1. In alt 1 aimsigh an frása atá ar comhchiall le níl mórán daoine.
2. Cén focal in alt 3 atá contrártha le maitheas?
3. Tá an aidiacht brónach in alt 5. Roghnaigh an leagan ceart 		
de san abairt seo thíos:

Tá an scéal seo faoi Sheosamh agus Grace ar na scéalta is 			
_____________ a chuala mé riamh.
(a) brónach

(b) brónaí

(c) bhrónacha

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

Bhí na daoine a ghlac páirt in Éirí Amach na Cásca sa bhliain
1916 amaideach.
(a) Is fíric í

(b) Is tuairim í

(c) Is seanfhocal í

5. Fiosraigh an frása bhí rún acu in alt 3. Cuir in abairt de do 		
chuid féin é.
6. Cuir an phoncaíocht chuí isteach san abairt seo thíos:

nach truacánta an scéal é go bhfuair seosamh pluincéid bás i bpríosún
chill mhaighneann arsa an múinteoir agus gan é ach 28 bliain d’aois

Tasc 2: Ag Fiosrú Feasa
1. Déan achoimre ar an téacs seo.
2. Cad eile ba mhaith leat a fháil amach faoi reilig Ghlas Naíon?
3. Cad a spreag daoine le páirt a ghlacadh in Éirí Amach na Cásca,
dar leat?
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4. Cén fáth a bhfuil spéis ag daoine i scéal Sheosaimh agus
Grace go fóill, dar leat?

8 Seosamh Máire Pluincéid agus Grace Gifford

Tasc 1: Ag Fiosrú Focal
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An Fiosraitheoir

Seosamh Máire Pluincéid
agus Grace Gifford

Seosamh Máire Pluincéid
agus Grace Gifford
Is beag duine in Éirinn nach bhfuil eolach ar Éirí
Amach na Cásca a tharla sa tír seo sa bhliain
1916. Seachtain fhuilteach i stair na hÉireann
a bhí ann inar maraíodh na céadta duine.
Creideann go leor daoine nach mbeadh aon
saoirse ag Éirinn ar chor ar bith murach an tÉirí
Amach.
Is iomaí scéal a insíodh faoin troid a bhí
ann agus faoi na rudaí a tharla ina dhiaidh.
Chualamar ar fad faoi cé chomh cróga agus
a bhí Pádraig Mac Piarais agus Séamas Ó
Conghaile, cé go bhfuil daoine áirithe ann a
shíleann go raibh siad amaideach. Ach tá go leor
scéalta eile ann a bhí truacánta chomh maith.
Ina measc, tá scéal Sheosaimh Máire Pluincéid
agus Grace Gifford ar an scéal is truacánta,
b’fhéidir. Bhí Seosamh Máire Pluincéid ar
dhuine den seachtar a shínigh an forógra a
léigh Pádraig Mac Piarais os comhair Ardoifig
an Phoist i mBaile Átha Cliath Luan Cásca
1916. Níor mhair an tÉirí Amach ach seachtain.
Gabhadh na ceannairí agus na daoine ar fad
a shínigh an forógra agus cuireadh i bPríosún
Chill Mhaighneann iad. Níorbh fhada go raibh
na Sasanaigh ag lorg díoltais agus thosaigh siad
ag cur daoine chun báis. Bhí Seosamh Máire
Pluincéid ina measc.
Ní raibh Seosamh ach 28 bliain d’aois nuair
a tharla an tÉirí Amach. Ní raibh an tsláinte
go rómhaith aige roimhe sin mar bhí an
eitinn air, galar a dhéanann an-dochar do na
scamhóga. Cé gur tháinig an tinneas sin air
arís, níor chuir sé cosc air páirt a ghlacadh san
Éirí Amach. Le linn an ama sin, bhí sé geallta
do bhean darbh ainm Grace Gifford as Baile
Átha Cliath. Aisteach go leor, bhí rún acu
pósadh Domhnach Cásca, ach mar go raibh
an tÉirí Amach le tosú an lá sin, cuireadh an
pósadh ar ceal. Nuair a ghabh na Sasanaigh
Seosamh bhí Grace croíbhriste. Thuig sí nárbh

fhada go gcuirfeadh siad chun báis é. Bhí
Grace cinnte áfach, gur mhaith léi é a phósadh
ar aon nós. Ar bhealach éigin, fuair siad cead
pósadh, agus ar a dó a chlog ar maidin an
4 Bealtaine, roinnt uaireanta sular cuireadh
chun báis é, phós siad i séipéal an phríosúin.
Tugadh Seosamh ar ais chuig a chillín go
díreach ina dhiaidh sin. Ní raibh cead ag Grace
agus Seosamh ach 10 nóiméad a chaitheamh
le chéile agus bhí orthu an 10 nóiméad sin a
chaitheamh ina chillín beag in éineacht le 15
shaighdiúir.
Le héirí na gréine ar an 4 Bealtaine 1916,
tógadh Seosamh amach as a chillín den uair
dheireanach agus cuireadh chun báis é gan
trócaire. Fágadh Grace ina baintreach go
han-óg. Ní dhearna sí dearmad riamh ar
Sheosamh, áfach, agus níor phós arís ina
dhiaidh sin. Tharla tubaiste eile nuair a fuair a
deirfiúr Muriel bás go tobann sa bhliain 1917.
Bhí Muriel pósta ar Thomás Mac Donnchadh
a cuireadh chun báis i ndiaidh Éirí Amach na
Cásca freisin.
Lean Grace leis an troid ar son shaoirse na
hÉireann. Le linn Chogadh na gCarad in Éirinn
chuaigh sí leis na Poblachtánaigh. Gabhadh sa
bhliain 1923 í agus chaith sí 3 mhí i bPríosún
Chill Mhaighneann – an áit ar cuireadh a grá
geal féin chun báis seacht mbliana roimhe sin.
Bhí saol measartha crua aici agus í beo bocht
ar feadh fada go leor. Níor réitigh teaghlach
Sheosaimh léi riamh ach oiread. Fuair sí féin
bás sa bhliain 1955 agus cuireadh i reilig Ghlas
Naíon i mBaile Átha Cliath í, an áit a bhfuil an
chuid is mó acu sin a fuair bás le linn Éirí Amach
na Cásca curtha. Beidh cuimhne go deo ar
Sheosamh agus ar Grace ar go leor cúiseanna,
ach go háirithe as an ngrá a bhí eatarthu agus
as a scéal brónach féin. Scéal grá atá ann ach
is scéal an-truacánta ar fad é freisin.

Ceisteanna
1. Cérbh é Seosamh Máire Pluincéid?
(a) Saighdiúir Sasanach
(b) Duine de na ceannairí ar Éirí Ámach
na Cásca
(c) Deartháir le Grace Gifford

7. Cén fáth a mbeidh cuimhne ag daoine
ar Sheosamh agus Grace, dar leat?
(a) Mar gheall ar a scéal grá tragóideach
(b) Mar gheall ar an troid a rinne siad
(c) Mar gheall ar na nuachtáin

2. Cén bhaint a bhí ag Seosamh le Grace
Gifford?
(a) Ba chairde maithe iad
(b) Bhí siad i ngrá le chéile
(c) Ba naimhde iad

8. In alt 1 tá an focal maraíodh in úsáid
mar:
(a) aidiacht.
(b) cónasc.
(c) briathar.

3. Cén rud a tharla do Sheosamh roimh an
Éirí Amach?
(a) Fuair sé bás
(b) Gabhadh é
(c) D’éirigh sé an-tinn

9. Cad atá sa téacs seo?
(a) Scéal stairiúil
(b) Treoracha
(c) Dialann duine

4. Cén fáth ar cuireadh bainis Sheosaimh
agus Grace ar ceal?
(a) Tharla Éirí Amach na Cásca
(b) Thit siad amach le chéile
(c) Ghabh na Sasanaigh Seosamh
5. Cá fhad a bhí Seosamh agus Grace
pósta?
(a) Blianta fada
(b) Níos lú ná aon lá amháin
(c) Seachtain
6. Cén sórt saoil a bhí ag Grace i ndiaidh
Éirí Amach na Cásca?
(a) Bhí saol deas ciúin aici
(b) Bhí saol crua corraitheach aici
(c) Phós sí arís

