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Sraithchomórtas Allianz sa Pheil Ghaelach 

Bhí na cluichí leathceannais i Sraithchomórtas Allianz sa Pheil Ghaelach ar siúl i bPáirc 

an Chrócaigh Dé Domhnaigh. D’imir Corcaigh agus Dún na nGall sa chéad chluiche. 

Bhuaigh Corcaigh an cluiche leis an scór: Corcaigh 4-11 Dún na nGall 0-19. Ar TG4 ba é 

Fintan Gould Laoch na hImeartha; is as Corcaigh é.  

Sa dara cluiche bhí Baile Átha Cliath ag imirt i gcoinne Mhuineacháin. D’imir an dá 

fhoireann sin an tseachtain seo caite agus bhuaigh Baile Átha Cliath leis an scór: 

Muineachán 1-11, Baile Átha Cliath 1-22. Dé Domhnaigh, bhí cluiche níos fearr ag 

Muineachán ach chaill siad an cluiche le pointe amháin. Ar TG4 ba é Conor McManus 

Laoch na hImeartha; is as Muineachán é.  

Imreoidh Baile Átha Cliath agus Corcaigh i gceann coicíse sa bhabhta ceannais den 

chomórtas i bPáirc an Chrócaigh.  

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

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

Britain’s Got Talent 2015 

Thosaigh Britain’s Got Talent arís Dé Sathairn. Is iad Simon Cowell, David Walliams, 

Amanda Holden agus Alesha Dixon na moltóirí. Níor éirigh le Jade Scott vótaí a fháil ó 

na moltóirí agus d’imigh sí den ardán. Ansin bhí a déarthair Callum ag canadh, agus 

cheap na moltóirí go raibh sé go hiontach. Bhrúigh Simon fiú an cnaipe órga, agus anois 

beidh Callum sa bhabhta leathceannais den chomórtas. Tháinig Jade ar ais ar an ardán, 

agus cé go raibh díomá uirthi, bhí áthas uirthi do Challum. 

Ar an gclár Dé Sathairn freisin bhí fear agus a mhadra ann. Is as an bhFrainc é Marc 

Metral agus bhí a mhadra Wendy leis. Thosaigh sé ag labhairt leis an madra agus bhí 

iontas an domhain ar na moltóirí nuair a labhair an madra! Is cosúil go bhfuil Marc in 

ann a ghuth a chaitheamh agus bogann an madra a béal ag an am céanna. Fuair Marc 

agus Wendy ceithre vóta ó na moltóirí agus bhí áthas orthu! 

Dé hAoine chualamar nach mbeidh Louis Walsh ar an XFactor. Dúirt sé go bhfuil sé ag 

iarraidh a bheith ag obair le bannaí ceoil arís. Cheana féin, chualamar go bhfuil Dermot 

O’Leary ag fágáil an chláir. Beidh daoine nua ar an gclár nuair a thagann sé ar ais ar an 

teilifís i mí Mheán Fómhair.  

Eitleán ollmhór in aefort na Sionainne! 

Dé Domhnaigh bhí eitleán ollmhór in aerfort na Sionainne. Is é an t-eitleán is mó 

ar domhan é. Is é an Antonov 225 ón Rúis é.  

Tá 6 urlár san eitleán agus tá 32 roth air. Níl ach Antonov 225 amháin ar domhan 

agus bhí na mílte in aerfort na Sionainne chun é a fheiceáil.  

Stop sé san aerfort sin in 2013 freisin. Níl aerfort ar bith eile in Éirinn mór go 

leor don eitleán mór seo.  

 

 

 

 

 


