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Cúrsaí Spóirt 

Is dornálaí í Katie Taylor ó Bhré, i gContae Chill Mhantáin. An tseachtain seo caite, 

bhuaigh sí a cúigiú teideal domhanda sa dornálaíocht i Jeju, sa Chóiré Theas. Bhí sí ag 

troid i gcoinne Yana Allekseevana ón Asarbaiseáin.  

Bhuaigh sí leis an scór 10 - 9. Bhí áthas an domhain uirthi nuair a bhuaigh sí an comórtas. 

Dúirt sí go ndéanfaidh sí iarracht an séú teideal domhanda a bhaint amach gan mhoill.  

Tá seacht mbonn óir déag buaite ag Katie i gcomórtais dornálaíochta. Bhuaigh sí bonn óir 

ag na Cluichí Oilimpeacha in 2012. Tá súil aici go rachaidh sí go Rio do na Cluichí 

Oilimpeacha arís in 2016. Katie abú!  

Tá an Nollaig ag teacht: Seó na mbreagán ar The Late Late Show! 

Oíche iontach eile a bhí ann ar RTÉ a hAon! Bhí cead ag páistí óga ar fud na tíre 

fanacht ina suí chun breathnú ar an gclár speisialta seo. Bhí bréagáin iontacha le 

feiceáil. Chaith Ryan Tubridy ceithre gheansaí Nollag le linn an chláir.  

Bhí a lán aíonna speisialta aige i rith na hoíche, mar shampla Ed Sheeran agus Danny ón 

mbanna ceoil The Script. Chuaigh Ryan go Meiriceá chun Niall Horan a fheiceáil agus 

rinne Niall fís don chlár. Sa stiúideo fuair an lucht féachana réimse mór bronntanas i 

rith an chláir.  

Tine i mBaile Átha Cliath. 

Bhí tine uafásach i mBaile Átha Cliath Dé Máirt seo caite. Nuair a thosaigh an tine ar a 

cúig a chlog ar maidin bhí seisear sa teach - ceathrar páistí agus beirt tuismitheoirí. Bhí 

leanbh beag, trí mhí d’aois, ann. 

Chaith a mam as an bhfuinneog í, agus rug fear óg uirthi; fear darbh ainm Mark Furlong. 

Bhí sé ag siúl sa cheantar ag an am. Ar an dea-uair, tá an leanbh ceart go leor. Bhí áthas an 

domhain ar a mam nach raibh an leanbh gortaithe.  

 

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

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

X Factor 

Bhí deireadh seachtaine an-gnóthach ar an X Factor arís. Bhí ar gach duine dhá amhrán a chanadh, ceann a 

roghnaigh na moltóirí agus ceann a roghnaigh an lucht féachana. Bhí ar Lauren Platt agus Stereo Kicks canadh arís. 

Bhí Lauren tinn i rith na seachtaine, agus mar sin ní raibh deis aici cleachtadh gach lá. Roghnaigh Simon agus Cheryl 

Lauren agus roghnaigh Mel agus Louis Stereo Kicks. Ansin chuaigh siad go dtí na vótaí ón lucht féachana. Fuair 

Lauren níos mó vótaí, mar sin tá Stereo Kicks imithe abhaile.  

 

 

Scannán eile faoi Jurassic Park. 

Sna scannáin faoi Jurassic Park baineann na scéalta le páirc siamsaíochta a bhfuil 

dineasáir inti. Bhí trí scannán faoi Jurassic Park againn cheana féin, i 1993, 1997 agus 

2001. Anois is cosúil go bhfuil an ceathrú scannán ag teacht, Jurassic World. Beidh sé 

sa phictiúrlann ar an 12 Meitheamh, 2015. 

Beidh Chris Pratt, Judy Geer, Byrce Dallas Howard agus TY Simpkins sa scannán nua 

seo.  

 

 

Katie lena bonn óir nua 

 

 

 


