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Ceisteanna

An Cluiche Ceannais
Maidin Aoine i lár an fhómhair a bhí ann. Bhí sé ag stealladh
báistí go luath ar maidin ach tháinig feabhas ar an aimsir
díreach in am. Lá mór a bhí ann don dá scoil – cluiche ceannais
peile idir Scoil Naomh Bríd agus Scoil Naomh Pól. Bhí na
bratacha in airde ar fud na páirce. Cé go raibh gach duine ag
tnúth go mór leis an gcluiche, bhí imní ar go leor acu freisin, go
háirithe ar imreoirí Scoil Naomh Bríd. Ba é seo an chéad chluiche
ceannais ina raibh siad riamh.
Go díreach ar a haon a chlog, rith an dá fhoireann amach ar an
bpáirc. Bhí slua mór daoine ag an gcluiche agus bhí atmaisféar
den scoth ann. Shéid an réiteoir an fheadóg agus chaith sé an
liathróid isteach. D’imir foireann Naomh Bríd go maith sa chéad
leath ach bhí an fhoireann eile 3 phointe chun tosaigh. Bhí siad i
bhfad níos láidre agus níos tapúla ná foireann Naomh Bríd.
Bhí foireann Naomh Bríd níos fearr sa dara leath. Scóráil siad
cúpla pointe agus ní raibh ach pointe amháin sa difear idir an
dá fhoireann. Pé rud a dúirt an múinteoir leo ag am sosa, is
léir gur oibrigh sé! Ansin, nuair nach raibh ach dhá nóiméad
fágtha, d’éirigh le Seán Rua ó Scoil Naomh Bríd an liathróid a
fháil. Rith sé ó thaobh amháin den pháirc go dtí an taobh eile.
Ní raibh duine ar bith in ann greim a fháil air. Ní raibh ann ach
Seán Rua agus an cúl báire. Chiceáil sé an liathróid go díreach
isteach sa chúinne. CÚL a bhí ann! Lig lucht leanúna Naomh
Bríd béic mhór astu. Nóiméad amháin tar éis sin shéid an réiteoir
an fheadóg. Bhí an bua ag Scoil Naomh Bríd. Bhuaigh siad
an cluiche ceannais. Ní fhéadfadh le himreoirí Naomh Pól é a
chreidiúint. Bhí an cluiche caillte acu!

1.

In alt 1 cad a chiallaíonn ‘tháinig feabhas ar an aimsir’?
(a) D’éirigh an aimsir níos measa
(b) D’éirigh an aimsir níos fearr
(c) Bhí sé ag cur fearthainne go trom

2.

Cad é an aidiacht is fearr a chuireann síos ar fhoireann
Naomh Bríd roimh thús an chluiche?
(a) Neirbhíseach
(b) Dubh dóite
(c) Míshásta

3.

Tá an focal ‘shéid’ in úsáid in alt 2 mar:
(a) briathar.
(b) ainmfhocal.
(c) aidiacht.

4.

Cé a bhí chun tosaigh ag leath ama?
(a) Scoil Naomh Pól
(b) Scoil Naomh Bríd
(c) Comhscór a bhí ann

5.

Cé acu atá fíor?
(a) Scóráil Seán Rua cúl roimh leath ama
(b) Scóráil Seán Rua pointe ag deireadh an chluiche
(c) Scóráil Seán Rua cúl ag deireadh an chluiche

6.

Conas a mhothaigh foireann Naomh Pól ag deireadh
an chluiche, dar leat?
(a) Bhí lúcháir orthu
(b) Bhí siad croíbhriste
(c) Bhí siad ar bís

