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Star Wars 

Tháinig blaisín nua don scannán Star Wars: The Force Awakens  amach Déardaoin. 

Bhí taispeántas i Meiriceá inné agus bhí gach duine gléasta suas i gcultacha.  

Tá Han agus Chewie sa bhlaisín nua.  Laistigh de 24 uair an chloig d’fhéach thart 

ar 20 milliún duine air ar 'Youtube'.   

Tá JJ Abrams ag stiúradh an scannáin agus tá Harrison Ford, Mark Hamill agus 

Carrie Fisher sa scannán arís. Beidh an scannán ag teacht amach um Nollaig 2015. 

 

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

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

Britain’s Got Talent 

Bhí BGT ar siúl thar an deireadh seachtaine. Bhí draíodóir iontach ar an seó oíche 

Shathairn. Jamie Raven is ainm dó. Thaitin an draíodóir seo go mór le Simon Cowell. 

Rinne sé cleas iontach le cártaí!  

Bhí grúpa damhsa ar an seó freisin. Mheas na moltóirí ar fad go raibh an grúpa 

damhsa seo thar barr.  Bhí an-áthas ar an ngrúpa. Buachaillí ar fad a bhí sa ghrúpa 

seo. 

An buachaill deireanach a chan ar an seó oíche Shathairn ná Henry Gallagher. Níl sé 

ach dhá bhliain déag d’aois. Chum sé an t-amhrán grá a chan sé. Mheas na moltóirí ar 

fad go raibh an t-amhrán thar cionn!  

An Zú i mBaile Átha Cliath agus i mBéal Feirste 

I rith an earraigh seo, rugadh a lán ainmhithe nua i Zú Bhaile Átha Cliath. I mí an 

Mhárta, bhí leanaí nua ag na muca.  Níl aon ainm ag na bainbh (muca beaga) go fóill. 

Ansin rugadh trí uain. Tá siad go léir sláintiúil agus go hálainn.   

 

Agus an píosa nuachta is tábhachtaí, i mí Aibreáin, rugadh gamhain bongó ar an seachtú 

lá! Seo píosa nuachta an-chorraitheach, mar níl a lán bongónna fágtha sa domhan!   

Ní raibh an scéal chomh háthasach i mBéal Feirste.  Ar an 5ú Aibreán, rugadh sioráf 

beag sa zú i mBéal Feirste. Bhí sé tinn, agus ní raibh a mháthair ábalta bainne a 

thabhairt dó.  

Thug tréidlia cabhair dó, agus ansin d’ól an sioráf bainne bó. Ach bhí sé rólag, agus, ar 

an 17ú Aibreán, fuair sé bás. Bhí brón an domhain ar gach duine sa zú, mar bhí an sioráf 

an-óg.  

 

 

 

 
Seo pictiúr de 

Ghamhain Bongó. 

 


