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Rugbaí na hÉireann 

Dé Sathairn, d'imir Éire agus an Afraic Theas sa Staid Aviva. Ba é an chéad chluiche sa 

tsraith Guinness é.  D'fhill Tommy Bowe ar ais tar éis a chos a ghortú. Bhuaigh Éire 29 -15. 

Fuair Rhys Ruddock agus Tommy Bowe úd an duine ar son na hÉireann.  

Bhí Johnny Sexton thar barr mar fuair sé ceithre chic éirice! Ba é Johnny Sexton laoch na 

himeartha an oíche sin. Beidh siad ag imirt ar an séú lá déag den mhí seo in aghaidh na Seoirsia. 

Beidh siad ag imirt in aghaidh na hAstráile ar an gcéad lá is fiche. Éire abú! 

 

Web Summit: Cruinniú Mullaigh faoin nGréasán 

 

Bhí an Web Summit ar siúl san RDS i mBaile Átha Cliath an tseachtain seo caite. Bhí sé go hiontach. 

Bhain gach duine taitneamh as an gcruinniú mullaigh.  

Bhí cúig chéad duine ag caint ann, aíonna speisialta cosúil le Eva Longoria agus Bono. Bhí Lauren Boyle 

ann ag labhairt leis an slua. Tá sí 10 mbliana d’aois agus tá clú agus cáil uirthi mar chruthaigh sí aip 

spéisiúil. Is as Baile Átha Cliath í.  

Bhí dhá mhíle is fiche duine i láthair agus bhí áthas an domhain ar gach duine a bhí ann.  Is féidir 

breis eolais a fháil amach faoin Web Summit ar an suíomh seo www.websummit.net  

 
Rópa Daingean 

Bhí Nik Wallenda i gcónaí ag iarraidh siúl ar rópa daingean. Chuaigh Nik go dtí 

Boston chun é seo a dhéanamh. Shiúil sé ó fhoirgneamh amháin go ceann eile ar 

rópa daingean.  

Bhí sé an-ard. Bhí an rópa 588 méadar in airde. Shiúil sé trasna agus é ag 

caitheamh dallbhirt.  D'éirigh leis buíochas le Dia. 

 

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 Michael Jackson 

agus Queen. Bhí Andrea ar fheabhas ar fad! Chan sé an t-amhrán  Somebody to Love le 

Queen. Chuaigh Andrea ar ais go dtí an Róimh agus chaith sé am lena theaghlach. Is cócaire 

iontach é a mhamaí!   

Chan Stereo Kicks an t-amhrán You Are Not Alone le Michael Jackson. Bhí siad an-mhaith 

ar fad. Nuair a bhí siad ag canadh áfach,  rith duine éigin amach ar an stáitse agus rinne sé 

iarracht canadh leo! Bhí iontas ar na buachaillí ach lean siad ar aghaidh ag canadh. Mhol na 

moltóirí go mór iad! Go n-éiri libh Stereo Kicks!  

 

 

Fear ag caitheamh dallbhirt 

 

 

http://www.websummit.net/

