1. In alt 1 aimsigh an frása atá ar comhchiall le níl mórán daoine.
2. Cén focal in alt 2 atá contrártha le ar an dea-uair?
3. Tá an briathar d’fhill in alt 4. Roghnaigh an leagan ceart de san
abairt seo thíos:

Ar ________________ ar ais dó, thosaigh sé ar an scríobh.
(a) fhill

(b) fhilleadh

(c) fhilleann

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

Aithnítear Roald Dahl mar cheann de na scríbhneoirí móra i litríocht
daoine óga.
(a) Is fíric í

(b) Is tuairim í

(c) Is seanfhocal í

5. Fiosraigh an frása chuir sin as do in alt 5. Cuir in abairt de do
chuid féin é.
6. Cuir an phoncaíocht chuí isteach san abairt seo thíos.

níl a fhios agam cén leabhar is fearr liom arsa roald dahl nuair a
cuireadh an cheist air

Tasc 2: Ag Fiosrú Feasa
1. Déan achoimre ar an téacs seo.
2. Cad eile is féidir leat a fháil amach faoi Roald Dahl?
3. Cad a spreag Roald Dahl le leabhair do pháistí a scríobh, dar leat?
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4. Cén fáth a bhfuil meas mór ag daoine ar Roald Dahl sa lá
atá inniu ann, dar leat?

6 Roald Dahl

Tasc 1: Ag Fiosrú Focal
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An Fiosraitheoir

Roald Dahl

Roald Dahl
Nuair a thosaigh tú amach ar do thuras
léitheoireachta sa Bhéarla, tá seans maith ann
gur léigh tú leabhair de chuid Roald Dahl.
Deirtear go raibh sé ar an scríbhneoir is fearr
do pháistí riamh, agus leabhair chlúiteacha
amhail Charlie and the Chocolate Factory,
The BFG agus The Witches scríofa aige. Cé go
bhfuil clú air mar scríbhneoir do pháistí, scríobh
sé scéalta do dhaoine fásta freisin. Is beag
duine sa lá atá inniu ann nach bhfuil leabhar
dá chuid léite acu.
Rugadh Roald Dahl sa Bhreatain Bheag ar
an 13 Meán Fómhair 1916. Ba as an Iorua a
thuismitheoirí agus ainmníodh é in ómós don
taiscealaí clúiteach Ioruach, Roald Amundsen,
an chéad duine a bhain an tAntartach amach.
Bhí triúr deirfiúracha agus deartháir amháin
aige ach, faraor, fuair a dheirfiúr Astri bás
nuair nach raibh Roald ach trí bliana d’aois.
Tharla tubaiste mhór eile nuair a fuair a athair
bás go tobann freisin. Bhí saol measartha
míshocair ag Roald, mar sin, agus níor thaitin
saol na scoile mórán leis. Dúirt múinteoir
Béarla dá chuid nach raibh sé ábalta a chuid
smaointe a chur i scríbhinn! Is cinnte gur
tháinig athrú ar an scéal ina dhiaidh sin.
Nuair a d’fhág Roald an scoil bhí saol
an-spéisiúil aige ag taisteal agus ag obair i
Meiriceá agus san Afraic. Bhí spéis san eitilt
aige freisin agus nuair a thosaigh an Dara
Cogadh Domhanda, ghlac sé ról mar phíolóta.
Throid sé sa chogadh sin ar feadh cúpla bliain
ach b’éigean dó éirí as nuair a d’éirigh sé tinn.
Chaith sé tamall eile sna Stáit Aontaithe ag
obair ar son Rialtas na Breataine.

Nuair a d’fhill sé abhaile sa deireadh,
shocraigh sé síos agus phós sé. Bhí cúigear
páistí aige. Is le linn an ama sin a chuaigh sé
i mbun pinn agus a d’fhoghlaim sé ceird an
scríbhneora i gceart. Scríobh sé a chéad leabhar
do pháistí, The Gremlins sa bhliain 1943. Ina
dhiaidh sin, scríobh sé 16 leabhar eile do
pháistí a raibh leithéidí The Twits, Matilda agus
Fantastic Mr. Fox ina measc.
Fear ait a bhí ann ar bhealach chomh maith.
Mar shampla, rinne sé an chuid is mó dá chuid
scríbhneoireachta i mbothán beag ina ghairdín
cúil. Cé gur do pháistí a scríobh sé den chuid
is mó, tá a lán uafáis ina leabhair: taibhsí,
arrachtaí, cailleacha agus fuil, mar shampla.
Is beag scríbhneoir eile a bhí ag scríobh faoina
leithéid ag an am. Chuir sin as do roinnt
daoine, ach mar sin féin, is iomaí duais agus
gradam a bhuaigh sé.
Fuair Roald Dahl bás sa bhliain 1990, an
bhliain chéanna a scríobh sé Esio Trot. Bhí sé
74 bliain d’aois. Sa lá atá inniu ann, aithnítear
Roald Dahl mar dhuine de na scríbhneoirí móra
i litríocht daoine óga.

Ceisteanna
1. Cé acu thíos atá fíor?
(a) Scríobh Roald Dahl leabhair do 		
pháistí amháin
(b) Scríobh sé leabhair do pháistí agus 		
do dhaoine fásta
(c) Níor scríobh sé aon leabhar ar chor 		
ar bith

6. Cad a bhí difriúil faoina chuid scéalta
do pháistí i gcomparáid le scéalta
scríbhneoirí eile?
(a) Bhí sé sásta scríobh faoi rudaí 		
uafásacha
(b) Níor réitigh sé le scríbhneoirí eile
(c) Scríobh sé faoi rudaí deasa amháin

2. Conas a bhí saol tragóideach ag Roald
le linn a óige?
(a) Rugadh sa Bhreatain Bheag é
(b) Níor thaitin saol na scoile leis
(c) Fuair beirt ina theaghlach bás

7. Conas atá a fhios againn gur éirigh leis
mar scríbhneoir, dar leat?
(a) Scríobh sé a lán leabhar
(b) Tá gradaim agus duaiseanna bainte aige
(c) D’fhoghlaim sé ceird an scríbhneora

3. Cad a shíl a mhúinteoir scoile de?
(a) Shíl sí go mbeadh sé ina scríbhneoir
maith
(b) Níor shíl sí go mbeadh sé ina 		
scríbhneoir ar chor ar bith
(c) Mhol sí dó dul leis an múinteoireacht

8. Tá an frása ina dhiaidh sin in alt 4 in
úsáid mar:
(a) briathar.
(b) cónasc.
(c) ainmfhocal.

4. Cén sórt saoil a bhí aige sular thosaigh
sé ag scríobh?
(a) Chaith sé an chuid is mó den am sa
bhaile
(b) Bhí sé tinn ar feadh na mblianta
(c) Chaith sé a chuid ama ag obair i 		
dtíortha éagsúla
5. Cad atá speisialta faoin leabhar dar
teideal Esio Trot?
(a) Is é sin an chéad leabhar a scríobh sé
(b) Is é sin an leabhar deireanach a 		
scríobh sé
(c) Is é sin an t-aon leabhar amháin a 		
scríobh sé ina bhothán

9. Cad atá sa téacs seo?
(a) Eolas faoi shaol duine
(b) Fíricí eolaíochta
(c) Dialann duine

