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

Basil an Bhleachtaire Mata 
Tá Basil Mór an  

Bhleachtaire Mhata ar ais,  
agus tá mála dubh  

in easnamh.

Cruinneoga Sneachta  
Leis an Nollag timpeall an 

chúinne uainn, agus muid ag 
maisiú gach áit, taispeanánn 

Múinteor Clíona dúinn conas ár 
gCruinneoga Sneachta féin a 

chruthú, ag úsáid prócaí suibhe!

Abe Lincoin 

Ba é an 16ú Uachtarán  

na Stát Aontaithe, agus dhírigh 

sé an tír tríd an gCogadh 

Cathartha Mhéiriceánach 

– inniu, is é Múinteoir John 

Abraham Lincoin!

Buíochas 
Le 2021 timpeall an chúinne 
uainn, imríonn Ray cluiche le 
Emer, chun cuir i gcuimhne 

dúinn na rudaí ar fad le bheith 
buíoch faoi in 2020!

Ag Cruthú Cluiche Cláir  
Déanaigí dearmad ar Nathracha 

is Dréimirí agus Monopoly, 
tá Múinteoirí Ray agus John 

chun taispeáint dúinn conas ár 
gcluichí féin a chruthú!

Bréagnuacht  
Chuala muid ar fád faoi 

Bhréagnuacht, ach céard is brí 
leis? Inseoidh Múinteoir Ray 
agus Múinteoir Emer dúinn.

Ríocht na nAinmhithe 

Tá Múinteoir John ag  

du lar thuras fhíorúil eile chuig 

cósta na hÉireann chun  

na hainmhithe a chonaíonn  

ann a aimisú. 

Joan Miro 

Ag baint inspioráid ó Joan  

Miro, taispeánann Múinteoir 

Clíona dúinn conas cruthanna 

2T a dhéanamh as do chuid 

ealaíne féin.

Christy Moore 
Tá Múinteoir John chun insint 

dúinn faoi duine den a cheoltoirí 
is fearr, Christy Moore! Seans 
go gcloisfimid John ag seinnt 

ceann dá amhráin!

After School Hub 
SOILSE NOLLAG 

Tá Múinteoir John ar ais le 
phlean nach bhfuil ar eolas ag 

na Múinteoirí eile! – agus tá 
cabhair uaidh ó Séamus

Didier Squiban 

Tá Múinteoir Clíona ar ais chun 

léargas eile a thaispeáint dúinn 

ó chultúr na Fraince – an uair 

seo, is ceol atá ann, agus an 

cumadóir Didier Squiban!

Bernadette Devlin  
Tá mná iontacha lárnach  

i stair na hÉireann, s’iad na  
mná sin is cúis leis an athrú  

agus dul chun cinn na tíre seo. 
Inniu beidh Ray ag labhairt  

faoi Bernadette Devlin.

Déantáin Na Clochaoise  

Taispeánann Múinteoir Ray 

roinnt déantáin dochreidte 

dúinn inniu, chomh luath leis an 

Chré-umhaois! Foghlaimeoimid 

faoi na huirlisí agus trealamh a 

úsáidtear na mílte bliana ó shin!

Ceol le Clíona  
Chun muid a chuir i ngiúmar 

féiltiúil, tá Múinteoir Clíona chun 
ceann de na hamhráin Nollag  

is fearr léi a chanadh –  
as Gaeilge agus Béarla!

9ú Nollaig 

Dé Céadaoin

‘Sé an uair is draíochtúil 
den bhliain anois, agus an 
tseachtain seo ná Seachtain 
na Scéalta Nollag ar After 
School Hub!  

Tá an foireann Fighting Words ag iarraidh 
go scríobhfaidh muid críoch mhaith ar a 
gcuid scéalta Nollag… ullmhaigí bhur bpinn 
agus páipéar!  

Tá Martin & MC ar ais le tuilleadh eachtraí 
dochreidte, agus tá Múinteoir Emer chun 
zumba a dhéanamh linn, agus muid a 
thabhairt ar turas timpeall an Ghearmáin.

Tá Melanie ó Reptile Haven ar ais le 
bhailiúcháin nathair nimhe. Taispeánann.  
Tá Ciara ar ais le HUB Hacks agus tá an 
draoi is fearr libh,  Magician Joe ar ais le go 
leor cleasanna nua.. 

I Top of the World, tá an clann Coyne 
chun ceol traidisiúnta Éireannach a sheinnt 
dúinn, agus buaileann muid le Diana Mirza, 
an chéad Seaimpín Ficheall an Domhain as 
Éireann. 

Agus tá cuma ana-féiltiúil timpeall an After 
School Hub… tá beirt cuairteoirí feicithe ag 
ár gceamaraí slándála, Holly & Jolly, atá ar 
misean ana-speisialta… n’fheadar cad atá ar 
siúl acu… Ho Ho Ho…  

Clíona ar an bhFeirm 

Beidh Múinteoir Clíona ar ais 

ar an bhFeirm ach inniu beidh 

cabhair léi!

7ú Nollaig 

Dé Luain
8ú Nollaig 

Dé Máirt
10ú Nollaig 

Déardaoin
11ú Nollaig 

Dé hAoine


