
A’ Ghàidhlig na Tìr Fhèin 
Ann an Taigh na Bruaich



Cait a bheil Taigh na Bruaich?

Tha Taigh na bruaich air 
rubha Chomghaill ann an 
Earra-Ghàidheal .



Cuin a ràinig a’ Ghàidhlig Earra-Ghàidheal?
Fianais à Dùn ad

• 'S e làrach a th' ann an 
Dùn Ad a tha a' dol air ais 
gu linn an iarainn
• Tha fianais bho Arc-eòlas 

a’ nochdadh gun robh a’ 
Ghàidhlig ann an Earra-
Ghàidheal ron imrich à 
Èirinn ann an 500.



Cuin a bha Gàidhlig ga 
bruidhinn ann an Taigh na 
Bruaich?

Fianais bho ainmean-àite

Chan eil Tigh na Bruaich  
clàraichte ann an 'Atlas of
Scotland' le Iain MacThòmais, 
1832
Tha a’ mhòr-chuid de na h-

ainmean-àite sa Ghàidhlig ge-tà. Atlas na h-Alba' aig Iain MacThòmais, 1832 



Cuin a bha Gàidhlig air a bruidhinn mu dheireadh ann an Taigh na Bruaich?
• Ann an 1705, thàinig tidsear Beurla dhan sgoil ged a bha Gàidhlig fhathast

ga bruidhinn gu bitheanta.

• Ann an 1843 bha Ghàidhlig an cànan a thathar a' bruidhinn sa chumantas, 

• Ann an 1955 bha Beurla cànan labhairteach a’ mhòr-chuid de dhaoine nan 
dòighean àbhaisteach.

• Ann an 1970, sheinn còisir sgoil Tighnabruaich aig a' Mhòd



• Bha a' Bhuidheann
Dualchais airson pròiseact a 
dhèanamh air Gàidhlig anns 
a' bhaile.

• Chaidh co-dhùnadh Fèis
Ghàidhlig a chumail mar 
phàirt de sheachdain na 
Gàidhlig



• Bha feum againn air tiotal
• ‘Bringing Gaelic Home’ ann am Beurla.

• Dè chanadh sinn ris ann an Gàidhlig?

A’ Ghàidhlig na Tìr Fhèin

• Thàinig maoineachadh bho chòig diofar bhuidhnean





Tha sin triùir  -
Gillebrìde, 
Àdhamh is 
Donnchadh







Le pàrtaidh rùsgadh a’ bhuntàta airson 
ar biadh, agus tha ar còcaire Moris an 
seo



Bùth-obrach sgeulachdan aig a' chloinn 



muncaidh beag

leòmhann

caisteal



Companaidh
Theatar
Coiseachd



Bha dealbhan 
againn de 
Seanfhacail 
Ghàidhlig











88%

4%

8%

Tha mi a’ smaoineachadh gum bu chòir 
Gàidhlig a bhith air a teagasg anns an sgoil

tha

chan eil

s docha

88%

4%

8%

Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil a’ Ghàidhlig 
cudromach do dh’Alba

tha

chan eil

s docha

68%

12%

20%

Feuchaidh mi ri Gàidhlig a chleachdadh 
beagan a bharrachd

tha

chan eil

s docha

72%

20%

8%

Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil mo 
Ghàidhlig beagan nas fheàrr

tha

chan eil

s docha



• Bidh a’ bhuidheann a’ coinneachadh gach seachdain ann an Talla Kames



Am bothan aig Bàgh Ostel

5 Iar ann an Taigh na Bruaich

Cill Fhionain



Coille Ghlinne

Coille Chille Fhionain



sgeama cluiche saor-làithean 
Gàidhlig 



A’  Ghàidhlig na Tìr Fhèin
An dèan sinn a-
rithist e an ath-

bhliadhna?

Tha gu dearbh


