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Oíche Shamhna

Tasc 1: 
Cad é an oíche sa bhliain is fearr leat féin?  

Cén fáth?

Tasc 2: 
Ainmnigh 5 rud a dhéanann daoine  

oíche Shamhna.
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Is breá le Rónán Oíche Shamhna. Sin an oíche is fearr leis 
sa bhliain mar bíonn an-spórt aige. Trí bliana ó shin, bhí 
oíche an-mhaith aige lena theaghlach agus lena chairde 
go léir. Bhí cóisir acu sa teach ar dtús agus tháinig go 
leor daoine. Bhí gach duine gléasta suas i mbréigéide. Bhí 
daoine gránna ann. Bhí cuid acu an-scanrúil. Bhí cuid acu 
an-daite. Bhí Rónán gléasta mar vaimpír agus chuir sé 
eagla ar Mhamó agus ar Dhaideo!

Chuaigh siad chuig an bparáid i lár an bhaile mhóir. Bhí 
gach duine gléasta suas ansin freisin. Tar éis sin, bhí na 
tinte ealaíne ann. Bhí siad an-torannach ach bhí go leor 
dathanna iontacha le feiceáil sa spéir.

Tamall tar éis sin, chuaigh gach duine ar ais abhaile. 
Tháinig cara Rónáin ar ais chuig an teach leis. Bhí císte 
úll déanta ag mamaí Rónáin. D’ith siad gach píosa den 
chíste úll. Ar a haon déag a chlog, d’imigh cara Rónáin 
abhaile mar bhí sé déanach. Chuaigh Rónán a chodladh 
ansin. Bhí sé scriosta ar fad. Oíche speisialta a bhí ann.

Oíche Shamhna

1. Cén oíche sa bhliain is fearr le Rónán?
 (a) Oíche Nollag
 (b) Oíche Shamhna
 (c) Oíche na Seanbhliana

2. Cad a rinne siad sa teach trí bliana ó shin?
 (a) Rinne siad obair bhaile
 (b) D’fhéach siad ar an teilifís
 (c) Bhí cóisir acu

3. Cén fáth ar chuir Rónán eagla ar Mhamó agus  
 ar Dhaideo?
 (a) Bhí cuma chliste air
 (b) Bhí cuma amaideach air
 (c) Bhí cuma scanrúil air

4. Cén áit a raibh an pharáid ar siúl?
 (a) In aice na scoile 
 (b) Sa bhaile mór
 (c) Faoin tuath

5. Cén fáth a ndeachaigh cara Rónáin abhaile?
 (a) Bhí brón air
 (b) Bhí sé déanach
 (c) Bhí sé míshásta

6. Ag deireadh na hoíche bhí Rónán:
 (a) an-ocrach.
 (b) an-tuirseach.
 (c) an-bhrónach.
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