1. In alt 5 aimsigh an frása atá ar comhchiall le chomh maith 		
leis sin.
2. Cén frása in alt 1 atá contrártha le ar a mhéad?
3. Tá an focal má in alt 4. Roghnaigh an leagan ceart de san 		
abairt seo thíos.

Is cuma le cuid de na daoine _____________ mbíonn sacar ná 		
rugbaí le feiceáil ann.
(a) má

(b) mura

(c) murab

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

Tá cuid mhór daoine den tuairim gurb í an staid is fearr ar domhan í.
(a) Is fíric í

(b) Is barúil í

(c) Is bréag í

5. Fiosraigh an focal claonta in alt 2. Cuir in abairt de do chuid
féin é.
6. Cuir an phoncaíocht chuí isteach san abairt seo thíos.

is mór an onóir dom arsa captaen na foirne a bheith ag imirt ar 		
an bpáirc is fearr in éirinn agus san eoraip b’fhéidir

Tasc 2: Ag Fiosrú Feasa
1. Déan achoimre ar an téacs seo.
2. Cad eile ba mhaith leat a fháil amach faoi Pháirc an Chrócaigh?
3. Cad a spreagann daoine leis na cluichí Gaelacha a imirt, dar leat?
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4. An aontaíonn tú leis na daoine a deir nár chóir go mbeadh ‘cluichí
coimhthíocha’ i bPáirc an Chrócaigh? Cén fáth?
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Tasc 1: Ag Fiosrú Focal
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An Fiosraitheoir

Páirc an Chrócaigh

Páirc an Chrócaigh
An imríonn tú peil Ghaelach, iománaíocht,
camógaíocht, liathróid láimhe nó cluiche corr?
Má imríonn, tá seans an-mhaith ann go bhfuil tú
i do bhall de chlub de chuid Chumann Lúthchleas
Gael (CLG). Bunaíodh Cumann Lúthchleas Gael sa
bhliain 1884 leis na cluichí Gaelacha a chur chun
cinn ar fud na hÉireann. Is cinnte go bhfuil obair
mhór déanta ó bunaíodh é. Tá níos mó ná 2200
club fud fad 32 contae na hÉireann agus club
amháin ar a laghad i ngach paróiste sa tír. Dar
ndóigh, tá go leor clubanna eile taobh amuigh
d’Éirinn chomh maith, sa Bhreatain agus sna Stáit
Aontaithe go háirithe, agus sa tSeapáin fiú.
Is cinnte gur chuala tú trácht freisin ar Pháirc
an Chrócaigh, is í sin ceannáras CLG, an staid
is mó in Éirinn. Is í an tríú staid is mó san
Eoraip í freisin san am i láthair. Tá go leor
daoine den tuairim gurb í an staid is fearr ar
domhan í, ach b’fhéidir go bhfuil siad rud beag
claonta! Imrítear na príomhchluichí sa pheil, san
iománaíocht agus sa chamógaíocht ann gach
bliain. Ainmníodh Páirc an Chrócaigh in ómós
don Ard-Easpag Tomás Ó Crócaigh a bhí mar
phátrún ar Chumann Luthchleas Gael.
Tá stair an-suimiúil ag baint le Páirc an Chrócaigh,
dar ndóigh. Rinne saighdiúirí de chuid Arm na
Breataine ionsaí ar dhaoine a bhí ag freastal ar
chluiche ann sa bhliain 1920 agus mharaigh siad
14 dhuine. Ainmníodh Ardán Uí Ógáin in ómós
do Mhicheál Ó hÓgáin, Captaen Thiobraid Árann,
a maraíodh an lá uafásach sin. Tá ardáin eile sa
staid a ainmníodh as daoine eile chomh maith.
Mar shampla:
– Ardán Uí Chíosóg atá ainmnithe in ómós
do Mhicheál Ó Cíosóg a bhí ina mhúinteoir
Gaeilge agus ar dhuine de bhunaitheoirí CLG é;
– Ardán Uí Dhaimhín atá ainmnithe in ómós
do Mhuiris Ó Daimhín a bhí ar dhuine eile de
bhunaitheoirí CLG. Bhí sé ina lúthchleasaí thar
barr ar fad agus shíl daoine áirithe gurbh é an
lúthchleasaí is fearr ar domhan é;

– Ardán Mhic an Fhailí atá ainmnithe in
ómós do Phádraig Mac an Fhailí a bhí ina
lúthchleasaí an-mhaith.
Is é Cnoc 16 an t-aon áit sa pháirc nach bhfuil
suíocháin ann. Deirtear gur tugadh Cnoc 16
air mar gur tógadh é le clocha ó fhoirgnimh a
scriosadh le linn Éirí Amach na Cásca 1916, ach
níl a fhios againn an fíor an scéal sin. Is ardán ar
leith é agus má bhíonn foireann Átha Cliath ag
imirt, bíonn sé plódaithe. Cuireadh go mór leis an
staid de réir a chéile. Thosaigh CLG ar an staid
a chóiriú agus a fheabhsú sna 1990í agus tá sí
i bhfad níos fearr anois. Tá go leor áiseanna ar
fáil sa staid agus tá cuma iontach uirthi. Cé go
bhfuil áit ann do níos mó ná 82,000 duine anois,
is é 90,556 an líon is mó daoine a d’fhreastail ar
chluiche riamh sa pháirc nuair a d’imir an Dún i
gcoinne Uíbh Fhailí sa bhliain 1961.
Bhí an staid go mór i mbéal an phobail in Éirinn
agus thar lear nuair a tugadh cead cluichí rugbaí
agus sacair a imirt ar an bpáirc. Bhí go leor
daoine ann nár aontaigh leis an gcinneadh sin,
áfach, ar chúiseanna éagsúla a bhain le stair na
háite. ‘Cluichí coimhthíocha’ as tíortha eile a thug
siad ar na cluichí sin. Bhí daoine eile ann a raibh
áthas an domhain orthu mar go raibh siad ábalta
cluichí móra spóirt eile a fheiceáil sa staid is fearr
leo. Chabhraigh sé sin go mór, is cosúil, le daoine
i Sasana agus i dtíortha eile stair na gcluichí
Gaelacha agus stair na tíre a thuiscint. Ar a
bharr sin, ní raibh mórán daoine míshásta nuair a
tugadh cead ceolchoirmeacha móra a bheith ann.
Ar aon nós, is cinnte go bhfuil staid den chéad
scoth ag CLG anois agus gur féidir linn ar fad a
bheith an-bhródúil aisti.

Ceisteanna
1. Cá mhéad club de chuid CLG atá in
Éirinn?
(a) Níos lú ná 2000
(b) Thart ar 2000
(c) Níos mó ná 2000
2. Cén fáth ar bunaíodh CLG ar an gcéad
dul síos?
(a) Le cluichí Gaelacha a chur ar fáil thar
lear
(b) Leis an bpeil amháin a chur chun cinn
(c) Leis an spórt Gaelach a fhorbairt ar
fud na tíre
3. Conas a fuair Cnoc 16 a ainm, dar le
roinnt daoine?
(a) Ta sí suite ar bharr cnoic
(b) Úsáideadh clocha ó Éirí Amach na 		
Cásca ar Chnoc 16
(c) In ómós don duine a bhunaigh CLG
4. Cad a bhí speisialta faoin gcluiche
ceannais a imríodh sa bhliain 1961 i
bPáirc an Chrócaigh?
(a) Bhí an freastal is mó riamh ann
(b) Bhí an freastal is lú riamh ann
(c) Maraíodh daoine ag an gcluiche
5. Cad atá difriúil faoi Chnoc 16 i
gcomparáid leis na hardáin eile?
(a) Is féidir an méid is mó daoine a chur
isteach ann
(b) Bíonn gach duine ina seasamh
(c) Níl cead ag daoine rith ann

6. Cén t-athrú is fearr a tháinig ar an staid
ó cóiríodh í?
(a) Is féidir níos mó daoine a chur isteach
(b) Tá sí i bhfad níos nua-aimseartha
(c) Is féidir le gach duine suí go 			
compordach
7. Cén fáth nach raibh gach duine sásta
go raibh cluichí eile le feiceáil ann, dar
leat?
(a) Níor thaitin na cluichí eile leo
(b) Níor thuig daoine eile na cluichí 		
Gaelacha
(c) Shíl siad nár cheart ach cluichí 		
Gaelacha a imirt ann
8. Tá an briathar ainmníodh in alt 3:
(a) san aimsir fháistineach.
(b) san aimsir chaite.
(c) san aimsir láithreach.
9. Cad atá sa téacs seo?
(a) Scéal eachtraíochta
(b) Léirmheas ar leabhar
(c) Eolas fíorasach

