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cú

An Fiosraitheoir
Cén fáth a bhfuair Setanta an
t-ainm nua Cú Chulainn?

Tasc 2:
Is spórt an mhaith í an iomáint.
Ainmnigh 5 spórt eile.

Foilseachán de chuid CCEA © 2015

Tasc 1:

20 Cú Chulainn

sliotar

Cú Chulainn

Cú Chulainn
Fadó in Éirinn bhí fear ann darbh ainm Culann. Lá
amháin, bhí féasta aige ina chaisleán lena chairde. Bhí cú
mór fíochmhar mar gharda aige a raibh dath dubh air.
Bhí an cú taobh amuigh den chaisleán ar faire agus an
féasta ar siúl.
Chonaic an cú buachaill óg darbh ainm Setanta ag siúl
chuig an gcaisleán. Thosaigh sé ag tafann go fíochmhar
agus rith sé i dtreo Shetanta. Bhí fearg ar an gcú ach ní
raibh eagla ar Shetanta roimhe. Bhí smaoineamh aige.
Thaitin an iomáint go mór leis agus bhí camán agus
sliotar aige. Bhuail sé an sliotar go crua agus chuaigh
sé díreach isteach i mbéal an chú. Thit an cú go talamh
agus fuair sé bás.
Ní raibh Culann sásta nuair a chuala sé go raibh a chú
marbh ach thuig sé go raibh Setanta ina bhuachaill cróga
láidir. D’iarr sé ar Shetanta bheith mar gharda aige agus
is mar sin a fuair Setanta an t-ainm Cú Chulainn.

Ceisteanna
1.

Cad a bhí ar siúl sa chaisleán?
(a) Cluiche iomána
(b) Féasta
(c) Troid

2.

Cé
(a)
(b)
(c)

3.

Nuair a thosaigh an cú ag tafann bhí:
(a) eagla ar Shetanta
(b) Setanta buartha.
(c) Setanta cróga.

4.

Cén
(a)
(b)
(c)

fáth a raibh camán agus sliotar ag Setanta?
Bhí cluiche iomána aige an lá sin
Ba bhreá leis an iomáint
Ba mhaith le Culann cluiche a imirt leis an gcú

5.

Cén
(a)
(b)
(c)

fáth a bhfuair an cú bás?
Bhí sé an-sean
Thit sé den chaisleán
Chuaigh an sliotar i bhfostú ina bhéal

6.

Cén
(a)
(b)
(c)

fáth a raibh Culann míshásta, dar leat?
Fuair a chú bás
Ní raibh sé in ann cluiche a imirt
Bhí a chairde ag gáire

acu atá fíor?
Bhí an cú deas
Bhí an cú ina chodladh
Bhí an cú feargach

