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

An Corn Domhanda 1990
Téann Múinteoir John siar ar 
bhóithrín na smaointe go dtí 

1990 nuair a bhuaigh foireann 
sacair na hÉireann an  
Corn Domhanda faoi  

chúram Jack Charlton,  
Foireann na hÉireann abú!

Conas Ceol a Choraimh  
Múineann Múinteoir Ray dúinn 

conas ceol a choraimh le 
cúnamh ó Múinteoir Emer agus 

beagáinín cispheile.

Tuairisc Spóirt

Taispeánann Múinteoir  

Ray dúinn conas tuairisc  

spóirt a scríobh.

Rothar a Thógáil
Tugann Múinteoir Ray go  

dtí an Ionad athfhionnachtain 
i mBaile Munna le taispeáint 
dúinn na rudaí a thaistíonn le 

haghaidh rothar a thógáil!

Cluichí ar Bharr an Tábla
Beidh Múinteoir Ray ag 

taispeáint cluichí iontacha dúinn 
gur féidir linn imirt sa bhaile, 
agus beidh cúnamh aige ó 

Mhúinteoir John dár ndóigh.

Fear Sinséir
Beidh rud éigin speisialta ag 

Múinteoir Clíona dúinn! Beidh sí 
ag taispeáint dúinn conas fear 

sinséir a dhéanamh! Blasta!

Dornálaíocht
Beidh Múinteoir  

John ag dul isteach  

sa chró dornálaíochta  

chun dornálaíocht a  

thaispeáint dúinn!

Teicnící Ióga 

Inniu sa rang aclaíochta  

le Emer, foghlaimíonn muid 

teicnící ióga bunúsacha chun  

na matáin a shíneadh, scíth  

a ligean agus anáil dhomhan  

a tharrraingt!

Ag Úsáid Iariglififí
Téann muid ar thuras siar  

go dtí an sean-Éigipte chun  
ár n-ainmneacha a scríobh  

ag úsáid iariglififí!

Rang Ealaíne 
Sa rang ealaíne seo, 

taispeánann Múinteoir Clíona 
conas dathanna a dhéanamh  

as na bundathanna.

Rang Chorpoideachais 

Sa rang chorpoideachais seo, 

beidh bealach nua ag Múinteoir 

Ray chun dísle a úsáid le linn an 

babhta traenala.

Feirm Newman
Tá Múinteoir Clíona ar an 

bhfeirm Newman i gCeanannas, 
Contae na Mí. Beidh sí  

ag féachaint ar na laonna  
ó rugadh iad go dtí go bhfuil  

siad fásta suas!

An Jeanie Johnston 

Tá Múinteoir John ag fáil réidh 

le dul amach ar an bhfarraige 

garbh, tagaigí linn ar an long 

cáiliúil, an ‘Jeanie Johnston’.

Tráth na gCeist
Tráth na gCeist na  

hAoine le John!

Tá Spóirt Gheaimhridh 
After School Hub  
buaillte linn ag 3.20i.n.  
Luan – Aoine, RTÉ 2!

Gach lá, an tseachtain seo beidh réalta 
mhór oilimpeacha ó Fhoireann na 
Éireann linn. Tá bonn buaite acu sna 
Cluichí Oilimpeacha i ngach spóirt, 
tumadóireacht, haca, peantatlan, siúl, 
dornálaíocht san áireamh, ach beidh  
siad uile sa tóir ar aon bhonn amháin — 
Bonn an After Schol Hub! Seo iad na 
cluichí is iomaíochtaí riamh!

Beidh Karen ar ais ó ‘Dancing with the 
Stars’, an tseachtain seo tabharfaidh muid 
faoin damhsa is ansa léi — an Cha Cha 
Cha! Beidh Phil an Eolaí linn ar an Máirt ag 
leacaigh rudaí. Beidh tuilleadh scileanna 
ag an Cumann Peile na mban na hÉireann 
Áine O’Gorman agus an Aviva Soccer 
Sisters Programme.

Beidh an caimileon ag Melanie ó Reptile 
Haven. Beidh ceol ó Seo Linn agus 
Sorcha Richardson, agus tiocfaidh beirt 
leaid óg ar cuairt linn ag insint a chuid 
scéalta dúinn agus cén fáth a bhfuil siad 
beirt, ar mhuin na muice! Phew…

Seachtain Spóirt  

Seachtain spóirt atá ann 

agus beidh Múinteoir John i 

gcuideachta le Richie Hogan, 

a bhfuil bonn chraobh na 

hÉireann san iománaíocht aige! 

Beidh neart le foghlaim uaidh!

25ú Samhain 

Dé Céadaoin
23ú Samhain 

Dé Luain
24ú Samhain 

Dé Máirt
26ú Samhain 

Déardaoin
27ú Samhain 

Dé hAoine


