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Scannán Éireannach do Dhuais Oscar. 

I rith na seachtaine chualamar na gearrliostaí do dhuaiseanna na Oscars. Tá cartún 

Éireannach ainmnithe ar liosta amháin. Is gearrscannán é darb ainm Song of the Sea. 

Rinne Cartoon Saloon an scannán seo; is as Cill Chainnigh é an comhlacht cartúin seo.  

Leanann an scéal eachtraí an phríomhcharachtair Saoirse agus a deartháir Ben. Tá 

guthanna Lisa Hannigan, Brendan Gleeson, Pat Shortt agus Colm Ó Snódaigh le cloisteáil sa 

scannán. Go n-éirí go geal leo sa chatagóir seo! 

Beidh na buaiteoirí ainmnithe ag searmanas Oscars ar 22 Eanáir. Tá dhá scannán ainmnithe 

i naoi gcatagóir: Birdman agus The Grand Budapest Hotel.  I measc na scannán sa 

chatagóir is mó – ‘An Scannán Is Fearr’, tá an scannán The Theory of Everything. Is 

scannán é faoi Stephen Hawkings, an fisiceoir is éirmiúla sa domhan.  

 

 

Stephanie Roche sa dara háit don chúl is fearr. 

Níor éirigh le Stephanie Roche gradam Puskas a bhuachan don chúl is fearr sa domhan 

ach bhí sí sa dara háit. Is onóir an-mhór í sin.  

Bhí sí in iomaíocht leis na himreoirí is fearr sa domhan, Robin Van Persie ón Isíltír agus 

James Rodiguez ón gColóim.  

Bhuaigh James Rodiguez an gradam do chúl a scóráil sé i gCorn an Domhain anuraidh. 

Bhíomar an-bhródúil as Stephanie mar tugann sé aitheantas do shacar na mban agus 

d’Éirinn. 

 Rugbaí: European Champions Cup 

I mbliana tá na clubanna rugbaí ag imirt sa chomórtas European Champions Cup seachas Corn Heineken. Dé Sathairn 

bhí Cúige Laighean ag imirt i gcoinne Castres ón bhFrainc. Oíche fhuar nimhneach a bhí ann sa staid. Bhí bua an-éasca 

ag Cúige Laighean, leis an scór Cúige Laighean 50, Castres 8. 

Ar an drochuair ní raibh an t-ádh céanna ar an bhfoireann ó Chúige Mumhan.  Bhí Mumhan ag imirt i Londain i gcoinne 

Saracens agus bhuaigh Saracens an cluiche. Chaill Cúige Uladh i gcoinne Toulon freisin.  

 

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

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

 

 

Bád páipéir ollmhór i Londain 

Rinne grúpa innealtóirí bád as páipéar. Is féidir le duine amháin dul ar uisce air. Bhí ar na 

hinnealtóirí an-chuid páipéir a úsáid chun an bád a chruthú. Tá an bád 3.6 meadar fada. Le 

cinntiú go mbeadh an bád in ann snámh, tá píosa adhmaid ann freisin.  

Is í Morwenna Wilson an chéad duine a sheol an bád. Is innealtóir í. Chuir siad an bád ar 

loch i Londain toisc go mbeidh féile eolaíochta ag tarlú i mBirmingham i gceann 50 lá. Tá 

níos mó eolais faoin bhféile ar fáil ag www.bigbangfair.co.uk  

 
Morwenna Wilson ar an 

mbád. 

 

http://www.bigbangfair.co.uk/

