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An Fiosraitheoir
Chuir Ciara ríomhphost chuig Síle.
Conas a fhanann tú féin
i dteagmháil le do chairde?

Tasc 2:
Bhí Ciara ag dul go dtí an sorcas.
Ainmnigh 5 rud a fheiceann tú ag an sorcas.
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A Shíle, a chara,
háil leat le tamall. Tá súil agam
Conas atá tú? Ní raibh mé i dteagm
laethanta saoire féin. Mar
go bhfuil tú ag baint taitneamh as do
ta saoire sa Spáinn le seachtain
atá a fhios agat, tá mise ar laethan
á mór cois farraige. Tá an
anois. Táimid ag fanacht in óstán bre
Spáinn go hálainn ach tá sé an-te!
tharla rud inné nach raibh
Bhí gach rud ar fheabhas go dtí gur
an sorcas, ach ní raibh a fhios
maith in aon chor! Chuamar go dtí
freisin! Bhí an áit dubh le
againn go raibh gach duine ag dul ann
cht ag bogadh chomh mall le
daoine agus le carranna. Bhí an trá
cúpla carr agus leoraí mór
seilide agus bhí sé an-te go deo. Bhí
, thosaigh an trácht ag
romhainn ar an mbealach. Go tobann
igh an carr s’againne isteach
bogadh go tapa arís. Ansin, shleamhna
fhios ag Daidí cad a tharla ach
sa charr a bhí romhainn. Ní raibh a
bith againn gortaithe.
buíochas le Dia nach raibh duine ar
Daidí ag caint leo, chonaic sé
Tháinig na gardaí agus nuair a bhí
tháinig an ola ón leoraí mór.
ola ar an mbóthar. Cheap Daidí gur
raibh orainn dul go dtí an
Bhíomar go léir ceart go leor agus ní
t-ospidéal.
as na laethanta saoire, tá mé
Cé go bhfuil mé ag baint taitneamh
anois mar bíonn sé marfach
ag éirí beagáinín tuirseach den teas
Eoghain! Cuir ríomhphost ar
te. Táim ag tnúth le dul ar ais go Tír
aí sa bhaile? Ar bhuaigh Tír
ais chugam gan mhoill. Conas atá rud
Eoghain an cluiche mór?
Le dea-ghuí,
Ciara

1.

Cé a scríobh an ríomhphost seo?
(a) Síle
(b) Mamaí
(c) Ciara

2.

Cén áit a bhfuil Ciara ar laethanta saoire?
(a) Sa Spáinn
(b) I dTír Eoghain
(c) In Éirinn

3.

Cad a chiallaíonn ‘bhí an trácht ag bogadh chomh mall
le seilide’?
(a) Bhí na carranna ag dul go mall
(b) Bhí gach duine ag dul go tapa
(c) Ní raibh carr ar bith eile ar an mbóthar

4.

Cé acu abairt atá fíor?
(a) Bhí Mamaí gortaithe go dona
(b) Ní raibh duine ar bith gortaithe
(c) Shleamhnaigh an carr ar uisce a bhí ina luí ar an
			 mbóthar
5.

Conas a tharla an timpiste?
(a) Bhí sioc ar an mbóthar
(b) Bhí ola ar an mbóthar
(c) Ní raibh Daidí cúramach go leor

6.

Conas a mhothaíonn Ciara agus í ar saoire go fóill?
(a) Tá an teas ag cur isteach uirthi
(b) Níl sí ag iarraidh teacht abhaile
(c) Tá brón uirthi

