
Na Cluichí Oilimpeacha

Tasc 1: Ag Fiosrú Focal

1. In alt 4 aimsigh an focal atá ar comhchiall le mar gheall air sin.

2. Cén frása in alt 4 atá contrártha le tugadh cead dóibh?

3. Tá an aidiacht beag in alt 2. Roghnaigh an leagan ceart de san 
abairt seo thíos:

 Tá Éire ar cheann de na tíortha is ________________ a bhíonn páirteach 
sna Cluichí.

 (a) beag (b) lú (c) beaga

4. Conas a chuireann tú síos ar abairt mar seo a leanas?

 Tá clú agus cáil bainte amach ag an Éireannach Jason Smyth as Contae 
Dhoire mar lúthchleasaí parailimpeach.

 (a) Is fíric í  (b) Is tuairim í  (c) Is seanfhocal í

5. Fiosraigh an frása fite fuaite in alt 4. Cuir in abairt de do chuid féin é.

6. Cuir an phoncaíocht chuí isteach san abairt seo thíos.

 is é jason smyth an lúthchleasaí parailimpeach is tapúla ar domhan agus 
bhain sé bonn óir sna cluichí oilimpeacha sa bhliain 2016 sa bhrasaíl arsa 
an tuairisceoir

Tasc 2: Ag Fiosrú Feasa

1. Déan achoimre ar an téacs seo.

2. Cad eile ba mhaith leat a fháil amach faoi na Cluichí 
Parailimpeacha?

3. Cad a spreagann daoine le stéaróidigh a ghlacadh, dar leat?

4. Cén fáth a mbíonn spéis mhór ag daoine sna Cluichí  
Oilimpeacha, dar leat?

An Fiosraitheoir
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CeisteannaNa Cluichí Oilimpeacha

Is ócáid spóirt an-speisialta iad na Cluichí 
Oilimpeacha, an ócáid spóirt is mó ar domhan, 
is dócha. Bíonn siad ar siúl gach ceithre bliana, 
i dtíortha difriúla de ghnáth.

Thosaigh na cluichí Oilimpeacha sa bhliain 776 
RC, is é sin 776 bliain sular rugadh Críost, i 
mbaile beag darbh ainm Oilimpia sa Ghréig. Ní 
raibh siad ar bhealach ar bith cosúil le Cluichí 
Oilimpeacha an lae inniu, dar ndóigh, agus 
ní raibh ach na Gréagaigh iad féin páirteach 
iontu. Na Seanchluichí Oilimpeacha a thugtar 
orthu agus cuireadh cosc orthu sa 4ú haois, i 
ndiaidh na gcéadta bliain.

Cuireadh tús leis na Cluichí Oilimpeacha 
Nua-aimseartha sa bhliain 1896 san Aithin, 
príomhchathair na Gréige. Ba sa Ghréig a 
thosaigh an rás is clúití ar fad, is é sin an 
Maratón. De réir an tseanchais, rith saighdiúir 
Gréagach 26 míle, nó 42 ciliméadar, idir baile 
darbh ainm Maratón agus an Aithin le bua 
iontach a fhógairt i gcath idir na Gréagaigh 
agus na Peirsigh sa bhliain 490 RC. Leis an 
éacht sin a chomóradh, ritheadh an maratón 
sna Cluichí Oilimpeacha in 1896 agus tá 
sé mar chuid thábhachtach de na Cluichí 
Oilimpeacha go fóill.

Bíonn na Cluichí Oilimpeacha conspóideach 
uaireanta. Nuair a cuireadh tús leis na 
Seanchluichí Oilimpeacha na mílte bliain ó 
shin, bhí níos mó ná an spórt i gceist. Bhí 
an reiligiún agus an pholaitíocht ann freisin. 
Sa lá atá inniu ann, tá an pholaitíocht fite 
fuaite sna Cluichí go fóill. Is iad an Rúis 
agus Stáit Aontaithe Mheiriceá an dá thír is 
mó a bhíonn páirteach sna Cluichí, ach mar 
gheall ar an bpolaitíocht, dhiúltaigh na Stáit 
Aontaithe páirt a ghlacadh sna Cluichí i Moscó 
sa bhliain 1980. Ansin, nuair a bhí na Cluichí 

in Los Angeles ceithre bliana ina dhiaidh sin, 
dhiúltaigh na Rúisigh páirt a ghlacadh iontu. 
Ar a bharr sin, tá scannal na stéaróideach ann. 
Is é atá i gceist leis sin ná ceimiceáin ar leith a 
ghlacann lúthchleasaithe le bheith níos tapúla 
nó níos láidre. Níl cead ag lúthchleasaithe a 
bheith páirteach sna Cluichí má ghlacann siad 
stéaróidigh. Go díreach roimh na Cluichí in 
2016, tháinig sé chun solais go raibh go leor 
de na lúthchleasaithe Rúiseacha ag glacadh 
stéaróideach. Dá bharr sin, cuireadh cosc orthu 
páirt a ghlacadh sna Cluichí agus síleann a lán 
daoine go raibh na Cluichí thíos go mór leis.

Níor bhain Éire mórán bonn riamh ag na 
Cluichí, mar gur tír an-bheag í, b’fhéidir, 
i gcomparáid le leithéidí Stáit Aontaithe 
Mheiriceá agus le go leor tíortha eile. Sin ráite, 
bhí dornán lúthchleasaithe againn a rinne go 
maith agus a bhain boinn. Mar shampla, Pat 
O’Callaghan, Michael Carruth agus Katie Taylor.

Chomh maith leis na Cluichí Oilimpeacha, bíonn 
Cluichí Oilimpeacha an Gheimhridh, na Cluichí 
Parailimpeacha agus na Cluichí Speisialta 
Oilimpeacha ann freisin. Tá clú agus cáil bainte 
amach ag an Éireannach Jason Smyth as 
Contae Dhoire mar lúthchleasaí parailimpeach. 
Is é an lúthchleasaí parailimpeach is tapúla 
ar domhan san am i láthair é. Ní hamháin 
gur bhain sé dhá bhonn óir sa reathaíocht i 
mBéising agus arís i Londain, ach bhain sé 
bonn óir eile sa Bhrasaíl in 2016.

Is iontach an spéis atá ag daoine sna Cluichí 
seo anois agus is iontach ar fad an t-aitheantas 
a fhaigheann na lúthchleasaithe. Is cinnte go 
mbeidh na lúthchleasaithe Éireannacha i mbéal 
an phobail ar feadh na mblianta!

1. Cén uair a thosaigh na Seanchluichí 
Oilimpeacha?

 (a) 1896 AD
 (b) An bhliain a rugadh Críost
 (c) Na céadta bliain sular rugadh Críost

2. Cé chomh minic agus a bhíonn na 
Cluichí Oilimpeacha ar siúl?

 (a) Gach samhradh
 (b) Gach trí bliana
 (c) Gach ceithre bliana

3. Cén fáth a bhfuil an maratón 26 míle ar 
fad?

 (a) Is rás an-fhada é
 (b) Sin an fad (go garbh) idir baile darbh  

 ainm Maratón agus an Aithin
 (c) Bhí rás 26 míle ann nuair a thosaigh  

 na Cluichí ar dtús

4. Cad is cúis leis na Cluichí a bheith 
conspóideach uaireanta?

 (a) Ní ghlacann tíortha páirt ann mar   
 gheall ar an bpolaitíocht

 (b) Ní bhíonn tíortha sásta faoin áit a   
 mbíonn siad lonnaithe

 (c) Bíonn taisteal rófhada i gceist

5. Cén fáth nach raibh a lán de na 
lúthchleasaithe ón Rúis páirteach sna 
Cluichí in 2016?

 (a) Thit siad amach le gach duine eile
 (b) Ní raibh cead ag na lúthchleasaithe   

 Rúiseacha a bheith páirteach
 (c) Ní raibh na Rúisigh sásta leis na   

 socruithe 

6. Cén fáth nár bhain Éire mórán bonn óir 
riamh, dar leat?

 (a) Ní ghlacann na lúthchleasaithe   
 Éireannacha stéaróidigh

 (b) Tá Éire róbheag i gcomparáid leis na  
 tíortha móra

 (c) Ní maith le muintir na hÉireann an   
 spórt

7. Cá mhéad bonn óir Oilimpeach atá 
bainte ag Jason Smyth?

 (a) Dhá cheann
 (b) Ceithre cinn
 (c) Cúig cinn 

8. Tá an focal cuireadh in alt 3 in úsáid 
mar:

 (a) briathar. 
 (b) cónasc.
 (c) ainmfhocal.

9. Cad atá sa téacs seo?
 (a) Miotas
 (b) Fíricí suimiúla
 (c) Treoracha 


