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Roinn Froebel don Bhun- agus Luath- 

Oideachas, Ollscoil Mhá Nuad, OÉMN, i 

gcomhpháirt leis an Idirbhliain, Coláiste 

Alexandra, BÁC 6.  

Albam nua: Ceol 2018 le hEoghan McDermott 

Tá albam nua seolta le déanaí agus tá amhráin 

Ghaeilge ann.  Mar chuid de bhliain na Gaeilge, tá 

cóip den albam seolta chuig gach bunscoil, agus 

chomh maith leis sin, tá gach dalta iar-bhunscoile 

chun cóip den albam a fháil.  

Is albam bliantúil é Ceol ach is é seo an chéad uair a 

fuair gach dalta iar-bhunscoile cóip. Is féidir na 

hamhráin a íoslódáil freisin. 

Tá réamhrá leis an aisteoir Saoirse Ronan agus leis 

an gceoltóir Macklemore ar an albam. I measc na 

gceoltóirí ar an albam tá Kodaline, Picture This, 

Gavin James agus Hudson Taylor. Tá siad le 

cloisteáil ag cur leagan Gaeilge d’amhrán leo i 

láthair.  

 

 

 

Pictiúr le Banksy imithe go tobann! 

Is ealaíontóir é Banksy agus tá clú agus cáil ar a 

ghraifítí. Go minic bíonn teachtaireacht 

pholaitiúil ina chuid ealaíne.  

Ag an deireadh seachtaine bhí prionta de phíosa 

ealaíne le Banksy ar díol i Londain. Sa phictiúr tá 

cailín ann le balún. Cheannaigh duine éigin é ar 

€1.2 milliún.  

Go tobann, tharla rud an-aisteach. Scrios an 

pictiúr é féin! Bhí stiallaire taobh thiar den 

phictiúr agus ghearr sé an páipéar. Ceapann 

daoine gur imir Banksy an cleas, mar gur scríobh 

sé teachtaireacht ar Twitter ag an am.  

Rugbaí: na cúigí ag imirt i gcoinne a chéile 

Dé hAoine bhí cluiche rugbaí idir Cúige Chonnacht 

agus Cúige Uladh i mBéal Feirste. Thug an réiteoir 

cárta dearg do Mattie Rea ó Chúige Uladh go luath 

sa dara leath.  

Chomh maith leis sin chuir an réiteoir imreoir eile 

ó Chúige Uladh den pháirc ar feadh 10 nóiméad 

den dara leath. Bhí an bua ag Cúige Laighean. Níor 

bhuaigh siad cluiche i gcoinne Chúige Uladh i mBéal 

Feirste le 58 bliain anuas.   

Bhí an Mhumhain agus Laighin ag imirt in aghaidh a 

chéile Dé Sathairn. Bhí an cluiche ar siúl sa Staid 

Aviva. Níor chaill Laighin cluiche sa Staid Aviva le 

beagnach 3 bliana anuas agus níor éirigh leis an 

Mumhain é sin a athrú. Bhuaigh Laighin an cluiche 

Dé Sathairn.  

Bhuaigh Laighin an comórtas iomlán Pro 14 
anuraidh. Tá súil acu go mbeidh an bua acu arís i 

mbliana.  
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