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Cúrsaí Spóirt 

Sacar: Oíche Dé hAoine bhí cluiche sacair ann idir Éire agus Albain. Bhí sé ar siúl i bPáirc 

na gCeilteach in Albain. Chaill Éire an cluiche. Sa dara leath, fuair Shaun Maloney cúl 

d’Albain. Bhí díomá ar fhoireann na hÉireann, go speisialta tar éis an chluiche i gcoinne na 

Gearmáine an mhí seo caite. Ní bheidh cluiche eile ag Éirinn anois go dtí 29 Márta 2015.  

An cúl is fearr i 2014! Imríonn Stephanie Roche sacar d’Éirinn le foireann na mban. 

Nuair a bhí sí ag imirt lena club Peamount United scóráil sí cúl iontach. Anois tá sí ar liosta 

FIFA le naonúr eile ag léiriú na gcúl is fearr i 2014. Tá Van Persie agus Rodriguez ar an 

liosta léi ach is í Stephanie an t-aon bhean atá ar an liosta seo. Is onóir an-mhór í di. Is 

féidir vótáil don chúl is fearr ar shuíomh FIFA. 

Rugbaí: Bhuaigh foireann na hÉireann an cluiche rugbaí i gcoinne na Seoirsia Dé 

Domhnaigh. Fuair siad sé úd agus chríochnaigh an cluiche leis an scór 49-7. Beidh cluiche 

eile acu an tseachtain seo chugainn i gcoinne na hAstráile.  

Thuirling Philae ar an gcóiméad 

Bhí daoine ar fud an domhain ag féachaint ar an teilifís i rith na seachtaine nuair a bhí 

eolaithe ag iarraidh Philae a chur ar an gcóiméad 67P/ Churyumov-Gerasimenko. D’éirigh 

leo an taiscéalaí a threorú go dtí an cóiméad.  

Ba é seo an chéad uair a tharla rud mar seo riamh. Bhí an grúpa, Gníomhaireacht Spáis na 

hEorpa, i gceannas ar an togra. Ta  an cóime ad ag bogadh go han-tapa. Aisteach go leor 

du irt na heolaithe gur fe idir leis an gcóime ad canadh. 

Chuir Philae eolas ar ais ón gcóiméad, ach ansin theip ar na ceallraí. Chuir Philae túit ar 

Twitter ag rá go raibh sé ag dul a chodladh ar feadh tamaill! 

 

Tuilte ar na bóithre … arís. 

Tá go leor bóithre faoi uisce i ndiaidh oíche stoirme agus báistí ar fud oirthear agus 

deisceart na tíre. Is i gCúige Laighean agus na Mumhan is mó atá tuilte ar na bóithre.  

Bhí a lán cluichí peile curtha ar ceal ag an deireadh seachtaine toisc go raibh na páirceanna 

an-fhliuch.  

 

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

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

X Factor 

An tseachtain seo bhí banna mór ceoil ag seinm leis na hiomaitheoirí agus iad ag canadh ar an ardán. Bhí ar Jay 

James agus Stevi Richie canadh arís. Tá Jay James imithe abhaile.  

Oíche Dhomhnaigh, chomh maith leis na torthaí, bhí Bob Geldof ar an ardán chun Band Aid 30 a sheoladh. I 1984, 

d’éirigh le Bob Geldof agus Midge Ure ceoltóirí cáiliúla a thabhairt le chéile chun amhrán a chanadh. Dhíol siad an 

t-amhrán chun airgead a fháil chun cabhrú le daoine a bhí ag fáil bháis den ocras san Afraic ag an am.  

I mbliana, toisc go bhfuil Ebola ar dhaoine ar fud an domhain, shocraigh Bob Band Aid 30  a eagrú. Tá a lán daoine 

cáiliúla ag canadh air; One Direction, Bono ó U2, Sam Smith agus Ed Sheeran ina measc.  

 

 
Stephanie ag ceiliúradh! 

 

 
An taiscéalaí, Philae, ar an 

gcóiméad 

 

 

Tuilte ar an mbóthar 


