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Urú Gréine 

Tharla urú gréine Dé hAoine 20 Márta idir 9.00 agus 10.30 ar maidin. Tarlaíonn urú gréine 

nuair a bhíonn treo na gréine agus na gealaí in aon líne leis an domhan. Cuireann an ghealach 

isteach ar sholas na gréine agus Dé hAoine thit scáth dorcha trasna na tíre. 

Is annamh a tharlaíonn urú gréine. Tharla an ceann deireanach sa bhliain 1999 agus ní bheidh 

ceann eile go dtí 2026. Bíonn ort bheith an-chúramach ag féachaint ar an ngrian mar is 

féidir leis an ngrian do shúile a ghortú.  

Ar an drochuair, bhí an spéir an-scamallach i mBaile Átha Cliath Dé hAoine agus bhí sé 

deacair an t-urú gréine a fheiceáil. Bhí sé níos soiléire in áiteanna eile ar fud na tíre.  

 

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

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

Scannán: Cinderella 

Beidh an scannán nua Cinderella ag oscailt i bpictiúrlanna na hÉireann ar an 27 Márta. Is 

scannán ildaite agus ceolmhar é.  

Glacann Lily James an ról mar Ella (Cinderella) agus is é Richard Madden an prionsa 

dathúil. Tá Cate Blanchett an-mhaith mar an leasmháthair fhealltach agus is í Helen 

Bonham Carter an mháthair bhaistí sí.  

Is aoibhinn le gach duine idir óg agus aosta scéal cáiliúil Cinderella, go háirithe nuair a 

aimsíonn an prionsa í agus nuair a chuireann sé an bhróg uirthi.  

  

Bua faoi Dhó sa Rugbaí 

Bhí ócáid stairiúil againn ag an deireadh seachtaine nuair a bhuaigh an dá fhoireann rugbaí Comórtas na Sé Náisiún 

RBS. Dé Sathairn bhuaigh foireann na bhfear agus Dé Domhnaigh bhuaigh foireann na mban.  

Dé Sathairn bhí ar na fir bua a fháil ar Albain i Murrayfield. D'éirigh thar barr leo. Cluiche rugbaí den scoth a bhí 

ann idir an dá fhoireann. An scór sa deireadh; Éire 40: Albain 10.  

Ansin bhí daoine ar bís ag féachaint ar an gcluiche idir Sasana agus an Fhrainc. Bhí ar Shasana an cluiche a 

bhuachan le bearna de 26 pointe. Níor éirigh leo agus bhí foireann na hÉireann ag ceiliúradh in Albain! 

Dé Domhnaigh d'éirigh leis na mná bua láidir a fháil ar Albain freisin, Éire 73: Albain 3. 

Bhí sluaite móra ag an aerfort Dé Domhnaigh chun fáilte mhór a chur roimh na himreoirí Éireannacha agus chun 

Trofaí na Sé Náisiún a fheiceáil. Comhghairdeas leo go léir! 

 

 

 

One Direction: Zayn imithe abhaile! 

Tá One Direction ar camchuairt ar fud an domhain faoi láthair. I rith na seachtaine chuaigh 

Zayn abhaile go tobann. Is cosúil go raibh sé faoi bhrú agus shocraigh sé sos a ghlacadh ón 

gcamchuairt.  

Bhí dhá cheolchoirm ag an mbanna ar na hOileáin Fhilipíneacha ag an deireadh seachtaine 

agus lean siad ar aghaidh gan Zayn.  

 

Urú gréine: tá an 

ghealach idir an 

domhan agus an ghrian. 


