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Cúrsaí Spóirt 

Mark English 

Bhí Craobhchomórtas Lúthchleasaíochta na hEorpa ar siúl i bPrág. Tháinig Mark 

English sa dara háit sa rás 800m Dé Domhnaigh. Chríochnaigh sé an rás laistigh 

de 1:47.20. 

Tá Mark aon bhliain is fiche d’aois.  Is as Leitir Ceanainn é. Tá an-áthas ar 

Mhark! Comhghairdeachas ón Eleathanach!  

Peil 

Bhí Corcaigh agus Ciarraí ag imirt ag an deireadh seachtaine. Scóráil Corcaigh 

an chéad chúl tar éis 2 nóiméad. Bhí an bua ag Corcaigh. Bhí an-áthas orthu!  

Corcaigh 3-17 : Ciarraí 2-09 

Bhí Baile Átha Cliath agus Tír Eoghain ag imirt i bPáirc an Chrócaigh. Scóráil 

Dean Rock cúl sa nóiméad deireanach. Comhscór a bhí ann!                            

Baile Átha Cliath 1-09 : Tír Eoghain 0-12.  

 

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

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

Feis Holi 

Bhí  Feis Holi ar siúl ar an 6 Márta 2015 san India agus ar fud an 

domhain. Bíonn páistí ag súil go mór leis an bhfeis seo. Athraíonn an dáta 

gach bliain. Braitheann an dáta ar an ngealach lán.  

Ghlac na milliún Indiach páirt sa cheiliúradh an tseachtain seo caite. Bhí 

gach duine ag canadh “Holi Hai” agus chaith siad dathanna éagsúla ar 

gach duine. Ghlan na daoine iad féin sna haibhneacha.  

D’ith siad bia álainn freisin.  Is lá deas é seo a chabhraíonn leis na 

hIndiacha an t-earrach a cheiliúradh.  

The Voice of Ireland 

Bhí The Voice of Ireland  ar siúl Dé Domhnaigh ar RTÉ. Bhí ar Catherine agus 

Laura ó fhoireann Bressie an t-amhrán Universal a chanadh. Chan Blur an t-

amhrán seo. Is maith le Bressie an t-amhrán.  

Is as Luimneach í Laura. Is as Antroim í Catherine. Bhí Catherine ar an seó 

an bhliain seo caite. Bhí an seó ar siúl sa Helix.  

Mheas Rachel nach raibh go leor fuinnimh ag na cailíní. Mheas Cian nach raibh 

an t-amhrán oiriúnach. Ní raibh Úna róshásta ach oiread. Bhí Bressie 

míshásta leis an méid a dúirt na moltóirí eile. Bhí Bressie feargach!  

Is amhránaithe iontacha iad Laura agus Catherine. Sa deireadh roghnaigh 

Bressie Laura agus bhí ar Catherine an seó a fhágáil. Táimid ag súil leis an 

gcéad seó eile. 

 

 

 

 

 


