
PACÁISTE OIDEACHAIS SCOILE, GACH CÉADAOIN

EOLAÍOCHT – GAEILGE – MATA

EOLAÍOCHT

Cad é Eureka?
Iris dhathúil eolaíochta is ea Eureka agus tá 32 eagrán ann. 
Foilsíonn an Irish Independent í le haghaidh bunscoileanna 
amháin. Is í an Dr Paula Kilfeather (ón Lárionad le haghaidh 
na hEolaíochta Oideachais) a scríobhann í. Is í COGG (An 
Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta) 
a mhaoiníonn an leagan Gaeilge. Ar shlí atá spraíúil 
sothuigthe, clúdaíonn Eureka na ceithre phríomhshnaithe – 
rudaí beo, ábhair, fuinneamh agus feasacht chomhshaoil. Is 
uirlís thábhachtach do mhúinteoirí í chun daltaí a spreagadh 
le dul i ngleic leis an eolaíocht thart orthu, agus tá íomhánna, 
cluichí agus turgnaimh ann a chabhróidh le múinteoirí na 
daltaí a spreagadh chun foghlama.

Cad é Scóip?
Iris mhatamaiticiúil mhíosúil le haghaidh bunscoileanna 
is ea Scóip. Tá sí ann chun feasacht agus fi osracht a 
spreagadh. Tá scríobh agus taighde na hirise déanta 
ag Roinn na Matamaitice i gColáiste Phádraig. Tá sé 
mar aidhm ag Scóip go rachaidh daltaí i ngleic leis 
an matamaitic nach mbaineann le téacsleabhair agus 
atá sa ghnáthshaol thart timpeall orthu. Déanann gach 
eagrán scrúdú ar théama áirithe, ina measc, an Nádúr, 
an tIompar, an Ceiliúradh, an Spás, an Aimsir agus an 
Imirt. Baineann gach téama le Curaclam Matamaitice 
na Bunscoile,  téama a chuirfear i láthair ar shlí spraíúil 
shothuigthe.

GAEILGE

Cad é Seachtain Óg?
Áis le haghaidh mhúineadh na Gaeilge is ea Seachtain Óg. Tá 
sí bunaithe ar an gcuraclam. Foilsíonn an Irish Independent 
í gach Céadaoin le linn na bliana acadúla; bíonn sé taobh 
istigh de Sheachtain, forlíonadh seachtainiúil Gaeilge an 
Irish Independent. Tá leagan amach simplí ar Sheachtain 
Óg agus tá sí furasta a léamh ionas go mbeidh múinteoirí 
agus daltaí in ann an tairbhe is mó a bhaint aisti. Le linn 
na bliana acadúla clúdóidh sí deich dtéama churaclam 
na bunscoile agus topaicí sa Stair, sa Tíreolaíocht, agus in 
ábhair eile. Bainfi dh Seachtain Óg úsáid as comhaid fíricí, 
aistí bia, comórtais agus roinnt áiseanna idirghníomhacha 
le cur le modhanna foghlama na bpáistí.

MATA

✓Eolaíocht

✓Mata

✓Gaeilge



AN CHÉADAOIN
LÁ OIDEACHAIS LE HAGHAIDH 

NA MBUNSCOILEANNA

ORDAIGH AR LÍNE ANOIS, TÉIGH CHUIG: www.schools.independent.ie
R-Phost (foirm ordaithe scanta): schoolorders@independent.ie Facs: 01 7055433

Is mian liom (Ainm an Mhúinteora)  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ordú a chur 
isteach le haghaidh  ■■■■■ cóip (15 an líon is lú) den Irish Independent a bhfuil Seachtain (agus Seachtain Óg),  agus 
Eureka inti. Díolfar na cóipeanna seo le mo dhaltaí ar M Fómh.  16, 23, 30, D. Fómh. 7, 14, 21, Samh. 4, 11, 18, 25, Noll. 2, 9, 16 Ean. 
13, 20, 27, Feab. 3, 10, 24, Mar. 2, 9, Aib. 6, 13, 20, 27, Beal. 4, 11, 18, ar €0.25 an chóip agus cuirfear ar ais aon cóipeanna nach 
ndíolfar.
*Scoil:     ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
*Seoladh: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
*Uimh Rolla: ■■■■■■ Uimh Fóin: ■■■■■■■■■■■ 
*Seoladh r-phoist: ■■■■■■■■■■■■  
Cuirfear cóipeanna chuig an siopa/ nuachtánaí áitiúil a ainmneoidh tú (níl Dunnes Stores san áireamh)*
Ainm an Nuachtánaí Ainmnithe:     ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
*Ainm Teagmhála an Nuachtánaí:  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
*Seoladh:  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
*Uimh Fóin:  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
*Cuntas uimhir Newspread an Nuachtánaí: ■■■■■■■■ Nuachtánaithe – cuirfear na cóipeanna seo ar fáil ar bhonn SOR

*Deimhnigh gur aontaigh an nuachtánaí go nglacfaidh sé/sí leis na nuachtáin ■ .

CUIMHNIGH: Caithfi dh tú íocaíocht a dhéanamh le do nuachtánaí ainmnithe ar bhonn seachtainiúil/míosúil.
TABHAIR FAOI DEARA: Orduithe a thagann i ndiaidh Céadaoin, 9 Meán Fómhair 2015, caillfi dh siad an chéad eagrán 
Dé Céadaoin, 16 Meán Fómhair 2015 ach gheobhaidh siad na heagráin uile ina dhiaidh sin. CAITHFIDH tú do bhailiúchán a 
dheimhniú le do nuachtánaí áitiúil roimh ré agus caithfi dh tú cinntiú go bhfuil cuntas Newspread aige/aici. Má theipeann ort seo a 
dhéanamh ní chuirfear an t-ordú chuige/chuici.

                     Conas ordú a chur isteach

LE hORDÚ

Le haghaidh €0.25 sa tseachtain,  gheobhaidh daltaí cóip ranga den Irish Independent, Seachtain le Seachtain 
Óg, agus Eureka gach seachtain ar feadh na bliana acadúla (32 eagrán san iomlán * Níl Scope ar fáil ach i mBéarla).

Beidh Scóip leis an bpacáiste gach mí ag tosú Dé Chéadaoin, 16 Meán Fómhair * Níl Scope ar fáil ach i mBéarla.
Le cinntiú go bhfaighidh do dhaltaí a bpacáiste oideachais gach Céadaoin

(32 cóip, €8.00 costas iomlán an dalta), líon isteach an fhoirm ordaithe ar líne:
www.schools.independent.ie

Nó líon isteach an fhoirm thíos agus cuir ar ais chugainn í Dé Céadaoin 9 Meán Fómhair nó roimhe sin.
Ní chuirfear na cóipeanna ach chuig do nuachtánaí áitiúil, mar sin de, CAITHFIDH tú nuachtánaí a ainmniú agus 

deimhniú leis/léi go nglacfaidh sé/sí leis na cóipeanna sula gcuirfi dh tú an foirm ordaithe ar ais chugainn. Caithfi dh tú 
íocaíocht a dhéanamh go díreach leis an nuachtánaí ainmnithe seo ar bhonn seachtainiúil/ míosúil.

AON RUD A BHFUIL * AIR CAITHFEAR É A LÍONADH ISTEACH. MURA LÍONTAR GACH RUD 
ISTEACH I GCEART, SEANS NACH BHFAIGHFEAR AON CHÓIPEANNA.

Ordaigh ar líne anois, téigh chuig www.schools.independent.ie. Nó cuir facs chuig 
01 705 5433 nó seol chuig Independent House, Att. School Section, 27-32, 
Sráid Talbóid, Baile Átha Cliath 1. R-phost: schoolorders@independent.ie

Íocaíocht – glacfar le seiceanna, orduithe poist agus dréachtaí bainc, ach is gá uimhir rolla agus ainm na scoile in éineacht le líon na 
gcóipeanna a ordaíodh a chur ar chúl na seice. Ba chóir Newspread Ltd a scríobh ar an seic. Naisc an íocaíocht leis an bhfoirm seo. 
Is é seo an Seoladh Poist le haghaidh seiceanna: Independent House, Att. Schools Section, 27-32 Sráid Thalbóid ,Baile Átha Cliath, 1.


