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Sa nuachtlitir seo, muid ag féa chaint siar ar an mí a bhí ins na seomra ranganna agus I rith an
scoil freisin. Bhí sé an gnóthach sa scoil an mhí seo agus ar ndóigh bhí go leor rudaí difriúla ar
siúl!
EAGRÁN 6

Bluebells

Fáilte
ó Scoil Naomh Tola

Bhí lúcháir ar gach dhuine mar bhí
gach dhuine ar ais ar scoil!

Lillies
Tá naíonáin shóisearacha ag
foghlaim faoi leanaí agus nuair a bhí
siad óg.Rinneamar frámaí grianghraf
le bláthanna earraigh agus
chuireamar ár bpictiúir leanbh istigh.
Táimid an-bhródúil as ár gcuid oibre
crua!

Sunflowers
Bhí Rang a dó ag foghlaim go leor faoi
chruthanna 2D agus 3D. Chruthaíomar
ollphéisteanna mar chuid den rang
ealaíne agus thógamar mionsamhlacha
3D ag baint úsáide as cipíní solais. Taobh
amuigh, mar chuid den rang
Corpoideachas, rinneamar
treodóireacht. bhaineamar úsáid as
léarscáil le huimhreacha chun an cón a
aimsiú. Bhíomar thar a bheith
tapaidh. Chuireamar fáilte an domhain
roimh dhá lacha agus dhá shicín freisin!

Bhí rang a haon ag déanamh obair an
tábhachtach ar fad! Bhíomar ag súilóid
timpeall an chlós agus ag bailiú suas
an bruscar. Bhí díomá orainn mar
chonaiceamar alán bruscar ar an
pháirc! Tá súil againn go mbeadh
Naomh Tola níos ghlan amach as seo!
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Daffodils
Bhí na Naíonáin Shinsearacha ag
foghlaim faoi bpíoráidí. D’fhoghlaim
muid conas a labhraíonn siad le roinnt
focail agus frásaí. Sheiceáil muid ár
gcuid ainmneacha píoráid ar líne
freisin - bhain muid an taitneamh as!
Rinneamar long foghlaithe in ár
gceacht ealaíne. Nach bhfuil siad go
hálainn?!

FOCLÓIR

Long- ship
Píoráidí - pirates
Síolta – seeds
Bhfásfaidgh - grow
patrún ríme rhyme pattern
siollaí – syllables
nasc - link

Violas
Tá rang a 5 ag foghlaim conas
Luimnuigh a scríobh. Is dánta
greannmhar 5 líne iad Luimnigh agus
leanann siad patrún ríme de AABBA.
D'oibríomar go crua chun ár dtacair
ríme a fhorbairt agus a chinntiú go
raibh an líon ceart siollaí ag na línte
cearta. Seo nasc lenár leabhar ar líne
a d’fhoilsíomar lenár n-aolchloiche
go léir
https://read.bookcreator.com/2gDhr_SN4qg
1de6fwRcS_ebIOkNa_o0qh5Aw3N9iQ/ICHUw5GaTum4c7V
9HvKNGg

FOCLÓIR
Fíric – facts
Laoch – heroes
Ghleas na páistí – The children dressed
Treoracha – instructions
Crocha suas – hanging up
Maisiúchán - decorations

Dahlias
Bhain na pháistí an taitneamh as an
tionscadail Incredible Edibles!
D’fhoghlaim muid faoin bia na hÉirinn
agus cén áit a dtagann an bia! Rinneamar
postaer ar an turas an cairéid ón bhfeirm
go forc. Chomh maith leis sin,
chuireamar síolta sa talamh. Tá súil
againn go bhfásfaidh siad!!
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Hyacinths
Bhíomar gnóthach ag foghlaim faoi
'Shiméadracht' i Mata i mí Aibreáin.
Bhí an ghrian ag spalpadh anuas agus
chuamar amach I mbeirteanna chun
siméadracht a fheiceáil ar fud na
scoile. Bhain muid an taitneamh as
agus chonaiceamar go leor
easaimláirí. D'úsaideamar cailc chun
línte siméadracht a tharraingt chomh
maith. Tá muid ag déanamh an
iarracht leis an ndúshlán 'Tolas to
Tokyo' gach lá fresin!

Gladioli
Bhí na páistí sa rang ag bain
taitneamh as go leor rudaí sa rang
Gladioli! Bhaineamar an taitneamh
as an ealaín! Bhíomar ag péintéail!
D’itheamar uachtar reoite agus bhí
sé go hálainn! Lá breithlá Darragh
a bhí ann! Bhí sé deich m’bliana
d’aois!
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Snowdrops
Rinne me roicéad sa rang eolaíocht!
Ar dtús, bhailigh mé na hábhainn I feadán
cairtchláir: páipeár óir, péint gorm, ribín ildaite,
gliú, sisúir, páipéar bán.
D’úsáid mé gliú chun an páipéar óir a ghreaniú ar
an feadán cairchláir. Ansin, chuir mé an ribín ar
bun an roicéad phéinteáil mé na fuinneoga agus
an cón le dath gorm.
Nuair a bhí gach rud tirim, chuaigh mé amach ar
an páirc le mo rang chun turgnaimh a dhéanamh.
Chaith mé ar roicéad suas agus d’eitil mo roicéad
suas.

FOCLÓIR

Siméadracht – symmetry
Cailc – chalk
Dúshlán - challenge
feadán cairtchláir – cardboard
tube
ghreaniú – stick on
tirim - dry

