
14ú Deireadh Fómhair

Dé Ceadaoin
12ú Deireadh Fómhair 

Dé Luain
13ú Deireadh Fómhair

Dé Máirt
15ú Deireadh Fómhair 

Dé Déardaoin
16ú Deireadh Fómhair 

Dé hAoine
After
School
Hub

Spás le Niamh Shaw
Astaróideach Bennu – amárach, 

ar an 20ú Deireadh Fómhair, beidh 
spásárthach NASA ag déanamh 

cleas speisialta ar an Astaróideach 
Bennu, chun 15 taespúnóg de 

deannach astaróideach a bhailiú!

Amhrán tortha Fraincise
Sa rang Fraincíse seo, múineann 

Clíona na focail Francíse le 
haghaidh úll, banana, oráiste 
agus sú talúnn dúinn, leis an 

amhrán “pomme, banana, 
orange et fraise”

Cluichí Oíche Shamhna
Múineann Múinteoir John dúinn 
faoi thraidisiúin Oíche Shamhna, 

agus taispeánann sé dúinn conas 
dhá chluiche a imirt, le húlla – 
cluichí gur féidir leat imirt sa 

bhaile.

SAMHAIN

Sa rang stair seo, tógann 

Múinteoir Ray siar muid 

beagnach 3,000 bliain go dtí an 

ré Cheilteach in Éirinn, agus iad 

ag ceiliúradh féile na Samhna – 

nó “Oíche Shamhna”.

Saol na mBeach.
Ar smaoinigh tú riamh, cad as a 

thagann bia – sa rang Eolaíochta 
seo, tá Múinteoir John ag 
labhairt faoi thabhácht na 

mbeach agus an ról atá acu inár 
éiceachóras. 

Ainmhí miotasach
Tá Múinteoir Ray ag léiriú 
an ceangal idir ainmhithe 

miotasach na hÉireann agus 
na chontae agus na gceantar 

timpeall na tíre.

Oíche Shamhna timpeall  

an domhain

Tá fhios againn go léir conas a 

ndéanann muid céiliúradh ar 

Oíche Shamhna anseo in Éirinn, 

ach tá Múinteoir Ray chun insint 

dúinn conas a cheiliúrtar é 

timpeall an domhain!

Tour the Cliffs

Tá Múinteoir John ag dul ar 

thuras fíorúil After School 

Hub chuig ceann de na 

sainchomhartha is cáiliúla san 

Eoraip – Aillte an Mhothair!

Smideadh Oíche Shamhna
Chun ullmhú le haghaidh Oíche Shamha, múineann Clíona dúinn conas aghaidh cnámharlaigh a chuir orainn féin, ar nós an ceann sa bhfíseán “Born This 

Way”, le Lady Gaga.

Miotais agus Finscéil 
An Púca

Sa rang ‘Miotais agus Finscéil’ seo, 

tá Múinteoir John ag labhairt faoi 

mhiotais an “Púca” agus an bhaint 

atá aige le Oíche Shamhna.

Fuaimeanna Diamhra
Rang ceol éisteacht agus 
freagra ag breathnaigh ar 

chonas a úsáidtear ceol sna 
scannáin. Scrúdaíonn muid na 
tréithe ceoil a úsáidtear chun 

daoine a chuir ag crith!

An tseachtain seo, tá 
rud éigin scanrúla ag 
tarlú ag an After  
School Hub.

Tá Phil an Eolaí anseo chun 
taispeáint duit cén chaoi a bhíonn 
taibhsí ar foluain agus conas fuil 
vaimpíre a dhéanamh..beidh sé 
iontach.

Beidh muid ag dul ar fithis le Niamh 
Shaw agus beidh Emer O’Nell linn 
le haghaidh rang aclaíochta.

Beidh Mairtín agus MC sa 
bhothán ina bhfuil taobhsí ann le 
culaithe Oícha Shamhna a cuirfidh 
ag creathadh sibh.

Beidh Karen Byrne agus a 
páirtnéir damhsa Jake Carter ag 
jiveáil, ach an cleas a bheidh ann.

Mar sin, bain díot do bhróga 
scanrúla agus bí réidh le haghaidh 
an spraoí.. Oh, agus coinnigh súil 
amach le haghaidh ábhar scanrúla 
san After School Hub!!!

Breis ábhair ar fáil gach lá ar RTÉ After School Hub, ar RTÉ 2, RTÉ Player agus rte.ie/learn.

Rang ealaíne líon damhán alla

Sa rang Ealaíne seo, taispeánann 
Múinteoir Clíona dúinn conas líon 
damhán alla a chruthú, ag úsáid 
pláta pháipéar agus sreangán - 

damhán alla roghnach 

Printáil Pop Ealaíne
Taispeánann Múinteoir Clíona 

dúinn conas priontáil pop 
ealaíne a dhéanamh as sobal.

Gaeilge Song

In this Ranga Ceol, Múinteoir 

Clíona teaches the traditional 

Irish song - Cúnla.

Tráth na gCeist  
Oíche Shamna

Tráthnóna Aoine atá ann, agus tá an deireadh seachtaine beagnach buailte linn.  Bainigí trial as an Tráth na gCeist atá á 
reachtáil ag John!

Ainmhí an Fhomhair  
agus Ealaín

Sa rang Ealaíne seo, úsáideann 

Múinteoir Ray duilleoga fómhair 

agus gliú, chun múineadh dúinn 

faoi ghráinneoga, ioraí agus 

scréachóga reilige.


