1. I bparagraf 3 aimsigh an focal atá ar comhchiall le saol crua.
2. Cad é an frása i bparagraf 3 atá contrártha le scartha ó?
3. Tá an aidiacht deacra i bparagraf 4. Roghnaigh an leagan ceart 				
de san abairt seo thíos:

Bhí an saol a bhí ag na sclábhaithe i Meiriceá thar a bheith _______________.
(a) deacra

(b) deacair

(c) dheacair

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

Ba Éireannaigh iad beagnach 70% de mhuintir an oileáin.
(a) Is fíric í

(b) Is tuairim í

(c) Is seanfhocal í

5. Fiosraigh an frása faoi lán seoil i bparagraf 3. Cuir in abairt de do chuid féin é.
6. Cuir an phoncaíocht chuí isteach san abairt seo thíos:

nach iontach an scéal é go bhfuil iarsmaí den ghaeilge le cluinstin ar oileán 			
mhontsarat go fóill arsa an cuairteoir éireannach cuireann sé áthas orm

Tasc 2: Ag Fiosrú Feasa
1. Déan achoimre ar an téacs seo.
2. Cad é eile ba mhaith leat a fháil amach faoi Mhontsarat?
3. Cad é a spreag daoine le deireadh a chur le trádáil na sclábhaithe, do bharúil?
4. Cad chuige a bhfuil spéis ag Éireannaigh i Montsarat sa lá atá inniu ann, do
bharúil?
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Tasc 1: Ag Fiosrú Focal
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An Fiosraitheoir

Montsarat –
an tOileán Gaelach

Montsarat –
an tOileán Gaelach
Is oileán beag é Montsarat atá suite i Muir
Chairib san Aigéan Atlantach, thart faoi
2300 km soir ó Florida, Meiriceá Thuaidh,
agus 900km ó thuaidh ó Veiniséala, Meiriceá
Theas. Tá stair an-suimiúil ag an oileán bheag
seo a bhfuil baint mhór aige le hÉirinn.
Bhí Éireannaigh ar an oileán chomh luath le
1632. Tháinig níos mó acu de réir a chéile
agus, roimh i bhfad, ba Éireannaigh iad
beagnach 70% de mhuintir an oileáin. Bhí an
saol go holc in Éirinn ag an am sin mar bhí na
Sasanaigh ag iarraidh muintir na hÉireann a
chur faoi smacht. Chuir na Sasanaigh na mílte
Éireannach ar longa go Meiriceá agus ní raibh
an dara rogha ag an chuid is mó acu. D’oibrigh
na hÉireannaigh a d’imigh go Montsarat mar
shearbhóntaí den chuid is mó, agus deirtear gur
caitheadh leo mar a bheadh sclábhaithe ann. Is
cosúil, áfach, go raibh cuid acu ábalta talamh
nó feirmeacha a cheannach nuair a tháinig
deireadh lena gconradh oibre.
San am sin, bhí trádáil na sclábhaithe faoi lán
seoil ar fud an domhain ar ndóigh. Tugadh
sclábhaithe ón Afraic anonn go Meiriceá agus
iad ar slabhra, agus díoladh ansin iad leis na
feirmeoirí geala saibhre. D’oibrigh siad ar na
feirmeacha móra ansin agus ar na hoileáin
amach ó chósta Mheiriceá. Caitheadh go holc
leis na sclábhaithe agus ní raibh cearta ná
saoirse ar bith acu. Fuair na mílte acu bás
mar gheall ar an chruatan a d’fhulaing siad.
Cuireadh cuid acu go Montsarat agus bhí siad
ansin, ar ndóigh, taobh leis na hÉireannaigh.
Níorbh fhada gur thóg na sclábhaithe ón Afraic
teanga na nÉireannach, is í sin an Ghaeilge. Le
himeacht ama, is cosúil go raibh na sclábhaithe
gorma i Montsarat ag labhairt Gaeilge.

Ceisteanna
1. Cé acu thíos atá fíor?
(a) Tá Montsarat suite amach ó chósta na
hÉireann
(b) Tá Montsarat suite amach ó chósta 		
Mheiriceá
(c) Tá Montsarat suite amach ó chósta na
hAfraice

HÁITÍ

A N P H O B L AC H T
D H O I M I N I C E AC H

P Ó R TÓ
RÍCE
M O N T S A RAT

DOIMINICE

MU

A N C H O LÓ I M

IR C
HAIRIB

VEINISÉALA

Ar an dea-uair, i ndiaidh blianta deacra troma
cruálacha, tháinig deireadh leis an sclábhaíocht.
D’fhan go leor de na hÉireannaigh ar an oileán
agus níor cailleadh an bhaint idir an dá oileán,
Montsarat agus Éire. Tá an bhaint sin le sonrú
go fóill; mar shampla, tá dhá shiombail mhóra
de chuid na hÉireann, an bandia Gaelach Ériú,
agus an chláirseach, le feiceáil ar bhratach an
oileáin. Tá muintir Mhontsarat iontach bródúil
as a gcúlra Gaelach. Is é an 17ú Márta, Lá
Fhéile Pádraig, saoire oifigiúil an oileáin. Is
é Montsarat t-aon áit amháin taobh amuigh
d’Éirinn a bhfuil Lá Fhéile Pádraig ina lá
saoire poiblí. Bíonn ceiliúradh iontach acu ar
an lá agus is cosúil go maireann sé ar feadh
seachtaine!
Is cinnte gur fhág na hÉireannaigh a lorg ar
Mhontsarat. Tá gnéithe Gaelacha le sonrú sa
cheol agus sa damhsa, fiú sa lá atá inniu ann.
Thar rud ar bith eile, is cosúil go bhfuil iarsmaí
agus gnéithe den Ghaeilge le cluinstin go fóill,
ar oileán beag atá suite 6300km ó Éirinn –
nach iontach an rud sin?

BARBADÓS

2. Cad chuige ar cuireadh na daoine
gorma ón Afraic go Meiriceá?
(a) Bhí siad ag iarraidh saol níos fearr a
bhaint amach
(b) Chuaigh siad ar imirce go Meiriceá
(c) Mar gheall ar thrádáil na sclábhaithe
3. Cé acu thíos is fearr a chuireann síos ar
thrádáil na sclábhaithe?
(a) Cineálta agus deas
(b) Uafásach agus cruálach
(c) Tábhachtach agus costasach
4. Cén sórt saoil a bhí ag na sclábhaithe
gorma?
(a) Saol an-chrua ar fad
(b) Saol maith go leor
(c) Saol níos fearr ná an saol a bhí acu
san Afraic
5. Cad é mar a bhí an saol in Éirinn ag an
am?
(a) Bhí saibhreas ann
(b) Bhí saol crua ag na hÉireannaigh
(c) Bhí na Sasanaigh ag iarraidh cuidiú
leis na hÉireannaigh

6. Cad é mar a bhí na sclábhaithe gorma
ábalta Gaeilge a labhairt?
(a) Bhí siad iontach cliste
(b) Ní raibh rogha ar bith acu
(c) Chaith siad cuid mhór ama i 		
gcuideachta na nÉireannach
7. Cén dóigh a bhfuil baint mhór ag
Montsarat le hÉirinn go fóill?
(a) Tá gnéithe de chultúr na hÉireann le
feiceáil agus le cluinstin ann
(b) Tá Montsarat cóngarach d’oileán na
hÉireann
(c) Tá a lán daoine as Éirinn ina gcónaí i
Montsarat go fóill
8. Tá an focal iad i bparagraf 2 in úsáid
mar:
(a) briathar.
(b) ainmfhocal.
(c) forainm.
9. Cad é atá sa téacs seo?
(a) Scéal faoi shaol duine
(b) Eolas stairiúil
(c) Dialann duine atá ann

