
An Fiosraitheoir

Ernest Shackleton  
– Taiscéalaí

Tasc 1: Ag Fiosrú Focal

1. In alt 2 aimsigh an frása atá ar comhchiall le clúiteach.

2. Cén focal in alt 3 atá contrártha le an-sásta?

3. Tá an aidiacht tuirseach in alt 4. Roghnaigh an leagan ceart de san  
 abairt seo thíos:

 Mhothaigh Shackleton go raibh sé níos _______________ i ndiaidh   
 an tríú turas sin.

 (a) tuirseach (b) tuirsí (c) tuirseacha

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

 Rugadh Ernest Shackleton i gContae Chill Dara in Éirinn ar an 
 15 Feabhra 1874.

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

5. Fiosraigh an frása tarrtháil a thabhairt in alt 4. Cuir in abairt de do  
 chuid féin é.

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

 bhí an t-ádh dearg orainn gur tháinig muid slán as arsa shackleton leis  
 an tuairisceoir buíochas le dia go bhfuilimid slán sábháilte anois

Tasc 2: Ag Fiosrú Feasa

1. Déan achoimre ar an téacs seo.

2. Cad eile ba mhaith leat a fháil amach faoi Ernest Shackleton?

3. Cad a spreag Shackleton le dul ar ais chuig an Antartach, dar leat?

4. Cén fáth a bhfuil meas ag go leor daoine ar Ernest Shackleton  
go fóill, dar leat?
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CeisteannaErnest Shackleton – 
Taiscéalaí

Rugadh Ernest Shackleton i gContae Chill Dara 
in Éirinn ar an 15 Feabhra 1874, cé gurbh as 
Sasana a thuismitheoirí. Bhain sé clú agus cáil 
amach mar thaiscéalaí iontach mar gheall ar na 
turais éagsúla a rinne sé chuig an Antartach. Ó 
aois óg, bhí suim mhór aige sa taiscéalaíocht. 
Ba mhian leis a bheith ar an gcéad duine leis 
an Mol Theas a bhaint amach. Bhí go leor 
daoine eile ann freisin, áfach, a raibh an mhian 
chéanna acu.

Sa bhliain 1901, fuair sé a chéad deis a mhian 
a chomhlíonadh nuair a chuaigh sé ar a chéad 
turas chuig an Antartach leis an gCaptaen 
Robert Scott, taiscéalaí mór le rá eile ag an 
am. Ach níor éirigh le Shackleton an turas a 
chríochnú, mar d’éirigh sé an-tinn agus b’éigean 
dó filleadh abhaile go luath. Sa bhliain 1908, 
chuaigh sé ar ais chuig an Antartach arís, ach an 
uair seo é féin a bhí i mbun an turais. D’éirigh 
go maith le Shackleton agus lena fhoireann go 
dtí go raibh siad thart ar 130 ciliméadar ón Mol 
Theas. Faraor, bhí orthu filleadh abhaile mar 
gheall ar an drochaimsir.

Níor éirigh le duine ar bith roimhe sin dul 
chomh fada agus a chuaigh Shackleton agus 
a fhoireann. Ach, sa bhliain 1911, d’éirigh le 
taiscéalaí ón Iorua, Roald Amundsen, an Mol 
Theas a bhaint amach. Bhí Shackelton croíbhriste 
faoi seo ach níor chaill sé a mhisneach. 
Smaoinigh sé ar dhúshlán eile – ba mhian leis 
taisteal ó thaobh amháin den Antartach go dtí 
an taobh eile, rud nach raibh déanta ag duine 
ar bith eile. Thosaigh sé ag obair ar an bplean 
agus ar fhoireann eile a chur le chéile. Faoi mhí 
Lúnasa 1914, bhí foireann curtha le chéile aige 
le dul ar eachtra eile chuig an Mol Theas ar long 
darbh ainm Endurance.

Bhí beirt Éireannach ina measc, Proinsias Ó 
Muirthile agus Tomás Ó Croidheáin, ach arís 
eile, theip ar an turas. Ghreamaigh an long i leac 
oighir agus, de réir a chéile, thosaigh an long ag 
briseadh suas mar gheall ar an mbrú ón oighear. 
B’éigean dóibh an long a fhágáil agus campáil 
ar an leac oighir féin. Bhí siad ar fad i gcontúirt 
mhór mar bhí fuacht feanntach, sioc, sneachta 
agus stoirmeacha móra ann agus níorbh 
fhéidir imeacht. Sa deireadh, rinne Shackleton 
cinneadh go rachadh sé féin agus cúpla duine 
eile le cabhair a fháil agus go dtiocfadh siad 
ar ais le tarrtháil a thabhairt ar gach duine 
a bhí fágtha. Bhí an turas an-deacair agus 
contúirteach agus ar an rud is cróga a rinne 
sé riamh b’fhéidir. Ghlac sé na míonna air an 
chabhair a fháil ach bhí rún daingean aige i rith 
an ama teacht ar ais chuig na daoine a d’fhág sé 
ina dhiaidh. Cé go raibh siad ar fad tuirseach 
spíonta, tugadh tarrtháil orthu sa deireadh agus 
tháinig gach duine acu slán.

Ba cheannaire den scoth é Ernest Shackleton. 
Ba dhuine é a bhí sásta a bheatha féin a chur i 
gcontúirt ar mhaithe lena fhoireann. Fuair sé bás 
ar an 5 Eanáir 1922 de bharr taom croí agus é 
ar a thuras deireanach chuig an Antartach. Ní 
raibh sé ach seacht mbliana is daichead d’aois.

1. Cén áit ar rugadh Ernest Shackleton?
 (a) An Mol Theas
 (b) Éire
 (c) Sasana

2. Cén rud is mó ba mhian leis a 
dhéanamh?

 (a) A bheith ina pheileadóir
 (b) Sléibhte a dhreapadh
 (c) Turais iontacha a dhéanamh

3. Cén fáth ar fhill sé abhaile óna chéad 
turas chuig an Antartach?

 (a) Tháinig tinneas air
 (b) Bhí an aimsir chomh holc sin
 (c) Bhí troid ann idir é féin agus an  

 Captaen Scott

4. Cad a rinne sé nuair a bhain duine eile 
an Mol Theas amach roimhe?

 (a) Smaoinigh sé ar dhúshlán eile a   
 dhéanamh

 (b) D’éirigh sé as an taiscéalaíocht ar fad
 (c) Rinne sé dearmad ar a aisling

5. Cad ba chúis le Shackleton agus a 
fhoireann Endurance a fhágáil?

 (a) Bhí an long ag titim as a chéile
 (b) Rith siad amach as bia
 (c) Rinne siad cinneadh siúl abhaile

6. Cén dá aidiacht is fearr a chuireann síos 
ar Shackleton, dar leat? 

 (a) Féinchúiseach agus santach
 (b) Cróga agus dílis
 (c) Míshláintiúil agus lag

7. Cén fáth a raibh Ernest Shackleton ina 
cheannaire den scoth, dar leat?

 (a) Bhí sé an-mhaith ag seoltóireacht
 (b) Ba dhuine an-chineálta é
 (c) Rinne sé cinnte de gur tháinig a   

 fhoireann slán as contúirt

8. Tá an focal ach in alt 3 in úsáid mar:
 (a) cónasc.
 (b) ainmfhocal.
 (c) aidiacht. 

9. Cad atá sa téacs seo?
 (a) Scéal eachtraíochta
 (b) Fíricí eolaíochta 
 (c) Treoracha


