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Fáilte go dtí Gaelscoil
Uí Riada agus ár n-

aistear chun Brat Glas
5 a bhaint amach!

Seo an Coiste
Glas

Buaileann an coiste le 
chéile gach coicís chun

smaointe a roinnt



Seo ár gclár fógraí. 
Cuirtear leis go minic
agus tá meascán idir
eolais, pictiúirí agus

cur síos ar
ghníomhachtaí atá ar

siúl againn ann!



Chruthaigh an Coiste
Glas an sainmhíniú seo
dúinn a chuireamar in 

aice leis an gclár
fógraí



Rinne Aoife i Rang 6 an 
suirbhé iontach seo

dúinn ar fad chun fáil
amach céard a bhí ar
eolas ag muintir na

scoile faoi
bhithéagsúlacht



Líonamar isteach
an suirbhé – ní

raibh gach rud ar
eolas againn ach 
bhíomar ag tnúth

le rudaí nua a 
fhoghlaim faoi

bhithéagsúlacht



Suirbhé 1: Ceisteanna %

Cén % a bhí in ann an téarma
“bithéagsúlacht” a mhíniú?

30%

Cén % a bhí in ann a mhíniú cén fáth
go bhfuil “bithéagsúlacht” 
tábhachtach?

20%

Cén % a bhí in ann na bagairt don 
bhithéagsúlacht a ainmniú?

50%

Cén % a bhí in ann a mhíniú 3 shlí
gur féidir linn cabhrú leis an 
mbithéagsúlacht?

40%

Na Torthaí
do Shuirbhé

1:



Thosaíomar ag déanamh pleananna don scoil. D’oibríomar ón léarscáil
seo chun léarscáil gnáthóige a chruthú.



Bliain 1Seo ár léarscáil gnáthóige
gan aon rud a chur leis chun
an bhithéagsúlacht a chur

chun cinn







Ná seas ar
teach na
mbeach!

Bhí smaointe iontacha ag lucht na scoile ar
fad!

Scaip an 
scéal, tá na
gnáthóga i

mbaol!

Bí deas leis 
an domhan, 

gan é ní
bheimid ann!



Chrochamar na
póstaeir timpeall na
scoile chun cabhrú le 
daoine chun a bheith
ag caint faoin topaic

tábhachtach seo.

Bhí comórtas
againn chun an 

póstaer agus cód
is fearr a fháil a 
sheasfadh don 

scoil ar fad. 



Ach sheas cód
amháin amach
dúinn. Bhíomar
thar a bheith

sásta leis!



Thosaíomar
ag plandáil

san earrach



Tar éis cúpla
seachtain, 
thosaigh na

oinniúin ag fás!



Rinneamar Teach 
an Ulchabhán chun

éin a mhealladh
chun na scoile!





Chuireamar sclátaí
thíos ar an talamh

sa choill chun
feithidí a 

mhealladh chun na
scoille



Bhíomar ag 
féachaint timpeall

orainn chun na
ainmhithe agus

plandaí iontacha a 
fheiceáil



Plandaí na
Scoile



Plandaí
eile na
Scoile



Agus
gnáthóga
timpeall
orainn
freisin!



An slí
fianáine!



Cén sort 
ainmhithe atá

ina gcónaí
timpeall na

scoile?



Obair na
méanranganna



D’fhéach ar an méid a 
d’fhoghlaim siad!





Rinneamar Bug Hotel 
freisin



Thaitin an fómhar go mór linn. Bhíomar ag 
foghlaim faoi duilleoga agus crainn.



Bhí foghlaim faoi
bhithéagsúlacht
ar siúl laistigh
chomh maith!



Bláthanna, plandaí
eile, ainmhithe… is 
iontach an réimse
atá le foghlaim!



Bhíomar ag 
foghlaim faoi

bhóín Dé agus ag 
cruthú cinn deasa

don ghairdín!



Bhí ceachtanna
iontacha againn a 
chruthaigh suim
mhór ionainn sa
bhithéagsúlacht



Bhí Zoom againn leis an 
údar Emma-Jane Leeson 
bunaithe ar a leabhair

agus an bhithéagsúlacht
a bhaineann leo



Bhí an 
Bhithéagsúlacht
á phlé againn ag 

an Tionól go 
rialta chomh

maith.







Bhí Lá na gCrann á 
chéilliúradh againn

gan amhras. 
Chuireamar crann nua

sa ghairdín agus
bhíomar ag foghlaim
faoi chrainn éagsúla



Bhí Lá an Domhain á 
cheilliúradh againn ar

scoil agus ag an 
mbaile! Bhí an tasc seo
mar obair bhaile ag na

páistí ar Seesaw



Fuaireamar
smaointe

iontacha ar ais
faoi rudaí gur
féidir linn a 

dhéanamh chun
aire a thabhairt

don domhan



Bhí Lá na mBeacha á 
cheilliúradh againn
an tseachtain seo
caite. D’fhéach
cúpla rang ar an 

gclár iontach seo ar
TG4



Bhíomar ag díriú ar
bhláthanna i mí
Bealtaine. Tá

bláthanna go hiontach
chun feithidí agus

beacha a mhealladh
agus féachann siad go 

hálainn freisin.



Bláth an 
Chrainn
Silíní



Bímid i dteangmháil
le pobal na scoile go 
rialta faoi nascanna
leis an scoil agus an 

baile





Cuirtear leis an scéal
maidir le dul chun chin 
na Gaelscoile ó thaobh
Scoil Ghlas de ar an 

suíomh idirlíne freisin





Bailítear an t-
uisce seo ón

mbáisteach chun
uisce a thabhairt
do na plandaí sa

ghairdín



Táimid ag smaoineamh ar
an mbruscair i gcónaí agus
fiú nuair a bhíonn níos mó
bruscair ó thaobh Covid

de, is féidir linn ár
ndícheall a dhéanamh!

Bosca
bruscair na
múinteoirí

Thosaíomar
ag bailiú
múirín i
mbliana
freisin



Bus na Rothar ag dul ó neart go 
neart!



Na sluaite atá ag teacht ar
na rothair do “Bhus na

Rothar” agus gach aon lá
eile!



Tá an méid sin daoine ag 
teacht ar scoil ar na rothair
go bhfuil gá dúinn Seastáin
Rothar a chur síos. Beidh

said ag teacht i gceann cúpla
seachtain!



Seo ár léarscáil gnáthóige
tar éis 2 bhliain a 

chaitheamh ag obair ar
téama na bithéagsúlachta

Bliain 2



Tar éis a bheith
páirteach sna

gníomhachtaí agus
ceachtanna ar fad, bhí 
i bhad níos mó ar eolas

againn!

Chruthaigh Conor an 
suirbhé seo dúinn ag 
deireadh na bliana

agus bhailigh an coiste
an t-eolas ar fad a 

bhain leis



Suirbhé 1: Ceisteanna %

Cén % a bhí in ann an téarma
“bithéagsúlacht” a mhíniú?

55%

Cén % a bhí in ann a mhíniú cén fáth
go bhfuil “bithéagsúlacht” 
tábhachtach?

40%

Cén % a bhí in ann na bagairt don 
bhithéagsúlacht a ainmniú?

70%

Cén % a bhí in ann a mhíniú 3 shlí
gur féidir linn cabhrú leis an 
mbithéagsúlacht?

65%

Na Torthaí
do Shuirbhé

2:



Tá pleananna fós
againn chun

feabhas a chur
ar an 

mBithéagsúlacht
sa todhchaí.

Turasanna chun bithéagsúlacht a 
fheiceáil sa choill agus ar an trá

Níos mó torthaí agus
glasraí a fhás ar scoil

Fearas a cheannach chun
seans a thabhairt dúinn

féachaint ar na
hainmhithe beaga

Laghdú an méid bruscair atá in 
úsáid againn ar scoil agus sa bhaile

Rannphairtíocht na
bpáistí a chur chun

cinn níos mó



Cuireadh a thabhairt do “An 
Taisce” teacht chun na scoile chun
an dul chun cinn atá déanta againn a 
fheiceáil agus moltaí don todhchaí

a thabhairt dúinn

Turasanna chuig an tIonad
Garraíodóireachta a dhéanamh agus

nasc a dhéanamh turasanna
sóisialta, Aistear sna bunranganna

srl.

Seans a thabhairt do thuismitheoirí
le suim acu sa gharradóireacht

teacht agus labhairt le ranganna
éagsúla



A bheith i dteagmháil le scoileanna
eile agus smaointe a roinnt leo.

Wormery a dhéanamh ar scoil



Míle buíochas do gach éinne a 
chabhraigh linn ar an aistear
seo. Tá tús iontach tosaithe
againn, lean ar aghaigh leis! 


