi scian.  


