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

Nina Simone
Labhraíonn Múinteoir  

Clíona ar Nina Simone,  
an t-amhránaí cáiliúil!

Salsa  
Beidh muid ag dul chuig réigiún 

Mhuir Chairib le Múinteoir Emer 
chun an damhsa Chúba  

a fhoghlaim, Salsa!

RANG SCANNÁIN

Taitníonn scannáin le  

Múinteoir Ray, tabharfaidh sé 

léargas dúinn faoin mbealach  

a dhéantar scannán agus céard 

a dhéanann scannán maith 

ag baint úsáide as an bhFéile 

Scannán Fresh!

Crann Nollag
An bhfuil an Nollaig tagtha  

mura bhfuil crann nollag again? 
Tá Múinteoir John ar du lar 

aistear chun spiorad na nollag  
a roinnt!

An Róimh 
2000 bliain ó shin!

Tá sé in am du lar thuras  
fíorúil arís! An uair seo, beidh 

muid ag dul siar go dtí an Róimh, 
2000 bliain ó shin!

Grianghrafadóireacht
Beidh Ray ag caint faoi 
ghrianghrafadóireacht,  
bedh sé ag caint ach go 

háirithe ar obair Joh Kelly, 
ghrianghrafadóir ón gClár.

An Morrigan
Inniu, beidh Múinteoir  

John ag caint faoin duine 

mistéireach ó mhiotaseolaíocht 

na hÉireann, an Morrigan!

La Belle Époque 

Is maith le Clíona gach rúd ón 

bhFrainc, inniu beidh muid ag 

dul siar go Páras, chuig an 20ú 

haois, am La Belle Époque.

Casfhocal
Inniu sa rang drámaíochta, 
beidh Múinteoir Clíona ag 

taispeáint dúinn cén chaoi le 
hullmhú agus téígh suas don 

drama le casfhocal.

Conas Stiúradh  
a Dhéanamh

Casfaidh muid leis an stiúrthóir 
Shaun Dunne ón áirc. Cuirfidh 

sé tús le seachtain drámaíochta, 
inseoidh sé dúinn conas stiúradh 

a dhéanamh sa bhaile.

Conas Drama a Scríobh 

Taispeánfaidh Mollie Molumby, 

an scríbhneoir dúinn conas 

drama a scríobh.

Éifeachtaí Fuaime 
Labhróidh Tom Lane, an 

cumadóir, ar éifeachtaí fuaime 
agus na fuaimeanna atá 

timpeall orainn an tám ar fad  
a úsáid sa dhráma!

Seit a Thógáil  

Beidh an dearthóir seit Sarah 

Bacon linn! Labhróidh sí faoi 

seit a thógáil. Beidh an t-aisteoir 

Jade Jordan linn ag labhairt 

faoin aisteoireacht aguc conas 

gan a bheith neirbhíseach.

Saileog O’Halloran 
Teastaíonn feisteas le haghaidh 
drama! Beidh dearthóir feistis, 
Saileog O’Halloran linn chun 

gach rud feistis a insint dúinn!

Ní stopann muid riamh!  
An tseachtain seo is 
seachtain drámaíochta  
ar After School Hub!

Gach lá den seachtain beidh An Áirc  
ag tabhairt cúnamh dúinn seo iontach  
a chuir le chéile... curtíní, stáitse srl...

Beidh Mairtín agus MC ar ais linn. Bhí 
siad gnóthach ar a gcuid laethanta saoire, 
beidh neart spraoi acu dúinn ar fad!

Beidh Sinead Burke linn chun labhairt 
faoi chúrsaí faisin agus páistí sa domhan 
mór! Taispeánann Melanie ó Reptile 
Haven an ciaróg dhubhsiosarnach dúinn! 
Beidh comórtas ealaíne agann freisin!

Tiocfaidh an curadh domhanda sa rince 
Gaelach ar cuairt linn ar mhuin na muice, 
beidh Niamh Shaw ar ais ag caint faoin 
Spás agus foghlaimeoidh muid faoi 
theanga chomharthaíochta le cúnamh 
ó Lámh. Tá Hub Hacks ar ais agus 
beidh Ronan linn ó Thriftify, labhróidh 
sé faoi leas inbhuanaitheachta agus 
catharnacht.

Ceol  
Tá Múinteoir Ray ag labhairt  

ar amhráin agus ag dul tríd  

na heilimintí uilig. Beidh gach 

duine in ann sult a bhaint as  

an gceol le chéile! 

2ú Nollaig 

Dé Céadaoin
30ú Samhain 

Dé Luain
1ú Nollaig 

Dé Máirt
3ú Nollaig 

Déardaoin
4ú Nollaig 

Dé hAoine


