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XFactor 

 

Bhí an XFactor ar siúl ag an deireadh seachtaine. Chuir Simon iontas ar gach duine 

nuair a d’inis sé dóibh go mbeadh duine amháin ag dul abhaile Dé Sathairn agus duine 

eile Dé Domhnaigh.  

Bhí siad gléasta Dé Sathairn d’Oíche Shamhna. Bhí Louis gléasta mar chailleach i rith 

na seachtaine!  

Ní bhfuair Jack Walton go leor vótaí Dé Sathairn agus anois tá sé imithe abhaile. 

Oíche Dhomhnaigh bhí ar Lola agus Stereo Kicks canadh arís. Fuair Stereo Kicks níos 

mó vótaí, mar sin tá Lola imithe abhaile.  

Tá ochtar sa ghrúpa Stereo Kicks agus tá Louis Walsh ag obair leo. Is as Contae na Mí 

duine amháin ón ngrúpa, Chris Leonard.  

An tUachtarán san Aifric 

Tá an tUachtarán, Mícheál D Ó hUiginn, ar thuras go dtí an Aifric. Faoi láthair tá sé san Aetóip lena bhean 

chéile, Sabina. Beidh siad san Afraic ar feadh 21 lá.  

Beidh siad ag dul ar cuairt go dtí an Mhaláiv agus an Afraic Theas mar chuid den turas seo.  

 An Sacar 

Bhuaigh St. Patrick’s Athletic Corn an FAI Dé Domhnaigh. Bhí siad ag imirt i gcoinne 

Doire sa Staid Aviva. Fuair Christy Fagan cúl tar éis 52 nóiméad. Fuair sé cúl eile sa 

nóiméad deireanach. Seo an chéad uair a bhuaigh siad an corn le 53 bliain anuas.  

Bhuaigh Raheny United Corn na mBan Dé Domhnaigh. Bhí an dá fhoireann ar comhscór 

tar éis 90 nóiméad, 1-1. In am breise fuair Siobhán Killeen cúl agus bhí an bua ag an 

bhfoireann ó Rath Éanna.  

 

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

gcomhpháirt leis an Idirbhliain, Coláiste Alexandra, BÁC 6.  

Scannán nua sa phictiúrlann 

Sa phictiúrlann faoi láthair tá scannán nua ann ón tsraith The Hunger Games. Mockingjay an 

t-ainm atá air. Seo an tríú scannán faoi Katniss Everdeen. Beidh cuid a dó den scéal ón 

leabhar Mockingjay i scannán eile i mí na Samhna 2015.  

Scríobh Suzanne Collins na leabhair sa tsraith The Hunger Games. Bhí dhá scannán eile 

bunaithe ar na leabhair sa phictiúrlann cheana féin.   

Sa scéal, tá Katniss Everdeen ina cónaí i Meiriceá. Tá sí sé bliana déag d’aois. Níl a lán airgid 

nó bia ag a teaghlach. Bíonn comórtas ar siúl gach bliain. The Hunger Games is ainm don 

chomórtas. Bíonn daoine óga ag troid chun an bua a fháil sa chomórtas.  

 

 

 
Louis gléasta mar 

chailleach! 

 


