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RÉAMHRÁ
Tá an pacáiste seo, Gaeilge na Sraithe Sóisearaí: An Dara Bliain, á chur ar fáil ag COGG chun go mbeidh
teacht ag daltaí ar ábhar a oireann do Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí: Scoileanna a Fheidhmíonn
trí Mheán na Gaeilge (T1). Tá na gníomhaíochtaí go léir dírithe ar na Torthaí Foghlama atá leagtha amach sna
snáitheanna Cumas Cumarsáide, Feasacht Teanga agus Chultúrtha agus Féinfheasacht an Fhoghlaimeora.
Lámhleabhar na nDaltaí
Tá gach aonad roinnte de réir na dtéamaí seo a leanas:
• Fís agus fuaim, i.e., ceacht atá bunaithe ar fhíseán nó ar chomhad fuaime. Tuairiscí nuachta de chuid
TG4 is mó atá i gceist, rud a chuireann na daltaí i ngleic leis an teanga bheo. Roghnaíodh topaicí a
mbeidh spéis ag na daltaí iontu, mar shampla amhráin phopcheoil a chumadh i nGaeilge nó mar a
úsáidtear gutháin phóca i measc daoine óga. Caithfidh na daltaí a dtuiscint a léiriú ar na tuairiscí féin
agus, chomh maith leis sin, forbairt a dhéanamh ar théamaí na tuairisce agus a dtuairimí féin a chur
in iúl.
• An Dochtúir Gramadaí, i.e., míniú agus cleachtadh ar chuid de na pointí gramadaí is mó a
chruthaíonn deacrachtaí do dhaltaí, mar shampla na briathra mírialta nó an chopail. Cuirtear ‘an
fhadhb ghramadaí’ i láthair agus iarrtar ar na daltaí féin í a réiteach céim ar chéim. Caithfidh siad a
dtuiscint ar an riail a léiriú ar bhealaí éagsúla, mar shampla abairtí a athscríobh, téacsanna gairide a
chur in eagar nó abairtí samplacha dá gcuid féin a sholáthar.
• An litríocht, i.e., ceachtanna ar chuid de na téacsanna litríochta, scannáin agus amhráin atá leagtha
síos le haghaidh an dara agus an tríú bliain. Tá gníomhaíochtaí ann a chabhróidh leis na daltaí agus
iad i ngleic leis an stór focal saibhir sna téacsanna agus gníomhaíochtaí eile a dhíríonn ar ghnéithe
den scríbhneoireacht, mar shampla léiriú na gcarachtar, meafair, nó foinsí inspioráide na n-údar.
Tugtar gach deis do dhaltaí a bhfreagra pearsanta féin a thabhairt ar dhánta agus ar scéalta ar shlí
níos doimhne ná ‘is maith liom’ nó ‘ní maith liom.’
• Seo agus siúd, i.e., ceachtanna atá dírithe ar scileanna taighde (focail a aimsiú i bhfoclóirí clóite nó
i bhfoclóirí ar líne), ar scileanna scríbhneoireachta (poncaíocht, nascfhocail) agus ar ghnéithe den
fhoghraíocht (béim a chur ar fhocail faoi leith san abairt, litreacha balbha agus focail/míreanna nach
gcloistear sa chaint).
Buíochas
Ba mhaith leis na húdair, Antain Mac Lochlainn agus Siuán Ní Mhaonaigh, a mbuíochas a ghabháil le COGG as
deis a thabhairt dúinn tabhairt faoin bpacáiste seo agus as a gcomhairle agus a dtacaíocht ag gach céim den
tionscadal.
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Aonad 1 Ceacht 1
Fonn ceoil
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Breathnú ar thuairisc faoi dhaoine óga ag cumadh
amhráin nua i nGaeilge.
• Do thuairimí féin a phlé maidir le hamhráin i
nGaeilge.
• Léirmheas ar albam leis an mbanna IMLÉ a léamh.
• Do léirmheas féin a dhéanamh ar do rogha amhrán
féin.

1. I mbeagán focal
• Féach ar an tuairisc a rinne Nuacht TG4 faoi chúrsaí ceoil i Scoil Chaitríona, Baile Átha Cliath.
• Cuir i gcás go gcaithfidh tú féin píosa a scríobh faoin scéal seo ar shuíomh gréasáin do scoile féin.
• Scríobh paragraf amháin ar an tuairisc, agus tabhair na príomhphointí eolais go léir.

2. Pointí plé
Cad é a shíleann tú féin faoi amhráin phopcheoil i dteangacha eile seachas an Béarla? Seo do
sheans le do thuairimí féin a chur in iúl.
• Léigh na ráitis 1–4.
• Bí ag smaoineamh orthu ar feadh tamaill. An aontaíonn tú leis na ráitis? An féidir leat cúiseanna ar
bith a thabhairt chun tacú le d’argóint?
• Pléigh na ráitis le dalta eile. Cén dearcadh atá aigesean/aicise?
• Scríobh síos roinnt nótaí faoi na freagraí a gheobhaidh tú. Beidh ort tuairisc a thabhairt don rang ar ball.
Ráiteas

Aontaím/ní aontaím

Cúiseanna

1. “Is é an Béarla teanga
nádúrtha an phopcheoil. Níl
teangacha eile oiriúnach dó.”
2. “Ní bhíonn mórán daoine ag
cumadh amhrán i nGaeilge.”
3. “Ní éireoidh go maith le
hamhrán popcheoil i nGaeilge
mar ní thuigfidh go leor daoine
na focail.”
4. “Ní féidir amhráin phopcheoil
a aistriú go Gaeilge. Bíonn siad
ciotach, mínádúrtha.”
3
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3. Do bharúil?
Is dioscmharcach é Ben Ó Faoláin, as an Daingean i gContae Chiarraí. Scríobhann sé léirmheasanna chomh
maith ina dtugann sé a bhreithiúnas ar albaim nua. Seo léirmheas a scríobh sé don iris www.nos.ie ar an gcéad
albam le IMLÉ, a chanann amhráin i nGaeilge agus i mBéarla.
Léigh an léirmheas ar dtús agus freagair na ceisteanna
ina dhiaidh sin.

Buail arís mé! A IMLÉ
4/5 bronnta ar chéad albam IMLÉ
Ní bhíonn aon leisce orm ceol i dteangacha eile a
cháineadh más cuí, ach le ceol na Gaeilge ní bhíonn sé
riamh chomh simplí sin. Is rogha pholaitiúil a bheith go hiomlán ionraic faoi
chultúr atá i mbaol, go háirithe sa chás nach mbeadh tuairim dhearfach le roinnt ag duine.
Ach más fíor sin, cad é ról an chriticeora in aon chor?
Is léir ó liricí IMLÉ go gcreideann na fir mhisniúla seo i bplé oscailte ar an saol agus cultúr
i gcoitinne. Níl ach moladh tuillte ag an albam iontach, neamhchoitianta seo ar aon nós.
Neamhchoitianta sa tslí go n-éiríonn leis an ngrúpa an oiread sin eilimintí éagsúla a
thabhairt leo go slachtmhar, nádúrtha. Hip hop, indie, honky-tonk Chonamara agus corrdhlaíóg sean-nóis.
Iontach sa tslí go n-éiríonn leis an gcodarsnacht idir na stíleanna cur i láthair atá ag Marcus
Mac Conghail agus Pádraig ‘Muipéad’ Ó Conghaile, is iad ag malartú véarsaí ar amhráin
mar ‘Críochfort’, ‘Ceap do Shuaimhneas’ agus an t-amhrán eipiciúil ‘Buail Arís Mé’.
Neamhchoitianta sa tslí go bhfuil éirithe ag Karl Odlum breith sa stiúideo ar fhuinneamh
seó beo IMLÉ.
Amhráin fhileata iad seo. Ionraic, macánta leis. Teachtaireachtaí dearfacha gan aon dúnadh
súil do dhorchadas agus gruaim an tsaoil a bheith i gceist.
Éist le ‘Pádraig’, amhrán bogchroíoch le curfá a chuirfeadh ardú meanman ar dhuine (“ar
bhéal gach duine a bhí d’ainm”) d’ainneoin téama brónach an amhráin.
É sin ráite, ní gach duine a bhainfidh sásamh as pianó-bhailéad mar ‘Síos An Bóthar’.
Cúis dóchais do thodhchaí an cheoil nua-chumtha Ghaeilge í eisiúint ‘IMLÉ’, bí cinnte de
sin. Táim ag súil nach bhfuil anseo ach tús… buail arís mé, Imlé!

4
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1. Cén fáth a mbíonn faitíos ar Ben léirmheasanna a dhéanamh ar cheol i nGaeilge?
2. Cad iad na rudaí a thaitníonn le Ben faoi albam IMLÉ?
3. Luaitear hip hop, indie agus an sean-nós i measc na stíleanna ceoil atá le cloisteáil ar an albam. An bhfuil
ceann ar bith de na stíleanna sin a thaitníonn go mór leat nó nach dtaitníonn leat ar chor ar bith?
4. Céard é honky-tonk Chonamara, meas tú?
5. Luaigh Ben fear darb ainm Karl Odlum. Cén ról a bhí aigesean san albam?
6. An bhfuil rud ar bith diúltach le rá ag Ben ina léirmheas?

4. Do léirmheas féin
Léigh tú léirmheas a rinne Ben ar albam iomlán. Is é an rud a chaithfidh tusa a dhéanamh anois léirmheas a
dhéanamh ar amhrán amháin. Sula n-éisteann tú leis an amhrán, bí ag smaoineamh ar rudaí mar seo:
• Cad iad na gnéithe is tábhachtaí den chumadóireacht amhrán, dar leatsa?
– Rithim a chuireann fonn damhsa ort.
– Liricí cliste a chuireann ag smaoineamh thú.
– Curfá is féidir a chanadh.
• Cad iad na stíleanna ceoil is mó a thaitníonn leat? An bhfuil ainmneacha Gaeilge orthu?
• Cad iad na stíleanna ceoil nach dtaitníonn leat ar chor ar bith?
Agus tú ag éisteacht leis an amhrán, bí ag smaoineamh ar rudaí mar seo:
– An amhrán gasta nó amhrán mall atá ann?
– An bhfuil tús an amhráin (an intreoir) difriúil leis an gcuid eile?
– An aithníonn tú na huirlisí atá á seinm? Cad iad?
– An bhfuil curfá ann?
– An dtaitníonn guth an amhránaí leat?
– An bhfuil na liricí soiléir?
– Conas a théann an t-amhrán i bhfeidhm ort féin?
Seo roinnt focal agus frásaí a úsáidtear chun cur síos ar cheol agus ar amhráin.

guth binn

as tiúin

úrnua

aithris ar amhrán eile

corraitheach

meidhreach

gruama

fanann sé sa chuimhne

bríomhar

leamh

domhain

fonn a ghreamaíonn i d’aigne

chuirfeadh sé lúcháir ort

chuirfeadh sé brón/tocht ort
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Aonad 1 Ceacht 2
An Dochtúir Gramadaí: ag caint faoin ngramadach

An diagnóis
Is deacair rialacha gramadaí a thuiscint gan focail
a bheith agat chun cur síos orthu. Tabharfaidh an
Dochtúir Gramadaí deis daoibh cuid de na téarmaí
gramadaí is tábhachtaí a chleachtadh.

1. Téarmaí ag teastáil
Tá dhá rud le déanamh agat sa tasc seo.
1. Meaitseáil an sainmhíniú leis an téarma ceart ón mbosca. Bí cúramach: tá 2 théarma ann nach bhfuil le
húsáid ar chor ar bith.
2. Scríobh abairt ina bhfuil sampla de cibé téarma gramadaí atá i gceist, mar atá déanta sa sampla.
Sampla: An fhoirm den aidiacht a úsáidtear chun rudaí a chur i gcomparáid lena chéile: an bhreischéim.
Abairt shamplach: ‘Tá iógart níos sláintiúla ná uachtar reoite.’
an fhoirm spleách

bunuimhreacha

orduimhreacha

réamhfhocal comhshuite

uimhreacha pearsanta

an modh coinníollach

an aimsir ghnáthláithreach

réimír

réamhfhocal

an tsárchéim

1. Seo an fhoirm den bhriathar a úsáidtear le cur síos ar rudaí a tharlaíonn de ghnáth nó go minic:
Abairt shamplach:
____________________________________________________________________________________________
2. Is réamhfhocal é seo a bhfuil níos mó ná focal amháin ann:
Abairt shamplach:
____________________________________________________________________________________________
3. Seo an fhoirm den bhriathar mhírialta a úsáidtear i ndiaidh focail áirithe, mar shampla an, ní, go nó nach:
Abairt shamplach:
____________________________________________________________________________________________

6
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4. Na huimhreacha a úsáidimid chun rudaí a chomhaireamh:
Abairt shamplach:
____________________________________________________________________________________________
5. An fhoirm den aidiacht a úsáidtear le cur síos ar an rud is mó, an rud is lú, an rud is fearr agus araile:
Abairt shamplach:
____________________________________________________________________________________________
6. Seo an fhoirm den bhriathar a úsáidtear le cur síos ar rudaí a d’fhéadfadh tarlú san am atá le teacht:
Abairt shamplach:
____________________________________________________________________________________________
7. Uimhreacha a úsáidtear chun daoine a chomhaireamh:
Abairt shamplach:
____________________________________________________________________________________________
8. Focal beag a chuirtear roimh ainmfhocal chun treo, áit nó suíomh a chur in iúl:
Abairt shamplach:
____________________________________________________________________________________________

2. Éist leis seo
Cuir i gcás go bhfuil Teachta Dála áitiúil ag
teacht go dtí do scoil féin chun duaiseanna a
bhronnadh. Caithfidh do chara Jennifer óráid
bheag a thabhairt i nGaeilge. Cloisfidh tú í
anois, ag cleachtadh an méid atá scríofa aici.
Seo an méid a chaithfidh tusa a dhéanamh:
• Éist leis an óráid.
• Má shíleann tú go bhfuil botún déanta ag Jennifer in áit ar bith, scríobh
síos é.
• Tá 9 mbotún ar fad ann. Cá mhéad a aimseoidh tusa?
• Cloisfidh tú an óráid faoi dhó chun go mbeidh seans agat nótaí a scríobh.
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3. Mínigh féin é
Tabharfaidh an múinteoir cóip den script duit anois. Léigh an script go cúramach agus déan na
rudaí seo a leanas:
• An bhfuil botún ar bith ann nár chuala tú nuair a bhí tú ag éisteacht leis an óráid?
• Scríobh roinnt nótaí chun na botúin a mhíniú do do chara Jennifer. Cén fáth a bhfuil siad
mícheart?
• Mínigh do Jennifer conas na botúin a cheartú.

4. Uair amháin eile
Éist leis an óráid arís agus na botúin go léir ceartaithe. An bhfuil sí níos fearr an t-am seo, dar leat?

5. Pointí plé
Seo roinnt pointí plé maidir le cúrsaí gramadaí. Léigh iad agus déan do mhachnamh orthu.
Scríobh síos roinnt nótaí sa cholún ‘Tuairimí’.

Ráiteas

Aontaím

Ní aontaím

Tuairimí

1. “Tá gramadach na Gaeilge i
bhfad níos deacra ná gramadach
teangacha eile.”
2. “Is cuma faoin ngramadach
– tuigfidh daoine thú fiú má
dhéanann tú neart botún.”
3. “Caithfidh tú rialacha gramadaí
a thuiscint chun do chuid abairtí
féin a chumadh.”
4. “Ní fiú rialacha a fhoghlaim –
tá aipeanna agus feidhmchláir
ríomhaire ann a cheartaíonn
botúin ghramadaí.”
5. “Má bhíonn tú ag smaoineamh
faoin ngramadach an t-am ar fad,
ní bheidh tú in ann an teanga a
labhairt.”

Anois pléigh na pointí le dalta eile. An bhfuil sibh ar aon aigne nó an bhfuil tuairimí éagsúla agat? Bígí réidh le
bhur gcuid tuairimí a mhíniú agus a chosaint.
8
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Aonad 1 Ceacht 3
Crá croí agus faoiseamh
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Éisteacht le hamhrán popcheoil.
• Súil ghéar a chaitheamh ar na liricí.
• Eolas a chur ar théarmaí litríochta mar paradacsa, débhríocht, athrá, monalóg, dialóg.
• Léargas a fháil ar leaganacha caighdeánacha agus leaganacha canúnacha.

1. Sula n-éistfidh tú
Ar ball beag, cloisfidh tú an t-amhrán Faoiseamh leis an mbanna Spats Colombo. Sa bhosca thíos, tá
roinnt focal agus roinnt línte as an amhrán.
• Léigh iad agus déan cinnte go dtuigeann tú an chiall atá leo.
• I ndiaidh duit na focail agus na línte a léamh, cén cineál amhráin is dóigh leat a bheidh ann?
A. Amhrán ciúin, mall, brónach.
B. Amhrán feargach, callánach.
C. Amhrán bríomhar, meidhreach.
• Cad iad na gléasanna ceoil a bheidh chun tosaigh sa cheol, dar leat? Cuir i gcás, pianó, fidil, drumaí,
giotár leictreach, giotár acústach.
• Pléigh do chuid smaointe le dalta eile anois. An bhfuil sibh ar aon aigne?
tá mé i m’aonar

focail caite, seans caillte

ag ligint ort go bhfuil tú ar do sháimhín só

siosarnach dhorcha na hoíche
táim sáinnithe ann

2. Cluas le héisteacht
Éist leis an amhrán anois. An raibh an ceart agat faoin gcineál amhráin atá ann?
Cén chaoi a gcuirfeá síos ar an amhrán ó thaobh an cheoil de? Cad iad na huirlisí atá le cloisteáil ann?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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3. Fonn agus focail
Éist leis an amhrán arís agus na liricí romhat. Sula ndéanfaidh tú sin, seo cúpla pointe tábhachtach.
1. Go minic, bíonn ar amhránaí focail nó cuid d’fhocail a fhágáil ar lár mar chuirfeadh an focal iomlán
isteach ar shruth an cheoil. Tá roinnt samplaí de sin in Faoiseamh. Níl ach siolla amháin in a’m agus a’d
ach bheadh dhá shiolla in agam, agat. Deir an t-amhránaí cá’il tú in áit cá bhfuil tú. Tá sé níos éasca na
focail sin a fhí isteach sa líne.
2. Go minic, bíonn níos mó ná bealach amháin chun focal a rá. Bíonn an leagan caighdeánach ann (is é
sin, an leagan atá san fhoclóir) agus bíonn an leagan canúnach ann (is é sin an leagan a deir daoine
i gceantar faoi leith.) Mar shampla, is leagan caighdeánach é madra ach deir daoine i gCúige Uladh
madadh agus deir daoine i gConnachta mada.
San amhrán seo, deirtear ‘ag ligint ort fhéin’ seachas an leagan caighdeánach ‘ag ligean ort féin.’ Má
éisteann tú go cúramach, cloisfidh tú gur ‘sioscarnach’ a deirtear in áit ‘siosarnach’.

Faoiseamh
1

2

Míle is céad cara a’m anocht,ina dhiaidh sin féin tá
mé i m’aonar;
ag éisteacht leis na glórtha i mo cheann.
Brúigh an cnaipe is múch na smaointe síoraí.

Trom, trom, trom, tromluí orm,
tuirseach tinn den torann i mo chloigeann;
buail ar mo cheann – ná bí beag beann –
ó faraor géar, táim sáinnithe ann.

Focail caite, seans caillte,
anonn ’s anall arís, arís eile;
an chaint ina ciorcal i mo cheann.
Siosarnach dhorcha na hoíche.

Dubh, dubh, dubh, dubh orm,
níl an milleán ortsa nár thug tú slán mé.
Cad é an dóigh a dtuigfidh tú an cás,
nuair nár thuig mé féin ach glaoch an bháis?

Curfá
Níl a fhios ad’ cé thú féin níos mó,
níl a fhios ad’ cá’il tú ag dul amú.
Ag ligint ort go bhfuil tú ar do sháimhín só
nuair nach bhfuil uait ach beagáinín
faoisimh
faoisimh
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4. Do bharúil?
Smaoinigh ar na ceisteanna seo thíos agus scríobh roinnt nótaí i do chóipleabhar. Pléifidh an rang go léir
iad ar ball beag.
1. Tosaíonn an chéad véarsa le paradacsa, is é sin ráiteas a bhfuil an chuma air go bhfuil sé míloighciúil nó
nach dtiocfadh leis a bheith fíor. An féidir leatsa a mhíniú cén chaoi a dtiocfadh le duine míle agus céad
cara a bheith aige agus fós a bheith ina aonar?
2. Cad iad na glórtha atá i gceist sna línte ‘ag éisteacht leis na glórtha i mo cheann’ agus ‘an chaint ina
ciorcal i mo cheann’?
3. Tá débhríocht sa líne ‘siosarnach dhorcha na hoíche’ mar tá níos mó ná ciall amháin ag an bhfocal
siosarnach: (1) hissing (2) whispering (3) rustling sound. Cén fáth ar roghnaíodh an focal sin, meas tú?
Agus cén fáth a bhfuil an tsiosarnach ‘dorcha’?
4. An monalóg (duine ag caint leis féin) nó dialóg (duine ag caint le duine eile) atá san amhrán seo, meas
tú? Cé go díreach atá ag caint?
5. Sa dara véarsa, baintear úsáid as cleas scríbhneoireachta ar a dtugtar athrá. Céard atá i gceist le hathrá
agus cá bhfuil na samplaí san amhrán seo? Cén fáth ar roghnaigh údar an amhráin an cleas seo, dar leat?
6. ‘Ó faraor géar, táim sáinnithe ann.’ Céard a bhfuil sé sáinnithe ann?

5. Ní lia duine ná tuairim
Seo dhá dhearcadh iomlán difriúil faoin amhrán Faoiseamh.
Ní maith
liom amhráin ná dánta
a bhíonn ag plé le smaointe dorcha.
Cuireann siad gruaim orm. Éistim le ceol chun
faoiseamh a fháil, ní chun mé féin a dhéanamh
brónach.
Bíonn
gach duine in ísle brí in
amanna. Tá sé tábhachtach go mbeadh
dánta agus amhráin ann a labhraíonn faoi na
fadhbanna sin. Sin é an bealach is fearr chun
faoiseamh a fháil – labhairt faoi na rudaí
atá ag cur isteach ort.

Cuir na ceisteanna seo ar do pháirtnéir agus lig dó/di na ceisteanna céanna a chur ortsa.
1. Cén dearcadh atá agat féin? An gcuireann amhráin mar Faoiseamh gruaim ortsa?
2. An bhfuil amhrán nó dán eile cosúil le Faoiseamh a chuaigh i bhfeidhm go mór ort? Cuir síos air sin: cé a
chum é, cén t-ábhar atá i gceist?

11
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Aonad 1 Ceacht 4
Faigh an focal
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Féachaint ar na bealaí chun ciall focail nua a fháil amach.
• Plé ar na foclóirí a úsáideann tú féin.
• Scileanna a fhoghlaim a chabhróidh leat teacht ar eolas sna foclóirí.
• Focail a chuardach i bhfoclóir ar líne.

1. Cén chiall atá leis sin?
Léigh an scéal nuachta seo a bhí ar shuíomh gréasáin RTÉ. Nuair a bheidh an scéal léite agat, freagair na
ceisteanna seo maidir leis na focail a bhfuil líne fúthu.
• Cad iad na focail a bhí ar eolas agat cheana féin?
• Cad iad na focail a bhí tú ábalta a thuiscint ón gcomhthéacs?
• Cad iad na focail a bheadh ort a lorg i bhfoclóir?

Dhá thrilliún troigh chiúbach de ghás ar thrí shuíomh san iarthar
Deir comhlacht ón mBreatain go gcuirfidh siad dlús lena gcuid iarrachtaí gás a tharraingt as trí
shuíomh atá aimsithe acu san fharraige amach ó chósta Mhaigh Eo.
Measann an comhlacht Europa Oil & Gas gur dhá thrilliún troigh chiúbach de ghás
atá sna suímh. Sin dhá oiread an mhéid atá i dTobar Gáis na Coiribe nach bhfuil ach 16
chiliméadar soir ó dheas ó na suímh gháis nua seo.
Deir Europa gur cheart go mbeidís in ann tobar taiscéalaíoch a thochailt faoin mbliain 2020
ach an cead cuí a fháil ón Rialtas i dtosach.
Bheadh súil acu freisin, a
deir siad, go bhfaighidís
cead leas a bhaint as
bonneagar Thobar Gáis
na Coiribe leis an ngás a
phróiseáil.
Deir
an
comhlacht
chomh maith gur in uisce
éadomhain atá an gás
agus gur furasta agus gur
saoire é a thabhairt i dtír
dá bharr sin.

12

Gaeilge na Sraithe Sóisearaí Bliain 2.indd 12

29/08/2018 15:40

2. Cabhair ón bhfoclóir
Ar bhealach amháin, bíonn sé an-éasca foclóirí a úsáid. Má tá tú ag iarraidh a fháil amach cén Ghaeilge atá
ar infrastructure, mar shampla, níl le déanamh ach é a lorg i bhfoclóir Béarla–Gaeilge. Mura dtuigeann tú an
chiall atá leis an bhfocal ‘taiscéalaíoch’, níl le déanamh ach é a lorg i bhfoclóir Gaeilge–Béarla.

In amanna eile, áfach, bíonn sé níos deacra teacht ar an eolas atá uait.
• Go minic, bíonn an chiall ag brath ar na focail eile atá thart air. I gcás ‘dlús’, mar shampla, caithfidh tú
‘dlús a chur’ le rud éigin. Tá an rud céanna i gceist le ‘soir ó dheas’ agus ‘rud a thabhairt i dtír.’
• Go minic, bíonn foirmeacha difriúla ag an bhfocal:
Aimsigh an freagra.
Abair liom nuair a bheidh an freagra aimsithe agat.
Is deacair an freagra a aimsiú.
Mar sin de, caithfidh tú a bheith ábalta an foclóir a úsáid mar is ceart chun teacht ar an eolas a bhíonn ag
teastáil uait.
I dtús báire, déan an suirbhé beag seo maidir leis na foclóirí a úsáideann tú féin.
‘Úsáidim foclóir beag póca.’



Cad iad na foclóirí póca a úsáideann tú?
____________________________________________________________________________________________

‘Úsáidim foclóirí ar líne agus aipeanna.’



Cad iad na foclóirí ar líne a úsáideann tú?
____________________________________________________________________________________________

‘Ní úsáidim foclóirí in am ar bith.’



Cad a dhéanann tú nuair a bhíonn focal Gaeilge ag teastáil uait? Cad a dhéanann tú mura dtuigeann tú
focal Gaeilge?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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3. Ag cuardach na bhfocal
Anois, tá obair le déanamh agat féin agus ag do pháirtnéir. Tá 15 nóiméad agaibh leis an eolas seo go léir a
bhailiú ón bhfoclóir atá agaibh.

Ceist

Freagra

1. Cén teideal atá ar an bhfoclóir atá agaibh?
2. Cén bhliain ar foilsíodh é?
3. Cá mhéad leathanach atá ann?
4. Cad é an chéad fhocal ann? (Ná bac le ‘a’.)
5. Aimsigh focal a bhfuil 4 shiolla ann.
6. Cuir na focail seo in ord aibítre:
leathbhádóir/leathanach/leathmhilliún/leathlá/leiceann/leasainm
seicphointe/seirbhís/seisiún/seilg/séideadh/seinm

7. Cé acu aid (aidiacht), ainm (ainmfhocal) nó br (briathar) atá sna focail seo?
-

dealaigh

-

dealbhóir

-

dealraitheach

-

gearrán

-

lean

-

leanúnach

8. Aimsigh 3 aidiacht a thosaíonn le c.
9. Cá mhéad focal san fhoclóir a thosaíonn le X?
10. Cad é an focal deireanach san fhoclóir?

14
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4. M’fhoclóir ar líne
Tá a lán buntáistí ag baint leis an bhFoclóir Nua Béarla–Gaeilge atá ar fáil ar líne ar www.focloir.ie. I measc na
mbuntáistí sin tá na rudaí seo:

1. Foghraíocht I gcás cuid mhór de na focail, is féidir cliceáil ar litir agus cloisfidh tú an focal á rá. Is féidir
an chanúint a roghnú, fiú amháin: C = Connachta, M = an Mhumhain, U = Ulaidh.

2. Gramadach Tá an t-eolas seo go léir le feiceáil go soiléir:
• Cé acu atá an focal ina ainmfhocal nó ina aidiacht nó ina bhriathar nó eile. (Ainmfhocal is ea
‘straoiseog’.)
• Cé acu atá an focal baininscneach nó firinscneach. (Tá ‘straoiseog’ baininscneach.)
• Conas a athraíonn an focal sa tuiseal ginideach. (Tá ‘straoiseog’ sa dara díochlaonadh. Mar sin de,
‘straoiseoige’ a bheadh ann sa ghinideach.)
Tá ‘Draoi Gramadaí’ ar www.teanglann.ie a chabhróidh leat focail a chur san uimhir iolra nó briathra a athrú ó
aimsir go haimsir. Cuir i gcás nach bhfuil tú cinnte conas ‘oscail’ a úsáid sa mhodh coinníollach. Déanfaidh an
Draoi an obair go léir duit.

3. Cialla éagsúla Seans go mbeadh níos mó ná ciall amháin le focal. Smaoinigh ar an bhfocal Béarla bank.
Cuirtear airgead i mbanc ach más river bank atá i gceist, deirtear ‘bruach na habhann.’ Ba cheart go
mbeadh na cialla éagsúla scartha ó chéile go soiléir san fhoclóir.
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5. Bain triail as
Úsáid www.focloir.ie chun cabhrú leat an dá thasc seo a dhéanamh.

Tasc A
Cuir Gaeilge ar na habairtí Béarla 1–5. Féach ar an eolas maidir le miss ar www.focloir.ie chun cabhrú leat.
1. I miss the old house.
2. She never misses a chance to sing.
3. It’s a big red building. You can’t miss it.
4. That car just missed me.
5. All that’s missing now is some music.

Tasc B
Bíonn focail nua á gcur le www.focloir.ie an t-am ar fad. Cuardaigh na focail agus na frásaí seo. Scríobh 5
abairt chun a léiriú go bhfuil tú ábalta na focail a úsáid i nGaeilge.
1. selfie-stick
2. cyberbullying
3. defriend
4. gangland killing
5. fake news
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Aonad 2 Ceacht 1
Cead cainte?
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Féachaint ar thuairisc nuachta maidir le gutháin chliste agus déagóirí.
• Plé ar na hargóintí i bhfabhar agus i gcoinne gutháin chliste a bheith ag déagóirí.
• Do thuairimí féin ar an gceist a léiriú mar agallamh teilifíse.
• Míniú a thabhairt ar chuid de na focail agus na frásaí a bhí sa tuairisc.

1. Ceann corr
Ar ball beag, beidh tú ag féachaint ar thuairisc a rinne
Nuacht TG4 faoi ghutháin chliste. Sula mbreathnóidh tú
ar an tuairisc, féach ar na focail thíos. Tá ceann corr
i ngach líne, is é sin focal atá ‘as áit’ nó nach bhfuil cosúil
leis na focail eile. Mar shampla:
Éire

An Spáinn

An Ghearmáinis

An Fhrainc

Is í ‘an Ghearmáinis’ an ceann corr mar is teanga atá inti – tíortha atá sna focail eile.
• Bain úsáid as foclóirí, más gá, le ciall na bhfocal a fháil amach.
• Nuair a bheidh tú réidh, cuir do chuid freagraí i gcomparáid le freagraí daltaí eile. An bhfuil sibh ar
aon aigne?
1. síciatraí

rialtas

síciteiripeoir

tuairisceoir

2. reachtaíocht

dlí

rialúcháin

saineolaithe

3. aipeanna

idirlíon

cosc

na meáin shóisialta

4. páiste

ógánach

leanbh

tuismitheoir
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2. Roghnaigh focal
• Roghnaigh an focal ceart ó cholún 2 chun na bearnaí i gcolún 1 a líonadh. Bí cúramach: tá focal nó
dhó i gColún 2 nach bhfuil le húsáid ar chor ar bith.
• Scríobh cúig abairt de do chuid féin ag úsáid na bhfrásaí 1–5.
Colún 1

Colún 2

1. to introduce a law
dlí a

isteach

2. to ban something
cosc a

ar rud éigin

3. to get to grips with a problem
i ngleic le fadhb
4. to become interested in something
spéis a

i rud éigin

dhéanamh
dul
chur
thabhairt
bhaint

5. to put something into action
rud éigin a

i bhfeidhm

3. An cheannlíne cheart
Léigh an cheist seo thíos agus féach ar an tuairisc ina
dhiaidh sin.
Roghnaigh an cheannlíne is fearr a chuireann síos ar
an tuairisc. Bí réidh le do fhreagra a mhíniú.
1. Tá daoine óga ag caitheamh an iomarca ama ar
ghutháin chliste.
2. Tá gutháin chliste á n-úsáid ag daoine atá ró-óg.
3. Ba cheart cosc a chur ar ghutháin chliste sna
scoileanna.
4. Tá an Rialtas buartha faoi dhaoine óga agus
gutháin chliste.
18
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4. Cead cainte do chách?
Léigh an sliocht seo as an tuairisc nuachta agus freagair na ceisteanna ina dhiaidh.

Láithreoir: Deir síciatraí atá lonnaithe i gcathair na Gaillimhe le Nuacht TG4 gur cheart reachtaíocht a
thabhairt isteach a chuirfeadh cosc ar ghutháin chliste a bheith ag páistí faoi cheithre bliana déag. Tá
sé molta ag saineolaithe cosanta leanaí rialúcháin níos déine a thabhairt isteach le nach mbeadh fáil ag
leanaí atá ró-óg ar ghutháin chliste.
Tuairisceoir: Tá leanaí na tíre seo níos óige agus níos óige anois agus iad ag cur spéis i ngutháin chliste
– gutháin a mbíonn teacht orthu ar an idirlíon agus ar aipeanna éagsúla. Go deimhin, tá leanaí ag
caitheamh tréimhsí níos faide ar líne agus ar na meáin shóisialta anois in aghaidh an lae.
Tá molta ag saineolaithe cosanta leanaí rialúcháin níos déine a thabhairt isteach chun dul i ngleic le
hógánaigh ag úsáid gutháin chliste agus iad ró-óg. Agus tá sé molta go gcuirfí cosc ar ghutháin chliste a
bheith ag ógánaigh faoi cheithre bliana déag d’aois.
Is síciatraí agus síciteiripeoir í i gcathair na Gaillimhe Máirín Ní Nualláin, agus aontaíonn sí gur cheart
reachtaíocht a thabhairt isteach chun dul i ngleic leis an bhfadhb.
Máirín Ní Nualláin: Sílim go gcuideodh sé go mór dá mbeadh reachtaíocht ann – reachtaíocht ón
Rialtas féin – mar ansin, sé sin, chuideodh sé sin leis na tuismitheoirí agus, ag deireadh an lae,
chuideodh sé leis na leanaí féin. Is féidir leo a rá lena leanaí: “Seo é an dlí. Seo a chaithfeas muid a
dhéanamh. Agus chuideodh sé go mór, mar ní dóigh liom, faoi cheathair déag, go bhfuil sé ceart ceann
de na smartphones a bheith, go pearsanta, ag gach leanbh.

5. Mínigh féin é
Freagair na ceisteanna seo mar gheall ar na focail agus na frásaí a bhí sa tuairisc.
1. Cuir i gcás go mbeadh níos mó ná síciatraí amháin ann. Cén chaoi a scríobhtar é san uimhir iolra?
____________________________________________________________________________________________
2. ‘Mór/níos mó’, ‘deas/níos deise’, ‘daor/níos daoire’ ach cén aidiacht atá i gceist le ‘níos déine’?
____________________________________________________________________________________________
3. Cén fáth a bhfuil fleiscín (-) idir an dá chuid den fhocal ró-óg?
____________________________________________________________________________________________
4. Ceithre chathaoir, ceithre pheann, ceithre theach ach cén fáth ceithre bliana?
____________________________________________________________________________________________
5. Céard atá i gceist leis na meáin shóisialta? Tabhair 3 shampla de na meáin shóisialta.
____________________________________________________________________________________________
6. Gutháin chliste, na meáin shóisialta – cén fáth a bhfuil séimhiú ar na haidiachtaí?
____________________________________________________________________________________________
7. “Tá sé molta go gcuirfí cosc ar ghutháin chliste...” Cén aimsir ina bhfuil an briathar cuir san abairt sin?
____________________________________________________________________________________________
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8. “Sílim go gcuideodh sé go mór…” An féidir leat smaoineamh ar fhocail eile a chiallaíonn an rud céanna le
cuidigh?
____________________________________________________________________________________________
9. An féidir leat smaoineamh ar fhocail eile a chiallaíonn an rud céanna le ag deireadh an lae?
____________________________________________________________________________________________
10. Dúirt Máirín smartphones in áit gutháin chliste; cén chúis atá leis sin, do bharúil?
____________________________________________________________________________________________

6. I bhfabhar nó i gcoinne?
Seo thíos roinnt argóintí i bhfabhar agus i gcoinne gutháin chliste a bheith ag daoine faoi bhun 14 bliana. Léigh
go cúramach iad agus freagair na ceisteanna 1–3.

1. Cad iad na hargóintí i bhfabhar gutháin chliste agus na hargóintí ina gcoinne? (Scríobh an litir isteach sa
cholún ceart sa tábla thíos.)
2. Roghnaigh an argóint is fearr i bhfabhar agus i gcoinne gutháin chliste a bheith ag daoine faoi bhun 14
bliana d’aois.
3. An bhfuil argóintí ar bith eile agat féin agus ag do pháirtnéir?

A. “Tá an t-idirlíon contúirteach. Seans go mbeadh daoine contúirteacha ag iarraidh dul i dteagmháil leat.”
B. “Tá an teicneolaíocht fíorthábhachtach. Caithfidh déagóirí taithí a bheith acu ar ghléasanna
leictreonacha a úsáid.”
C. “Ba cheart do dhaoine muinín a bheith acu san aos óg – tá a fhios ag déagóirí conas gutháin a úsáid go
sábháilte.”
D. “Bíonn gutháin chliste iontach úsáideach don dalta scoile – tá a lán aipeanna oideachais ann.”
E. B’fhearr do dhéagóirí am a chaitheamh i gcuideachta daoine eile ná a bheith ag amharc ar ghutháin an
t-am ar fad.”
F. “Is féidir le tuismitheoirí súil a choinneáil ar dhéagóirí agus iad ag úsáid ríomhaire nó táibléid, ach ní
féidir sin a dhéanamh i gcás guthán cliste.”
G. “Má tá guthán cliste ag an duine óg, beidh na tuismitheoirí ábalta dul i dteagmháil leis/léi i gcónaí agus
beidh a fhios acu cén áit a bhfuil sé/sí.”
H. “Nuair a bhíonn gutháin chostasacha á n-iompar ag daoine, is mó seans go ndéanfar iad a robáil nó a
ionsaí.”
I. “Tá na gutháin daor le ceannach, agus bíonn billí móra i gceist.”
J. “Tá sé rófhurasta teacht ar fhíseáin agus ar chluichí nach bhfuil oiriúnach do dhéagóirí.”
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I bhfabhar gutháin chliste

I gcoinne gutháin chliste

Is í an argóint is fearr i bhfabhar gutháin chliste...
_______________________________________________________________________________________________
Is í an argóint is fearr i gcoinne gutháin chliste…
_______________________________________________________________________________________________
Argóintí eile a chumamar féin…
_______________________________________________________________________________________________

7. Faoi agallamh
Seo do dheis le páirt a ghlacadh i rólimirt faoin gceist
a bhí sa tuairisc: ar cheart do dhéagóirí óga gutháin
chliste a bheith acu?

Ról A
Is tuairisceoir le Nuacht TG4 thú. Tá tú chun agallamh a
chur ar dhalta maidir le gutháin chliste.
• Cuir na trí cheist seo ar an dalta. (Is féidir
tuilleadh ceisteanna a chur más mian leat.)
• Scríobh síos roinnt nótaí faoi na freagraí a
gheobhaidh tú – beidh ort tuairisc a thabhairt don rang.
1. Tá daoine ag rá nár cheart gutháin chliste a bheith ag déagóirí óga. Céard a shíleann tú féin?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. An bhfuil guthán cliste agat féin nó ag cara de do chuid? Ar mhaith leat ceann a bheith agat?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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3. Tá a lán rudaí contúirteacha ag baint leis an idirlíon. Cén chomhairle atá agat do dhéagóirí eile maidir
leis an idirlíon a úsáid go sábháilte?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Ról B
Tá tuairisceoir le Nuacht TG4 ag teacht chun na scoile. Cuirfidh sé/sí agallamh ort maidir le gutháin chliste.
• Léigh na ceisteanna ar dtús agus bí ag smaoineamh faoi na freagraí a thabharfaidh tú.
• Freagair ceisteanna an tuairisceora. Glac d’am agus ná bíodh deifir ort.
• Seans go gcuirfidh an tuairisceoir ceisteanna breise ort.
1. Tá daoine ag rá nár cheart gutháin chliste a bheith ag déagóirí óga. Céard a shíleann tú féin?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. An bhfuil guthán cliste agat féin nó ag cara de do chuid? Ar mhaith leat ceann a bheith agat?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3. Tá a lán rudaí contúirteacha ag baint leis an idirlíon. Cén chomhairle atá agat do dhéagóirí eile maidir
leis an idirlíon a úsáid go sábháilte?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Aonad 2 Ceacht 2
An Dochtúir Gramadaí: ná héist le hamadán

An diagnóis
Is minic a bhíonn fadhbanna ag daoine leis an litir
h. Corruair, cuirtear h roimh fhocail a thosaíonn
h
le guta ((a, e, i, o & u), mar shampla “Ná héist le
h
hamadán mar sin.”
Is é an t-ainm a thugtar air ná an réamhlitir h, mar cuirtear
an h roimh na focail éist agus amadán.
Ná siúil ar an urlár ﬂiuch

1. Fios feasa
Seo pointe tábhachtach a bhaineann leis an réamhlitir h: ní hionann é agus séimhiú. Is fíor
go mbíonn h i gceist sa dá chás ach tá difríochtaí móra eatarthu:
1. Is ar chonsain a chuirtear an séimhiú, mar shampla Ní thuigim an Ghearmáinis go rómhaith.
2. Ní hionann in aon chor na rialacha a bhaineann leis an réamhlitir h agus na rialacha a bhaineann leis an
séimhiú. Cuir i gcás, bíonn an réamhlitir h ann tar éis an fhocail ná:
Ná habair sin.
Ná héirigh go fóill.
Ná hinis d’aon duine.
Ná hoscail an doras sin.
Ach ní chuireann ná séimhiú ar chonsain in am ar bith:
Ná bac leis.
Ná déan sin.
Ná siúil ar an urlár fliuch.
Ná tabhair airgead ar bith dó.
Déanann daoine botúin toisc go mbíonn an réamhlitir h agus an séimhiú trína chéile acu. Féach ar na samplaí
seo:
• Is tusa an dara dhuine a dúirt é sin liom inniu.
• A hÉamainn, ná bhris an fón!
Is é seo an bealach ceart leis na habairtí sin a rá:
• Is tusa an dara duine a dúirt é sin liom inniu.
• A Éamainn, ná bris an fón!
Sin í an diagnóis, ach feicfimid anois an féidir libh an galar a leigheas.
23
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2. Bain triail as
Anois, tá rud beag oibre le déanamh agat féin.

• I dtús báire, léigh an t-alt thíos.
• Tá an réamhlitir h fágtha ar lár anseo is ansiúd sa téacs. Caithfidh tusa iad go léir a scríobh isteach
arís.
• Tabhair 5 phointe duit féin as gach ceann ceart.
• Bain 5 phointe díot féin as gach ceann mícheart.

DEIREADH GO DEO LE COGAÍ?
Nuair a bunaíodh na Náisiúin Aontaithe, an 24
Deireadh Fómhair, 1945, bhí dóchas láidir ann go
gcuirfeadh an eagraíocht nua deireadh le cogadh
agus le achrann idir náisiúin an domhain. Ar
shlí, ba é seo an dara iarracht chun a leithéid a
chur ar bun. Bunaíodh eagraíocht eile, Conradh
na Náisiún, i ndiaidh an Chéad Chogaidh
Dhomhanda. D’fhógair náisiúin na Eorpa an t-am
sin nach mbeadh cogadh chomh fada ná chomh
uafásach ann choíche arís. Ach tá a fhios againn
go léir gur tharla cogadh ní ba mheasa fós – an
Dara Cogadh Domhanda.
Bhí a lán ceisteanna le freagairt sular bunaíodh
na Náisiúin Aontaithe (NA). Cá áit a mbeadh
sé lonnaithe? Cá mhéad airgid a bheadh le íoc
ag na baill chun go mbeadh an eagraíocht in
ann feidhmiú go éifeachtach? An mbeadh cead
isteach ag gach náisiún? Rinne Rialtas na Éireann
iarratas dul isteach sna NA sa bhliain 1946.
Diúltaíodh an t-iarratas, rud a chuir isteach go
mór ar na Éireannaigh. Ach fuarthas réiteach ar
na deacrachtaí sin go an-luath. An cheist is mó
atá le freagairt inniu ná ‘Ar éirigh leis na Náisiúin
Aontaithe a gcuid spriocanna a bhaint amach?’
D’éirigh, go pointe áirithe. Is iomaí cogadh a bhí ann ón uair a bunaíodh na NA, ach seans nach féidir le
eagraíocht ar bith deireadh a chur le coimhlintí ar fud an domhain, ón Úcráin go Iosrael. Is fíor áfach, nár
tharla cogadh mór idirnáisiúnta ar nós an dá chogadh dhomhanda. Is mór an rud é sin nuair a chuimhnítear
gur cogadh le airm núicléacha a d’fhéadfadh a bheith ann.
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3. Mínigh féin é
Bunaithe ar an obair a rinne tú ar an téacs thuas, an féidir leat 6 shampla den réamhlitir h a
chur ar fáil agus sampla a scríobh i ngach cás?
• Tá an chéad sampla déanta, mar chabhair duit.
• Ná húsáid an focal céanna faoi dhó, mar shampla le.
Cuirtear an réamhlitir h roimh fhocal a thosaíonn le guta sna cásanna seo a leanas:
1. I ndiaidh an réamhfhocail le, mar shampla ‘An raibh tú ag caint le hÚna inniu?’
2. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

4. Seanfhocail ar seachrán
Scríobh isteach an focal atá in easnamh sna seanfhocail seo go léir.
1. Tús maith leath na
2. Ní
3. Éist le fuaim na
4. Ní

.
lá na báistí lá na bpáistí.
agus gheobhaidh tú breac.
dul go dtí an baile mór agus teacht as.

5. Bíonn cead cainte ag fear caillte na

.
25
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Aonad 2 Ceacht 3
Saineolaí Teicneolaí
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Gearrscéal le hOrna Ní Choileáin a léamh.
• Féachaint ar na carachtair sa scéal.
• Éisteacht le roinnt tuairimí faoin scéal.
• Do thuairim féin faoin scéal a thabhairt.

1. Cas leis an údar
Breathnaigh ar phíosa a baineadh as agallamh le hOrna Ní Choileáin, a scríobh an gearrscéal ‘Saineolaí
Teicneolaí’.
• An dtugann sí leid ar bith faoi ábhar an scéil? Céard é?
• Cén dearcadh a bheidh le brath ar an scéal, dar leat – diúltach nó dearfach?

2. Seal ag léamh
Léifimid an chéad chuid den scéal ‘Saineolaí Teicneolaí’ anois (lch. 161). Má tá focal ar bith ann nach dtuigeann
tú, cabhróidh an múinteoir leat an chiall a fháil amach.

3. Tréithe pearsanta
Chasamar ar bheirt sa chéad chuid den scéal: Ultan Ó Riain agus ‘fear na féasóige’. Is cliste mar a léiríonn an
t-údar pearsantacht na gcarachtar sa scéal. Ní deir sí in áit ar bith: ‘Tá Ultan mar seo’ nó ‘Tá fear na féasóige
mar siúd’. Léiríonn sí a bpearsantacht trí na rudaí a dhéanann siad agus na rudaí a deir siad. Is maith le
scríbhneoirí a bheith ag obair ar an gcaoi sin. ‘Is fearr léiriú ná insint lom,’ a deir siad.
• Conas a léiríonn an t-údar pearsantacht agus tréithe na gcarachtar sa chéad chuid den scéal?
• Aimsigh píosaí sa téacs a léiríonn na tréithe sa tábla thíos. Déan iarracht sampla amháin a fháil le
haghaidh gach ceann de na tréithe atá luaite.
• Pléigh do chuid freagraí le dalta eile. An bhfuil sibh ar aon aigne?
Carachtar: Ultan Ó Riain

Samplaí ón scéal

1. sotalach/doicheallach
2. páistiúil
3. amhrasach faoi dhaoine eile
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Carachtar: fear na féasóige

Samplaí ón scéal

1. mistéireach
2. bagrach

4. Céard a tharla ansin?
Lean ort agus léigh an dara cuid den scéal anois. Agus tú ag léamh, bí ag smaoineamh ar an gceist seo:
An bhfuil an ceart ag Ultan a bheith amhrasach nó an bhfuil rud éigin níos dorcha ag tarlú dó?

5. Deireadh an scéil
Níl ach cúpla leathanach den scéal fágtha anois. Léigh an chuid eile agus bí ag smaoineamh ar an gceist seo:
Céard a tharlóidh má chasann Ultan le fear na féasóige arís?

6. Do bharúil?
Éist le tuairimí roinnt daoine a bhfuil ‘Saineolaí Teicneolaí’ léite acu. Céard é an rud is mó a chuaigh i bhfeidhm
ar gach duine acu?
Cainteoir 1: _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Cainteoir 2: _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Cainteoir 3: _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

7. Do shealsa
Cuir i gcás go bhfuil duine chun agallamh a chur ortsa, ag iarraidh a fháil amach mar a chuaigh ‘Saineolaí
Teicneolaí’ i bhfeidhm ort féin.
• Scríobh síos roinnt nótaí. Conas a chuaigh an scéal i bhfeidhm ort? Cad iad na rudaí a thaitin nó nár
thaitin leat?
• Déan taifeadadh fuaime nó físe díot féin ag caint faoin scéal.
• Cuir an taifeadadh sa Phunann Teanga.
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Aonad 2 Ceacht 4
Sin mar a bhíonn
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Abairtí a léamh chun a fháil amach cén uair a úsáidtear ‘tá’ agus cén uair a úsáidtear ‘bíonn’.
• Seanfhocail a chríochnú.
• Páirt a ghlacadh i rólimirt.
• Smaoineamh faoi fhuaimeanna na Gaeilge agus sampla de do chuid cainte féin a thaifeadadh.

1. Mínigh féin é
Léigh na habairtí seo thíos agus bí ag smaoineamh ar an gceist seo:
Cén fáth a bhfuil tá (agus níl/an bhfuil) i gcuid acu agus bíonn (agus ní bhíonn/an mbíonn) i gcuid eile?
1. Níl mórán airgid fágtha agam anois.
2. Ní bhíonn mórán turasóirí anseo le linn an gheimhridh.
3. An bhfuil tuirse oraibh i ndiaidh an turais sin?
4. An mbíonn sé deacair éirí chomh luath sin gach lá?
5. Nach bhfuil an siopa sin iontach daor?
6. Nach mbíonn sé costasach dul ar saoire le linn
an tsamhraidh?
7. Tá an béile seo an-bhlasta ar fad.
8. Bíonn blas ar an mbeagán.
A. Úsáidtear tá chun cur síos ar rudaí…
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
B. Úsáidtear bíonn chun cur síos ar rudaí…
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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2. Seanfhocail ar seachrán
Is minic a úsáidtear bíonn i seanfhocail, chun trácht ar rudaí a tharlaíonn go minic nó ar rudaí a bhíonn fíor de
ghnáth. Tá ocht gcinn acu sa liosta thíos ach tá rud beag oibre le déanamh orthu.
• Tá focal nó dhó fágtha ar lár i ngach seanfhocal. Beidh ort na bearnaí a líonadh le focail ón mbosca
thíos.
• Bí cúramach – tá roinnt focal sa bhosca nach bhfuil le húsáid ar chor ar bith.
• An dtuigeann tú ciall na seanfhocal? An bhfuil seanfhocal sa Bhéarla a bhfuil an chiall chéanna leis?
1. Bíonn an fhírinne

.

2. Bíonn dhá

ar gach scéal.

3. Bíonn siúlach

.

4. Ní mar a

a bhítear.

5. An té a bhíonn amuigh, fuaraíonn a
6. Is minic a bhíonn ciúin
7. Bíonn cead

.
.

ag fear caillte na himeartha.

8. Nuair a bhíonn an cat amuigh, bíonn an luchóg ag

.

mholtar

tuirseach

isteach

chuid

insint

cliste

searbh

shíltear

dochreidte

chosa

rince

ciontach

cainte

gáire

scéalach

3. Aistrigh leat
Seo roinnt eolas úsáideach maidir leis an mbriathar bíonn.
1. Sa Bhéarla a labhraítear in Éirinn, deirtear rudaí atá cosúil le bíonn sa Ghaeilge: There be’s a big crowd at
the matches nó There does be good music there. An ndeir daoine i do cheantar féin rudaí mar sin?
2. Botún atá ann ‘bíonn mé’ a rá. Ritheann ‘bíonn’ agus ‘mé’ isteach ina chéile: Bím ann go minic.
3. Bíonn séimhiú ar bíonn tar éis an fhocail ghairid a: An té a bhíonn amuigh… Nuair a bhíonn an cat
amuigh…
4. Má chuireann duine ceist mar seo ort: An mbíonn tú i do shuí go luath ar maidin? ná habair ‘is ea’ nó
‘tá’. Caithfidh tú an briathar ‘bíonn’ a úsáid sa fhreagra, mar seo:
Ceist: An mbíonn tú i do shuí go luath ar maidin?
Freagra: Bím/Ní bhím.
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Anois, bain úsáid as an eolas sin go léir sa rólimirt thíos.
• Agus tú ag obair le dalta eile, cuir Gaeilge ar an gcomhrá gairid thíos.
• Aistrigh tusa ról amháin agus aistreoidh do pháirtnéir an ról eile.
• Bí ag smaoineamh ar ‘tá’ agus ‘bíonn’, go háirithe agus tú ag tabhairt freagra ar cheist.
• Cuimhnigh ar an mbriathar atá in úsáid sna ceisteanna. Caithfidh tú an briathar sin a úsáid i do
fhreagra féin.
Fáilteoir: Hello. Can I help you?
Cuairteoir: You can, I hope. I want to speak to Dr Mac Néill.
Am I in the right place?
Fáilteoir: Yes. But Dr Mac Néill isn’t normally in the oﬃce at
the weekend. Do you have an appointment?
Cuairteoir: No. Do I need an appointment?
Fáilteoir: Yes, of course. Dr Mac Néill is always busy.
Cuairteoir: We’re all busy. Ok, how about Monday?
Fáilteoir: She usually has some free time in the afternoon.
Cuairteoir: Great. I don’t work on Mondays.

4. Blas na Gaeilge
Díreach ar nós na Fraincise nó na Spáinnise, tá fuaimeanna sa Ghaeilge nach bhfuil sa Bhéarla ar chor ar bith.
Iad siúd nach bhfuil Gaeilge ó dhúchas acu, caithfidh siad iarracht a dhéanamh gan an Ghaeilge a labhairt
díreach mar a labhraíonn siad Béarla. Ach seo an dea-scéal – is féidir le duine ar bith máistreacht a fháil ar
fhuaimeanna na Gaeilge.
• Éist leis an gcomhad fuaime. Sliocht atá ann as an úrscéal Gealach le Seán Mac Mathúna. Is féidir an
sliocht a léamh le linn duit a bheith ag éisteacht.
• Sa sliocht seo tá Jack, Liz agus a n-athair ag cuardach ‘Gealach’, capall a thit isteach san uisce i ndiaidh
timpiste báid. Tá eagla orthu go bhfuil sí báite.
• Agus tú sa bhaile, léigh an téacs amach os ard agus déan é a thaifeadadh. Éist leis an gcomhad fuaime
agus leis an bpíosa a thaifead tú féin.
• I ndiaidh duit an dá phíosa a chur i gcomparáid lena chéile, líon isteach an ceistneoir ‘Mise agus
fuaimeanna na Gaeilge’.
Bhí Jack ag rith leis síos bruach na habhann. Bhí Liz ag rith síos an bruach eile. Bhí an ceo chomh trom sin
nach bhfaca siad a chéile, ach chuala siad na screadanna, ‘Gealach! Gealach!’ Shrois siad an trá. Ní raibh
aon rud ann ach gaineamh, tonnta, dumhcha agus macalla na farraige i ngach áit. Ní raibh rian capaill ar an
ngaineamh in aon áit. Chuardaigh siad na dumhcha agus rith siad tríothu agus ní bhfuair siad mar thoradh
ar gach ‘Gealach! Gealach!’ ach macallaí. Ní raibh sí in aon áit.
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Mise agus fuaimeanna na Gaeilge
Aontaím go láidir

Aontaím

Ní aontaím

1. Tá an píosa a thaifead mé soiléir,
sothuigthe.
(Má shíleann tú go bhfuil rudaí ann atá
deacair a thuiscint, abair cad iad.)
2. Labhraím ar an luas céanna leis an
gcainteoir sa chomhad fuaime.
(Mura bhfuil tú sásta le luas do chuid
cainte, mínigh cén fáth.)
3. Deir an cainteoir focail/fuaimeanna nach
féidir liomsa a rá.
(Cad iad na focail/fuaimeanna atá i
gceist?)
4. Cén caighdeán atá mé ag iarraidh a bhaint
amach?
A. Beidh mé sásta má thuigeann daoine mo
chuid Gaeilge.
B. Ba mhaith liom blas deas a bheith ar mo
chuid Gaeilge, mar atá ar Ghaeilge an
duine atá ag léamh sa chomhad fuaime.
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Aonad 3 Ceacht 1
Tóg go bog é
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Breathnú ar fhíseán faoi aclaíocht agus suaimhneas.
• Na céadfaí agus mothú a phlé.
• Comhairle a fháil maidir le tuirse agus strus.

1. Déan do mhachnamh air
Ar ball beag, beidh tú ag éisteacht le Gráinne Ní Ghilín ag
cur síos ar na rudaí a dhéanann sí le strus a laghdú. Sula
ndéanfaidh tú sin, tá rud beag oibre le déanamh agat.
• Cén chaoi a ndéarfá na focail agus na frásaí 1–10
i nGaeilge? Scríobh do leagan féin i gcolún A.
• Féach ar an bhfíseán ansin agus bí ag éisteacht go
cúramach leis na rudaí a deir Gráinne. Scríobh isteach
i gcolún B iad. Ná bí buartha má tá rud amháin agatsa
agus rud eile ar fad ag Gráinne – tá níos mó ná bealach
amháin ann le rudaí a rá i nGaeilge.

Béarla

Mo leagan féin

An rud a deir Gráinne

1. meditation
2. yoga
3. tension
4. breathe in
5. obstacle
6. muscles
7. to make a mountain out of a
molehill
8. to ease my mind
9. people know about yoga
10. tied up together /
interconnected
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2. Na céadfaí
Deir Gráinne gur rud maith atá ann do chorp agus d’intinn a bheith
i dtiúin lena chéile. Bíonn sin ag brath ar na céadfaí.
Cad iad na céadfaí a bhaineann leis na baill seo den cholainn?

Páirt den cholainn

Céadfa

1. cluasa
2. srón/gaosán
3. teanga
4. méara
5. súile

3. Cuir síos air
Cuir na ceisteanna seo ar do pháirtnéir agus lig dó/di na ceisteanna céanna a chur ortsa. Cuimhnigh: scríobh
roinnt nótaí faoi na rudaí a déarfaidh do pháirtnéir. Beidh ort tuairisc ghairid a thabhairt ar ball.
Mise

Mo pháirtnéir

1. Cén boladh is fearr leat?
Cuir síos air.
2. An fearr leat bia milis nó bia
saillte? Cuir síos ar an mbéile
is blasta ar fad, dar leat.
3. An bhfuil fuaim ar bith ann a
ghoilleann ar do chluas? Cuir
síos air.
4. Cén dath is lú a thaitníonn
leat? Cén fáth?
5. Cén chéadfa is tábhachtaí ar
fad, dar leat?
A. Ag daoine
B. Ag ainmhithe
Mínigh cén fáth.
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4. Aimsigh aidiacht
Tá aidiacht ag teastáil chun cur síos ar na rudaí atá luaite sna habairtí seo. An féidir leat ceann oiriúnach a chur
ar fáil?
Sampla: Bhí daoine ag caitheamh toitíní sa seomra agus d’fhág siad boladh

ina ndiaidh.

Bhí daoine ag caitheamh toitíní sa seomra agus d’fhág siad boladh bréan/stálaithe/gránna ina ndiaidh.
air.

1. Tá an bainne sin ann le seachtain agus is dócha go bhfuil blas
2. Éan mór is ea an préachán a bhfuil guth
3. Tá dúil mhór agam sa léine shíoda seo. Tá sí deas

aige.
.

4. Bhrisfeadh sí gach fuinneog sa teach agus í ag canadh, tá a guth chomh
5. Ní dhéanfaidh mé dearmad choíche de bholadh

sin.

na rósanna.

5. Ar do shuaimhneas
Anois léigh an méid a dúirt
Gráinne agus déan
na rudaí seo a leanas:
• Má tá focal nó frása
ann nach dtuigeann
tú, faigh míniú san
fhoclóir.
• Scríobh síos focail
agus frásaí a bheidh
úsáideach duit féin
nuair a bheidh tú
féin ag scríobh nó
ag déanamh cur i
láthair.
• Scríobh freagraí ar
na ceisteanna 1–3.

1
Sílim go dtugann do chorp comharthaí duit go bhfuil tú faoi strus. Mar shampla, seans go dtiocfaidh tinneas
cinn ort. Seans go mothóidh tú teannas i do chliabhrach agus go mothóidh tú nach dtig leat aer a thógáil
isteach mar is ceart, go bhfuil bac éigin ann, nó constaic, ar an aer dul isteach. Seans go mbeidh na matáin
teann agus go mbeidh tú righin agus tú ag iarraidh bogadh thart.
Ceist 1: An mbíonn tú féin faoi bhrú in am ar bith? Cad iad na rudaí is cúis leis sin?

34

Gaeilge na Sraithe Sóisearaí Bliain 2.indd 34

29/08/2018 15:49

2
Is cinnte go mbíonn strus orm féin. Sin an fáth a ndéanaim machnamh agus Qigong agus na rudaí sin. Tá mise
ar dhuine de na daoine sin a dhéanann rud mór, b’fhéidir, de rud beag. So, bhain mé an pointe amach i mo
shaol, nuair a bhí mé sna fichidí, nuair a thuig mé go raibh seo ag cur isteach go mór ar mo shaol. Shocraigh
mé gurbh éigean dom rud éigin a dhéanamh le mo chorp agus le m’intinn a shuaimhniú agus sin an fáth ar
thosaigh mé ag gabháil don mhachnamh. Agus bhí mé ar saoire san Ind, bhí mé ar chúrsa machnaimh san Ind,
agus is san Ind a casadh múinteoir Qigong orm. Cúpla bliain ina dhiaidh sin, thaitin an Qigong an oiread sin
liom go raibh sé i gcónaí ar intinn agam ina dhiaidh sin níos mó staidéir a dhéanamh air.

Ceist 2: Cad a dhéanann tú féin chun do chorp agus d’intinn a shuaimhniú?

3
Tá cur amach ag daoine ar ióga. Agus má chuireann muid ióga i gcomparáid le Qigong, tig ióga ón Ind, tig
Qigong ón tSín. So is córais iad, an dá rud, a chuidíonn leis an chorp agus leis an intinn ach tá an chuma atá
orthu rud beag difriúil as siocair go mbaineann siad le cultúir dhifriúla. So, Qigong, bíonn gluaiseachtaí malla
séimhe i gceist, leis na lámha, den chuid is mó. Is dóigh liom gurb é an rud atá ag tarlú ná go bhfuil aontú ag
tarlú idir an corp agus na smaointe. Tá do smaointe agus na gluaiseachtaí a dhéanann an corp fite fuaite ina
chéile. Tá siad ag cothú a chéile agus ag láidriú a chéile agus sin an fáth go n-oibríonn sé. Nuair a tharlaíonn
sé sin ionainn tá muid iomlán arís, tá muid istigh ionainn féin agus sin an fáth a mothaíonn muid i bhfad níos
suaimhní agus i bhfad níos sásta.
Cinnte, mholfainn machnamh de chineál éigin a dhéanamh, fiú mura gcaitheann tú ach cúig nó deich mbomaite
sa lá ag gabháil dó. Cuideoidh sé go mór leat.

Ceist 3: Ar bhain tú triail riamh as ióga nó machnamh nó ceann ar bith de na rudaí a mholann Gráinne? An
mbeadh suim agat triail a bhaint astu? Cén fáth?
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Aonad 3 Ceacht 2
An Dochtúir Gramadaí: an réamhlitir t

An diagnóis
Is minic a bhíonn amhras ar dhaoine faoin
réamhlitir t. Míneoidh an Dochtúir Gramadaí conas
í a úsáid mar is ceart.

1. An réamhlitir t
Corruair, cuirtear t roimh fhocail a thosaíonn le s nó le guta
(a, e, i, o & u).
• Tarlaíonn sé sin nuair a bhíonn an t-alt (an) roimh
an ainmfhocal: Tabhair cuairt orm an tseachtain seo
chugainn má bhíonn an t-am agat.
• Ní tharlaíonn sé san uimhir iolra: Seo iad na seachtainí
deireanacha den téarma.
Is é an t-ainm a thugtar air ná an réamhlitir t, mar cuirtear
an t roimh an ainmfhocal.
An chéad rud atá le fáil amach againn ná cén uair a úsáidtear an réamhlitir t. Féach ar na samplaí seo thíos
agus freagair an cheist seo: cén fáth a bhfuil an réamhlitir t roimh chuid de na focail agus gan a bheith roimh
fhocail eile?

1. Rinne mé an obair ach ní bhfuair mé an t-airgead go fóill.
2. Thug an tUachtarán an óráid is fearr a chuala mé riamh.
3. Is cuimhin liom an oíche a chuala mé an t-amhrán sin den chéad uair.
4. “Cén t-ainm atá ort?” a d’fhiafraigh an iníon is óige díom.
5. Is fearr an tsláinte ná an saibhreas.
6. Tá an sailéad go maith ach tá an tseirbhís go holc.
7. Cén tsráid ar a bhfuil an siopa leabhar?
8. “Cabhraigh liom an seomra a ghlanadh,” arsa an tseanbhean.
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Bíonn an réamhlitir t ann sna cásanna seo:
1. ____________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________
Ní bhíonn an réamhlitir t ann sna cásanna seo:
1. ____________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________

2. Fios feasa
Is féidir le hainmfhocal a bheith i gceann ar
bith de na ceithre thuiseal seo a leanas, ag
brath ar na focail atá thart air.
1. Chuir an réiteoir tús leis an gcluiche.
Tá réiteoir sa tuiseal ainmneach anseo, mar tá rud
éigin á ainmniú. Cé a chuir tús leis an gcluiche? An
réiteoir.
2. Scríobhadh m’ainm i leabhar an réiteora.
Tá réiteoir sa tuiseal ginideach anseo. Cé leis an
leabhar? Is é leabhar an réiteora é.
3. Ná bí ag troid leis an réiteoir!
Tá réiteoir sa tuiseal tabharthach anseo mar tá
réamhfhocal (le) roimhe.
4. A réiteoir, ná tabhair cárta dearg dom, le do thoil.
Tá réiteoir sa tuiseal gairmeach anseo. Úsáidtear an
tuiseal gairmeach chun glaoch ar dhaoine.
In amanna, athraíonn focail ó thuiseal go tuiseal. Cailltear an réamhlitir t, mar shampla, nó cuirtear i dtús an
fhocail í. Tá sé tábhachtach, mar sin, fios a bheith againn cén tuiseal a bhfuil an focal ann.
Anois, tá rud beag oibre le déanamh maidir leis na tuisil.
• Léigh an tuairisc nuachta seo ó www.rte.ie maidir le cuairt a thug an Taoiseach ar Stáit Aontaithe
Mheiriceá.
• Tá líne faoi chuid de na focail sa tuairisc. Cén tuiseal ina bhfuil na focail sin? Scríobh síos an focal agus
an tuiseal i do chóipleabhar.
• Bí cúramach – seans go bhfuil cuid de na focail chéanna i níos mó ná tuiseal amháin.

37

Gaeilge na Sraithe Sóisearaí Bliain 2.indd 37

29/08/2018 15:51

Míle buíochas gafa ag an Taoiseach leis na Choctaw
Tá scéim scoláireachtaí fógartha ag an Taoiseach a cheadóidh
do dhaoine ón bpobal Choctaw in Oklahoma i Stáit Aontaithe
Mheiriceá teacht go hÉirinn le tréimhse a chaitheamh i mbun
staidéir.
D’fhógair Leo Varadkar an méid seo ag ócáid in Oklahoma
inniu mar ar ghabh sé buíochas leis an bpobal Choctaw faoin
gcúnamh a thug siad do mhuintir na hÉireann le linn an
Ghorta Mhóir.
Sa bhliain 1847, bhailigh na Choctaw airgead ina measc
féin le cur go hÉirinn in ainneoin go raibh siad féin ar an
ngannchuid.
Ag tráth a raibh muintir na hÉireann faoi chois, cloíte agus
buailte briste ag an máistir coilíneach, a dúirt an Taoiseach,
chaith na Choctaw go fial flaithiúil linn.
Cuirfear tús leis an scéim scoláireachtaí i bhfómhar na bliana seo chugainn.

3. Mínigh féin é
Athraíonn na rialacha maidir leis an réamhlitir t ó thuiseal go tuiseal, mar is léir ó na táblaí
thíos.
Focail fhirinscneacha a thosaíonn le guta
Ainmneach

Tá an tUachtarán ag teacht ar cuairt.

Tabharthach

Ar chas tú leis an Uachtarán?

Ginideach

An raibh tú in Áras an Uachtaráin riamh?

Gairmeach

Tá fáilte romhat, a Uachtaráin.
Focail fhirinscneacha a thosaíonn le s

Ainmneach

Is mise an Sáirsint Ó Néill.

Tabharthach

Cuir ceist ar an Sáirsint. 1

Ginideach

Cá bhfuil oifig an tSáirsint?

Gairmeach

A Sháirsint, a chara.

1
I nGaeilge Chúige Uladh, cuirtear an réamhlitir t roimh ainmfhocail fhirinscneacha sa tuiseal tabharthach chomh maith, mar
shampla:
• Thit sí sa tsruthán.
• Tá mé ag súil go mór leis an tsamhradh.
• An bhfuil dochtúir sa tseomra?
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Focail bhaininscneacha a thosaíonn le s
Ainmneach

Cé hí an tseanbhean a bhí ag caint leat?

Tabharthach

Cabhraigh leis an tseanbhean na málaí a iompar.

Ginideach

Níl a fhios agam ainm na seanmhná.

Gairmeach

A sheanbhean bhocht.

Anois, caithfidh tusa táblaí de do chuid féin a líonadh isteach. Tabharfar ainmfhocal duit ach beidh ort féin na
rudaí seo a dhéanamh:
• an réamhlitir t a scríobh isteach más gá
• abairtí samplacha a chumadh.
Focail fhirinscneacha a thosaíonn le guta, mar shampla amadán
Ainmneach
Tabharthach
Ginideach
Focail fhirinscneacha a thosaíonn le s, mar shampla seanduine
Ainmneach
Tabharthach
Ginideach
Focail bhaininscneacha a thosaíonn le s, mar shampla seachtain
Ainmneach
Tabharthach
Ginideach

4. Rud beag eile
Seo cúpla pointe eolais breise a chabhróidh leat an réamhlitir t a úsáid mar is ceart.
1. Corruair, ní bhíonn an t-alt (an) le feiceáil go soiléir mar is páirt d’fhocal eile é. Mar sin féin, is iad na
rialacha céanna a bhíonn i gceist.
• Cén t-am atá sé anois?
• Tá sí ina cónaí sa tSeapáin.
• Thit an vása den tseilf.
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2. Ní féidir an réamhlitir t a chur roimh fhocail a thosaíonn le sc, sm, sp, st, fiú más ainmfhocail
bhaininscneacha iad:
• an scoil
• an sméar
• an spéir
• an stair
3. Bíonn fleiscín idir an réamhlitir t agus an chéad litir den ainmfhocal más litir bheag atá ann. Ní chuirtear
fleiscín roimh cheannlitir:
• Dúirt an tUachtarán go gcabhródh an t-airgead le daoine bochta.
• D’ól an tAlbanach an t-uisce beatha.
• D’oscail an tAire an tIonad Pobail nua.

5. Tusa an t-eagarthóir
Ceartaigh botún ar bith a fheiceann tú sna
habairtí seo thíos.
• Scríobh nóta i ngach cás ag míniú
cad chuige ar athraigh tú an abairt.
• Bí cúramach: seans go bhfuil cuid de
na habairtí ceart cruinn.
Sampla: Is maith an iománaí an fear ar an
gclaí.
‘An t-iománaí’ ba cheart a bheith ann, mar
is ainmfhocal firinscneach é a thosaíonn le
guta. Sa tuiseal ainmneach atá sé.
1. Bhí an ádh dearg ar an t-amadán nár ghortaigh sé é féin.
2. Is maith an anlann an ocras.
3. Is i mBaile Átha Cliath atá an Ard-Chúirt.
4. Bhí mé sa Sín an am sin, sílim.
5. Is i mBaile an Sagairt atá an Ionad Ealaíon.
6. “Coinnigh an eolas seo faoi rún,” arsa an oifigeach liom.
7. Thug mé an eochair don searbhónta.
8. Is é an earrach an séasúr is fearr liom.
9. Cén iris a cheannaigh tú dom?
10. Is í an ealaíontóir is clúití sa Seapáin í.
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Aonad 3 Ceacht 3
Filleadh ar an gCathair
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Léifimid dhá dhán agus cuirfimid i gcomparáid lena chéile iad.
• Gheobhaimid léargas ar shaol na cathrach agus ar shaol na tuaithe mar
a léirítear san fhilíocht iad.
• Pléifimid cuid de na cleasa a úsáideann filí chun snas a chur ar a gcuid dánta.
• Déanfaimid plean i gcomhair físeán chun dán a léiriú.

1. Cathair agus tuath
Cuir i gcás go bhfuil tú féin agus an teaghlach ag dul ar saoire chun na Fraince. Caithfidh sibh seachtain amháin
i bPáras, príomhchathair na tíre, agus seachtain eile i gceantar tuaithe i measc na gcnoc i ndeisceart na Fraince.
Tá tú ag súil go mór leis an turas, ach cad iad na buanna (na pointí maithe) a bhaineann le (1) seachtain sa
chathair agus (2) seachtain faoin tuath.
• Scríobh do chuid nótaí isteach sa tábla thíos.
• Pléigh na nótaí le dalta eile. An bhfuil sibh ar aon aigne?
Buanna na cathrach

Buanna na tuaithe
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2. Faoiseamh a Gheobhadsa
Léifimid dán anois le Máirtín Ó Direáin, a rugadh ar Inis Mór, an ceann is mó de thrí oileán Árann. Chaith
Máirtín cuid mhór dá shaol ag obair i nGaillimh agus i mBaile Átha Cliath. Sa dán seo, tá sé ag súil le cuairt a
thabhairt ar an oileán agus saol na cathrach a fhágáil ina dhiaidh ar feadh tamaill.

Faoiseamh a Gheobhadsa
Faoiseamh a gheobhadsa
Seal beag gairid
I measc mo dhaoine
Ar oileán mara,
Ag siúl cois cladaigh
Maidin is tráthnóna
Ó Luan go Satharn
Thiar ag baile.

Faoiseamh a gheobhadsa
Seal beag gairid
I measc mo dhaoine,
Ó chrá croí,
Ó bhuairt aigne,
Ó uaigneas duairc,
Ó chaint ghontach,
Thiar ag baile.

Is dán clúiteach é seo, ceann de chlasaicí na Gaeilge. Céard a shíleann sibhse de?
• Cuir na ceisteanna sa cheistneoir thíos ar dhalta eile agus lig dó/di na ceisteanna a chur ortsa.
• Tabhair do chuid freagraí ar scála 1–5, mar seo:
1: Easaontaím go láidir

2: Easaontaím

4: Aontaím

5: Aontaím go láidir

3: Neodrach

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3. Tá an dán seo iontach ceolmhar. Tá rithim dheas ann.

1

2

3

4

5

4. Caithfidh daoine tearmann a bheith acu – áit ar féidir leo éalú ó chrá croí
agus ó bhuairt.

1

2

3

4

5

5. Ní gá go mbeadh an tearmann i gceantar tuaithe. B’fhéidir go
bhfaigheadh daoine eile faoiseamh sa chathair.

1

2

3

4

5

6. Níl a leithéid de rud ann agus ‘tearmann’ – caithfidh tú féin déileáil le
strus an tsaoil, pé áit a bhfuil tú.

1

2

3

4

5

1. Is breá liom an dán seo mar tá sé díreach agus is furasta é a thuiscint.
2. Ní chaithfidh tú gach líne de dhán a thuiscint chun sult a bhaint as.
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3. Freagra filíochta
Rugadh Máirtín Ó Direáin in 1910 agus fuair sé bás in 1988. D’athraigh an saol go mór ó shin. Nuair a bhí
Máirtín óg, bhí formhór mhuintir na hÉireann ina gcónaí faoin tuath. De réir Dhaonáireamh 2016, tá beagnach
63% de mhuintir Phoblacht na hÉireann ina gcónaí i mbailte móra nó i gcathracha. Is é an scéal céanna i
dTuaisceart Éireann é, áit a bhfuil 66% den phobal ina gcónaí i gceantair uirbeacha.
D’athraigh saol na tuaithe go mór chomh maith. Ní hionann Inis Mór anois agus Inis Mór mar a bhí nuair a bhí
Máirtín óg.
Is file í Ailbhe Ní Ghearbhuigh a rugadh i dTrá Lí in 1984. An bhfuil aon rud nua le rá aicise faoi na cúrsaí seo?
Feicfimid anois.

Filleadh ar an gCathair
le hAilbhe Ní Ghearbhuigh
Anocht
ag filleadh dom,
blaisim allas na cathrach faram.

Is fíor nach gcítear
luí na gréine
i bhfairsinge spéire:

Deas liom a taiseacht.

Cacann an oíche
idir foirgnimh arda
gan rabhadh.

Preabann an Aimsir Láithreach
gan aire ó gach balla
i mbrothall an tráthnóna.

Ach lasann soilse neon
cúinní coimhthíocha mo chroí.

Admhaím go músclaíonn
gás sceite
sceitimíní ionam.

Faoiseamh a gheobhadsa
ar mo ghrianán gealaí,
mo chluas le hamhrán tráchta.

4. Croí an dáin
Ní i gcónaí a bhíonn dánta nua-aimseartha chomh soiléir, sothuigthe le ‘Faoiseamh a Gheobhadsa.’ Seans nach
mbeadh an file féin cinnte cén ‘chiall’ atá le cuid de na línte sa dán. Inniu, bíonn filí ag iarraidh dul i bhfeidhm
orainn ar bhealaí eile, le frásaí agus le híomhánna a bhaineann preab as léitheoirí, fiú mura dtuigimid go huile
is go hiomlán iad. Chomh maith leis sin, is maith leo spás a thabhairt do léitheoirí, sa chaoi is go mbeidh siad
in ann a gcuid féin a dhéanamh den dán.
Breathnóimid anois ar chuid de na cleasa a d’úsáid Ailbhe in ‘Filleadh ar an gCathair.’ Freagair na ceisteanna i
d’aonar ar dtús agus pléigh le dalta eile iad ina dhiaidh sin.
1. Bíonn gach dán briste ina línte. Shílfeá gur cuma cén áit a bhfuil an briseadh, ach caitheann filí neart
ama ag smaoineamh ar an áit is fearr chun an líne a bhriseadh. Cén fáth, mar shampla, nach bhfuil ach
focal amháin sa chéad líne: ‘anocht’? Cén fáth a bhfuil an focal sin amuigh leis féin?

43

Gaeilge na Sraithe Sóisearaí Bliain 2.indd 43

29/08/2018 15:53

2. Roghnaigh Ailbhe roinnt focal a bhfuil níos mó ná ciall amháin acu. Mar shampla, ciallaíonn ‘blaisim’ I
taste ach tá ciall eile leis an mbriathar ‘blais’: to experience, to feel. An bhfuil níos mó ná ciall amháin leis
an bhfocal ‘taiseacht’ (nó ‘taise’, mar atá sna foclóirí)?
3. Deir Ailbhe go lasann soilse neon ‘cúinní coimhthíocha mo chroí’. Cén chiall atá leis sin, go díreach? Seo
cuid de na nótaí faoin bhfocal ‘coimhthíoch’ in Foclóir Gaeilge–Béarla.
Coimhthíoch 1. Alien, foreign. Tíortha coimhthíocha, foreign lands. Éan coimhthíoch,
strange, migratory bird. 2. Unfamiliar. Aghaidh choimhthíoch, strange, foreign-looking face.
Caint choimhthíoch, strange, outlandish speech. 3. Exotic. Bia coimhthíoch, exotic food. 4.
Wild, remote. Tailte coimhthíocha, wild, unclaimed tracts of land. 5. Distant, aloof, shy. Nach
tú atá coimhthíoch? Aren’t you very reserved? Are you too shy to speak to anyone?
An féidir linn a rá go cinnte cén chiall a bhí ar intinn Ailbhe?
4. Roghnaigh Ailbhe roinnt íomhánna atá rud beag gránna: ‘allas na cathrach’, ‘gás sceite’, ‘cacann an
oíche’. Cén fáth ar roghnaigh sí íomhánna gránna nuair is mian léi an chathair a mholadh?
5. Baineann sé preab as an léitheoir téarma gramadaí mar ‘an Aimsir Láithreach’ a fheiceáil i ndán. An
bhfuil aon fhocal nó aon íomhá eile sa dán a bhain preab asat féin?
6. Cén fáth ar luaigh Ailbhe teideal an dáin ‘Faoiseamh a Gheobhadsa’?

5. Uair amháin eile
Breathnaigh anois ar an bhfile ag léamh a dáin féin. Labhraíonn sí freisin faoin uair a cuireadh ‘Filleadh ar an
gCathair’ ar an ngearrliosta sa chomórtas A Poem for Ireland, a thug deis don phobal vótáil ar son na ndánta
is fearr leo le filí Éireannacha.

6. Fís agus fuaim
Is minic anois a dhéantar físeán le haghaidh dáin, díreach mar a dhéantar le haghaidh amhráin phopcheoil.
Seo thíos roinnt moltaí garbha d’fhíseán le haghaidh ‘Faoiseamh a Gheobhadsa’
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Anois, cuir i gcás go gcaithfidh tusa físeán a dhéanamh chun ‘Filleadh ar an gCathair’ a léiriú. Déan roinnt nótaí
mar atá déanta ar an leathanach thuas. Bí ag smaoineamh ar na rudaí seo a leanas:
1. An bhfuil tú ag iarraidh ceol a bheith le cloisteáil sa chúlra? Má tá, cén cineál ceoil a bheadh oiriúnach
don dán seo?
2. An mbeidh rud ar bith le feiceáil sula dtosaíonn an dán féin? Céard é?
3. Cé a léifidh an dán: fear nó bean? Duine óg nó duine níos sine? Cén chaoi a léifear an dán: go mall, go
gasta? An mbeidh maisíochtaí fuaime ar bith ann?
4. An mbeidh tú ag dul ó radharc go radharc de réir mar a théann an dán ar aghaidh? An mbeidh na
rudaí atá le feiceáil san fhíseán ag teacht leis na rudaí atá le cloisteáil sa dán? Smaoinigh ar na radhairc
iontacha go léir a thiocfadh a chur san fhíseán chun saol na cathrach a léiriú.
5. Cén deireadh a chuirfidh tú leis an bhfíseán?
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Aonad 3 Ceacht 4
Focail draíochta
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Frásaí Gaeilge i gcomhair ócáidí faoi leith a fhoghlaim.
• Páirt a ghlacadh i rólimirt.
• Féachaint ar ‘nascfhocail’, focail agus frásaí a cheanglaíonn abairt amháin d’abairt eile.

1. An focal ceart don ócáid
Tá focail agus frásaí sa Ghaeilge a úsáidtear ar ócáidí ar leith. Má bhaineann tú cluiche, seans go ndéarfaidh
daoine ‘comhghairdeas’ leat. Má chailleann tú cluiche, seans go ndéarfaidh daoine, ‘Beidh lá eile ann,’ nó
‘Beidh lá eile ag an bPaorach.’
Mínigh an comhthéacs ina n-úsáidtear na frásaí 1–10 thíos.
Frása

Comhthéacs

1. Sláinte!
2. Ní maith liom do thrioblóid.
3. Go n-éirí go geal leat.
4. Is mise le meas.
5. Athbhliain faoi shéan agus faoi mhaise duit.
6. Nára fada go mbeidh tú ar do sheanléim arís.
7. Beannachtaí na féile ort.
8. Go ndéana sé a mhaith duit.
9. Go maire sibh bhur saol nua.
10. Coinnigh do mhisneach.

2. Frásaí agus freagraí
Cuir i gcás go bhfuil tú ag taisteal go Gaillimh, le cuairt a thabhairt ar an gcathair. Tiocfaidh duine darb ainm
Breandán chun casadh leat ag an stáisiún. Caithfidh tú na rudaí seo a leanas a dhéanamh:
• Éist leis na rudaí a déarfaidh Breandán. (Cloisfidh tú gach rud 2 uair.)
• Smaoinigh ar fhreagra oiriúnach ar gach ceist. Scríobh na freagraí i do chóipleabhar chun nach
ndéanfaidh tú dearmad díobh.
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3. Nascfhocail
Chonaiceamar go bhfuil frásaí ann a
úsáidtear go minic nuair a bhíonn daoine
ag caint agus ag comhrá. Tá frásaí eile ann
a bhíonn an-úsáideach agus tú ag scríobh i
nGaeilge chomh maith. Féach ar an sliocht
seo thíos.

Ní daoine saibhre a casadh orm agus mé ag taisteal sa tSín – a mhalairt ar fad. Mar sin féin, ní dóigh liom
gur cuireadh fáilte chomh croíúil romham áit ar bith eile ar domhan. Cuir i gcás, ní ligeadh na Sínigh dom
teach a fhágáil gan deoch a ól nó greim bia a ithe. Go deimhin, ba mhinic a cuireadh níos mó bia romham
ná a thiocfadh liom a ithe. Chuir flaithiúlacht na ndaoine bochta seo iontas orm, agus rud beag náire
freisin. Mar bharr ar an donas, ní raibh Sínis ar bith agam chun buíochas a ghabháil leo.
Tugtar nascfhocail ar na focail a bhfuil cló trom orthu. Tá siad mar a bheadh droichead ann idir smaoineamh
amháin agus smaoineamh eile.
• Tugann ‘mar sin féin’ le fios go bhfuil eolas san abairt nach bhfuil ag teacht leis an eolas san abairt
roimhe.
• Tugann ‘cuir i gcás’ le fios go bhfuil an scríbhneoir chun sampla a thabhairt den rud atá i gceist aige/
aici.
• Tugann ‘go deimhin’ le fios go bhfuil sampla eile ag teacht a chuirfeadh rud beag iontais ort, b’fhéidir.
• Tugann ‘mar bharr ar an donas’ le fios go bhfuil rudaí níos measa ná mar a bhí san abairt roimhe.
Is deacair aiste ar bith a scríobh gan nascfhocail. Murach iad, bheadh sé an-deacair smaointe nó argóintí a
fhorbairt ó abairt go habairt.

4. Bain triail as
Anois, tá rud beag oibre le déanamh agat féin.
• Léigh an t-alt ‘An cogadh in aghaidh an tsiúcra’. (lch. 48)
• Feicfidh tú go bhfuil bearnaí sna háiteanna ar cheart do na nascfhocail a bheith.
• Roghnaigh an nascfhocal ceart ón mbosca. Bí cúramach, tá 2 cheann ann nach bhfuil le húsáid ar chor
ar bith.
• Éist leis an alt á léamh amach, go bhfeicfidh tú an raibh an ceart agat.
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An cogadh in aghaidh
an tsiúcra
Chuala tú caint ar ‘an gcogadh
in aghaidh drugaí’ agus ar
‘an gcogadh in aghaidh na
sceimhlitheoireachta’ ach seo
chugainn anois ‘an cogadh in
aghaidh an tsiúcra.’ Ar an gcéad
lá de mhí na Bealtaine, 2018,
cuireadh ‘cáin siúcra’ i bhfeidhm
ar dheochanna milse in Éirinn.
,1
tá deochanna milse 20 nó 30
faoin gcéad níos costasaí, ag
brath ar an méid siúcra atá iontu.
,2 chuir saineolaithe sláinte fáilte roimh an gcáin nua, mar tá muintir na hÉireann
,3 go dtugtar timpeall 100 páiste chun na

i bhfad róthugtha don siúcra, dar leo.

,4

hotharlainne gach seachtain de bharr go bhfuil a gcuid fiacla lofa le siúcra.

ach meastar go mbeidh muintir na hÉireann ar ‘an náisiún is troime’ san Eoraip faoin mbliain 2030 mura
ngearrfaimid siar ar an méid siúcra a itheann agus a ólann muid.
,5 tá a lán daoine i gcoinne cáin siúcra. Deir siad gur daoine bochta is mó a bhíonn
thíos le cáin, rud nach bhfuil ceart ná cóir.

,6 praghsanna a ardú, a deir siad, ba cheart

eolas a chur ar fáil chun cabhrú le daoine an méid siúcra a itheann siad a laghdú.

,7

caithfidh daoine a nósanna a athrú go huile is go hiomlán, agus ní leor ardú beag ar phraghsanna chun
tabhairt orthu sin a dhéanamh. Moltar, mar sin, do shaol a athrú beagán ar bheagán.

,8

má bhíonn tart ort, ní chaithfidh tú cóla ná liomanáid a ól – tá uisce i bhfad níos sláintiúla, agus níos saoire!
,9 déan iarracht éirí as siúcra i dtae agus i gcaife.

,10 go mbeidh

sé deacair i dtosach, ach rachaidh tú i dtaithí air go luath. I ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin.
chomh maith leis sin

ní nach ionadh

mar fhocal scoir

seans láidir

fiú amháin

ó shin i leith

ní hamháin sin

in ionad

i mbeagán focal

bíodh sin mar atá

féach, mar shampla

i ndeireadh na dála
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Aonad 4 Ceacht 1
Ar scáth a chéile
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Breathnú ar thuairisc faoi Bhothán na bhFear.
• Comhairle a chur ar dhaoine.
• Smaoineamh ar an gcineál duine atá ionat féin.
• Moltaí a dhéanamh chun dul i ngleic le fadhb an uaignis in Éirinn.

1. Focal ar fhocal
Ar ball beag, beidh tú ag féachaint ar thuairisc nuachta. Sula ndéanfaidh tú sin, tá rud beag oibre le déanamh
agat.
• Tá míniú tugtha anseo ar chuid de na focail agus na frásaí a bheidh le cloisteáil sa tuairisc.
• Cabhróidh na míniúcháin leat na bearnaí sna focail/frásaí a líonadh.

1. Teach beag bocht nó cró.

b

2. An dearcadh nó an tuiscint atá taobh thiar de
rud éigin.

f

3. Faoi ghruaim, gan a bheith sona.

in /

4. Gan a bheith ag teastáil níos mó.

caite / ar / l

5. Brú nó iarratas chun rud éigin a chur ar fáil.

éi

t

á
l

t

bh

mh
nn
o

8. Tógáil chroí, misneach.

ardú / m

9. Duine a bhíonn leis féin an t-am ar fad.

duine /

10. Duine aosta.

t
__/ brí

6. Ócáid a bhíonn ag eagraíocht gach bliain chun a
c
cuid oibre a phleanáil.
7. Ainm magúil ar dhuine as Meiriceá.

ú

ú / cinn /

án

na
ó

na

h
m

a

l

n
c

r
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2. I measc na bhfear
Baineann an tuairisc nuachta le Bothán na bhFear (Men’s Shed) i nDún Garbhán, Contae Phort Láirge. Bí ag
smaoineamh ar an eolas atá agat cheana féin i dtaobh na ‘mbothán’ seo agus freagair na ceisteanna seo thíos.
1. Cén cineál duine a bhíonn ar cuairt sna botháin seo?
2. Cén cineál rudaí a bhíonn ar siúl iontu?
3. Tá botháin nua á n-oscailt ar fud na hÉireann. Cén fáth a bhfuil ag éirí chomh maith sin leo, dar leat?
Anois, breathnaigh ar an tuairisc go bhfeicfidh tú an raibh an ceart agat.

3. Cúiseanna agus comhairle
Deir Seán nach seanóirí amháin a bhíonn ag teacht go Bothán na bhFear.
Inniu, deir an-chuid daoine go mbíonn uaigneas orthu nó go gcaitheann
siad an iomarca ama ina n-aonar. D’fhéadfadh na daoine sa tábla thíos a
bheith uaigneach, mar shampla.
• Agus tú ag obair le dalta eile, scríobh roinnt nótaí ag míniú cén
fáth a mbeadh uaigneas ar na daoine seo. Scríobh isteach sa
cholún Cúiseanna iad.
• Cén chomhairle a chuirfeadh sibh ar na daoine seo chun
an t-uaigneas a ruaigeadh? Scríobh roinnt moltaí agus
scríobh isteach sa cholún Comhairle iad.
Cúiseanna

Comhairle

Mac léinn sa chéad bhliain
ollscoile

Fear gnó/bean ghnó a bhíonn ag
taisteal go minic

Duine clúiteach (réalta popcheoil,
aisteoir, srl.)

Imirceach i dtír nua

Pinsinéir
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4. ‘Croí na cuideachta’ nó ‘cadhain aonair’?
Tá daoine ann a mbíonn fonn comhluadair orthu an t-am ar fad agus daoine eile ar maith leo tamall a
chaitheamh leo féin nó le cúpla duine eile. Bain triail as an quiz thíos go bhfeicfidh tú cén cineál duine atá
ionat féin.
1. Téann tú chuig cóisir ach tá sé luath go fóill agus níl aithne agat ar na daoine eile sa seomra. Céard a
dhéanfaidh tú?
A. Tú féin a chur in aithne agus comhrá a thosú.



B. Fanacht sa seomra ach téacs a chur chuig do chairde teacht gan mhoill.



C. An chóisir a fhágáil agus fanacht taobh amuigh go dtí go dtiocfaidh do chairde.



2. Tá oíche karaoke sa Chlub Óige agus tá do chairde ag iarraidh ort dul suas ar an ardán agus amhrán a
cheol. Céard a dhéanfaidh tú?
A. An micreafón a thógáil agus I Will Always Love You a bhleaisteáil amach.
B. A rá go rachaidh tú suas ar an ardán, má théann duine eile leat.
C. Diúltú scun scan.







3. Tá pleananna déanta agat casadh le cairde oíche Shathairn ach tá an ócáid ar ceall anois. Cén dearcadh
atá agat faoi sin?
A. Tá díomá an domhain ort; beidh oíche fhada agat sa bhaile leat féin.
B. Tá díomá ort ach is féidir é a dhéanamh lá éigin eile go luath.
C. Tá faoiseamh ort; níl tú ag iarraidh dul amach ar aon nós.







4. Tá tú ag déanamh do chuid obair bhaile san oíche agus ba mhaith leat ceist a chur ar chara faoi rud éigin
nach dtuigeann tú. Céard a dhéanfaidh tú?
A. Scairt a chur agus an cheist a phlé leis/léi.



B. An cheist a scríobh amach agus téacs a chur chuige/chuici.
C. An t-eolas a lorg i leabhar nó ar líne.





5. Suíonn strainséir in aice leat ar an mbus agus tosaíonn sé/sí ag caint leat. Céard a dhéanfaidh tú?
A. Comhrá a dhéanamh leis/léi – seans gur duine spéisiúil atá ann.
B. ‘Is ea’ nó ‘ní hea’ a rá cúpla uair agus tú ag amharc amach ar an bhfuinneog.
C. Do chluasáin a chur ort féin agus an ceol a ardú.
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5. Aire um Uaigneas?
Léigh an t-alt gairid seo agus
freagair an cheist ina dhiaidh.

Sa bhliain 2018, thug Rialtas na Breataine jab breise le déanamh do Tracey Crown, a bhí
ina hAire Spóirt cheana féin. D’iarr siad uirthi dul i ngleic le ‘fadhb mhór na linne seo’ – an
t-uaigneas. Jab deacair atá ann. Deir os cionn 9 milliún duine sa Ríocht Aontaithe go mbíonn
uaigneas orthu ‘go minic’ nó ‘an t-am ar fad.’ Is ionann é sin agus duine as gach seachtar.
Thug na nuachtáin an t-ainm neamhoifigiúil ‘An tAire um Uaigneas’ ar Crown. An bhfuil gá
lena leithéid in Éirinn? Deir an Seanadóir Keith Swanick go bhfuil. Is dochtúir é i gceantar
Bhéal an Mhuirthead i Maigh Eo, agus deir sé go bhfuil fadhb an uaignis ‘mar a bheadh galar
ann’ sa tír seo. De réir Dhaonáireamh 2016, tá 400,000 Éireannach ina gcónaí ina n-aonar.
‘Níl lá ar bith nach gcastar daoine orm atá uaigneach,’ a deir an Seanadóir Swanick, ‘idir
shaibhir agus daibhir, óg agus aosta, amuigh faoin tuath nó sna bailte móra.’ Creideann sé
go gcaithfidh an Rialtas aghaidh a thabhairt ar an gceist, díreach mar a dhéanfaidís i gcás
éigeandáil ar bith eile. An chéad chéim? Aire um Uaigneas a cheapadh.

Cuir i gcás go gceapfaí tusa mar Aire um Uaigneas. Scríobh roinnt nótaí faoi 2 rud a dhéanfá chun dul i ngleic
le fadhb an uaignis in Éirinn. Mínigh na pointí seo i ngach cás:
• An rud atá molta agat.
• Cén fáth a bhfuil gá leis.
• An toradh a bheadh air.
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Aonad 4 Ceacht 2
An Dochtúir Gramadaí: cuspóir cinnte

An diagnóis
Cad é atá ceart: ‘Dúirt sí liom seas’ nó ‘Dúirt sí
liom seasamh’? An mbíonn sé ‘ag cur fearthainne’
nó ‘ag cuir fearthainne’? Cabhróidh an Dochtúir
Gramadaí leat na ceisteanna sin a réiteach.

1. An t-ainm briathartha
Is ait an rud é an t-ainm briathartha. Is féidir é a úsáid mar ainmfhocal agus mar bhriathar. Féach na samplaí
seo:
Mar ainmfhocal

Mar bhriathar

Is breá liom siúl sléibhe.

Is breá liom na sléibhte a shiúl.

An bhfuil an tiomáint agat?

An féidir leat tiomáint?

Fuair an t-albam nua moladh mór.

Tá daoine ag moladh an albaim nua.

Seo pointe tábhachtach maidir leis an ainm briathartha: ní hionann é agus an modh ordaitheach. Úsáidtear
an modh ordaitheach chun insint do dhaoine rud éigin a dhéanamh nó gan é a dhéanamh:
• Fan sa charr.
• Déan deifir.
• Ná tosaigh an cluiche gan mé.
Tá drochnós ag daoine an modh ordaitheach a úsáid in abairtí mar seo:
• D’ordaigh an Garda dom fan sa charr’.
• D’iarr mo chairde orm labhair ag an gcruinniú.
• D’iarr Cathal orm gan tosaigh go fóill.
Ach caithfidh tú an t-ainm briathartha a úsáid i gcás mar sin. Is mar seo ba cheart na habairtí sin a scríobh:
• D’ordaigh an Garda dom fanacht sa charr. (The Garda told me to wait in the car.)
• D’iarr mo chairde orm labhairt ag an gcruinniú. (My mates asked me to speak at the meeting.)
• D’iarr Cathal orm gan tosú go fóill. (Cathal asked me not to start yet.)
Le scéal fada a dhéanamh gairid: caithfidh tú an t-ainm briathartha a úsáid nuair is to do something atá i gceist.
Corruair bíonn difear mór idir an modh ordaitheach agus an ainm briathartha. Athraíonn fan go dtí fanacht
agus tosaigh go dtí tosú, mar shampla. Uaireanta eile, is athrú beag a bhíonn ann.
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Modh ordaitheach

Ainm briathartha

Siúil abhaile liom.

Is maith liom siúl abhaile le cairde.

Éirigh amach as do leaba!

Dúirt Daid liom éirí amach as mo leaba.

Tá cúpla difríocht idir an modh ordaitheach agus an t-ainm briathartha sna samplaí sin:
• Tá críoch chaol ar an modh ordaitheach siúil ach tá críoch leathan ar an ainm briathartha siúl.
• Críochnaíonn an modh ordaitheach éirigh in -igh ach í atá i ndeireadh an ainm bhriathartha éirí.
Déanaimis rud beag oibre a dhéanamh anois chun na difríochtaí idir an modh ordaitheach agus an t-ainm
briathartha a chleachtadh.

2. Líon na bearnaí
Tá dhá rud le déanamh sa tasc seo:
(1)

Roghnaigh an briathar ceart ón mbosca thíos chun an bhearna a líonadh.

(2)

Athraigh an modh ordaitheach go dtí an t-ainm briathartha.
le cairde nua?

1. An bhfuil tú ag iarraidh
2. Cuidigh liom na málaí seo a

isteach.

3. Bhí an solas chomh holc sa seomra nach raibh mé ábalta
4. Ní mian liom

.

isteach ar dhuine ar bith.

5. Bí cúramach gan

den dréimire.

6. Caithfidh gach duine

le rialacha an chluiche.

7. Ní raibh mórán ama agam mé féin a

don scrúdú.

8. Bhí casacht uirthi, faraor, agus ní raibh sí in ann
9. D’iarr mé air

.

síos in aice liom.

10. Bhí an seomra chomh te sin gurbh éigean dom

.

léigh

cas

cuir

suigh

imigh

iompair

tit

can

cloígh

ullmhaigh
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3. Mínigh féin é
Léigh na samplaí seo den ainm briathartha
agus scríobh an riail ina dhiaidh sin.

Ba mhaith liomsa imirt.

Ba mhaith liomsa cluiche a imirt.

An féidir leat tiomáint?

An féidir leat carr a thiomáint?

An bhfuil tú ag iarraidh canadh?

An bhfuil tú ag iarraidh amhrán a chanadh?

Níl mé in ann seasamh nóiméad níos faide.

Níl mé in ann an fuacht a sheasamh nóiméad níos
faide.

Riail
Bíonn a roimh an ainm briathartha agus cuirtear séimhiú air (más féidir) nuair…
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

4. Bain úsáid as
Tá ainm speisialta gramadaí ar an struchtúr atá in abairtí mar ‘Ba mhaith liom an Fhraincis a fhoghlaim’ agus
‘Ní féidir liom imeacht go fóill.’ Tugtar an t-inﬁnideach air. Is struchtúr thar a bheith úsáideach atá ann. Níl
teorainn leis na rudaí is féidir a chur roimh an ainm briathartha.
Ba bhreá liom
B’fhearr léi
Mholfainn duit
Nár cheart duit
Ní fiú dom
Níl mé in ann
Tá sé ar intinn acu

dul abhaile
teanga eile a fhoghlaim
rothar nua a cheannach
saoire a ghlacadh

Tá sí ag iarraidh
Tá sé thar am acu
Déanaimis rud beag oibre anois chun an t-infinideach a chleachtadh.
• Amharc ar na hearraí agus na gléasanna thíos.
• Scríobh abairt ar nós an tsampla thíos chun cur síos ar an úsáid a bhaintear as gach ceann acu.
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Raicéad
Úsáidtear raicéad chun leadóg a imirt (nó ‘le leadóg a imirt’).
1. Píobán dóiteáin

2. Grátálaí cáise

3. Caidéal peitril

4. Méarchlár

5. Steiteascóp

6. Clog aláraim

7. Sluasaid

8. Cianrialtán (nó
‘zaipire’)

9. Dialann

10. Ceamara
slándála

1. Úsáidtear ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. Úsáidtear ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3. Úsáidtear ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. Úsáidtear ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. Úsáidtear ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
6. Úsáidtear ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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7. Úsáidtear ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
8. Úsáidtear ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
9. Úsáidtear ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
10. Úsáidtear ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Aonad 4 Ceacht 3
Aonteangach, dátheangach, ilteangach
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Breathnú ar an ngearrscannán Fluent Dysphasia.
• Ceisteanna a bhaineann leis an dátheangachas a phlé.
• Sliocht as dialann a scríobh bunaithe ar an scannán.

1. Fíricí agus miotais
Agus tú ag obair le dalta eile, léigh na ráitis seo thíos.
• Baineann siad go léir leis an dátheangachas (dhá theanga a bheith agat) nó leis an ilteangachas
(roinnt teangacha a bheith agat).
• An bhfuil siad fíor nó bréagach, dar libh?
• Tugaigí fianaise nó déanaigí argóint sa rannóg tuairimí chun tacú le bhur gcuid freagraí.
1. Bíonn deacrachtaí móra ag páistí
dátheangacha ar scoil. Cuireann an dá
theanga mearbhall orthu.

2. Ní hamháin go mbíonn páistí
dátheangacha maith ag teangacha –
éiríonn níos fearr leo sa mhatamaitic
agus i réiteach fadhbanna chomh
maith.
3. Níl ach teanga amháin ag formhór na
ndaoine ar domhan inniu.

4. Le bheith dátheangach, caithfidh tú
a bheith ábalta na rudaí céanna a
dhéanamh sa dá theanga.

5. Is féidir teanga nua a fhoghlaim is
cuma cén aois atá agat.

Fíor

Bréagach

Tuairimí:

Fíor

Bréagach

Tuairimí:

Fíor

Bréagach

Tuairimí:

Fíor

Bréagach

Tuairimí:

Fíor

Bréagach

Tuairimí:
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2. Fluent Dysphasia
Ar ball beag, beidh sibh ag breathnú ar scannán faoi Michael Murphy (‘Murph’), fear a deir nach bhfuil oiread
agus focal amháin Gaeilge aige. Fear aonteangach má bhí a leithéid riamh ann! Breathnaigh ar an scannán
agus pléigh na ceisteanna thíos le dalta eile.
1. Bhí stíl ar leith sa scannán – na dathanna báite, an ceol aisteach, na seatanna gar-amhairc (close-ups). Ar
thaitin an stíl sin leat? An raibh sí oiriúnach don scannán?
2. Bhí frustrachas ar Murph nuair nár thuig daoine eile é. Ar mhothaigh tú féin a leithéid riamh? Cuir síos
air.
3. Thug an fear sa stáisiún DART ‘Gaeilgeoir’ ar Murph. Céard a shíleann tú den fhocal sin – an focal
measúil nó dímheasúil é?
4. Is as Béal Feirste é Stephen Rea, an t-aisteoir a bhfuil páirt Murph aige. Cén cineál Gaeilge a labhraíonn
Murph, mar sin? An bhfuil sampla ar bith agat?
5. Chuaigh Murph chun na Fraince i ndeireadh an scannáin. An bhfuil áit ar bith in Éirinn a dtiocfadh leis
dul nuair nach raibh aige ach Gaeilge?

3. Dialann Murph
Cuir i gcás gur scríobh Murph cuntas ar a chéad lá mar chainteoir aonteangach Gaeilge – b’fhéidir go scríobhfadh
sé rud éigin cosúil leis an sliocht thíos. Léigh an sliocht agus déan an tasc ina dhiaidh.

Is doiligh dom an scéal seo a chreidbheáil. Aréir a thosaigh sé. Bhí mise agus Seán sa phub ag amharc ar
chluiche Arsenal (bhain muid, dar ndóigh). B’fhéidir gur ól mé deoch nó dhó den bharraíocht ach, nuair a
mhúscail mé inniu, ní raibh cuimhne ar bith agam ar an oíche aréir. Bhí mo chloigeann bocht ag scoilteadh!
Bhí mé ag ól cupán tae nuair a bhuail an fón. Thóg mé é mar a thóg míle uair roimhe seo ach bhí rud éigin
cearr. Ní raibh mé ábalta freagra a thabhairt i mBéarla. Gaeilge a labhair mé! Teanga nach bhfuil eolas dá
laghad agam uirthi!
B’éigean dom an teach a fhágáil. Bhí mé ag iarraidh ticéad a cheannach sa stáisiún DART agus cad é do
bharúil go raibh fear na dticéad ag gáire fúm? Thug sé ‘Gaeilgeoir’ orm fiú amháin! An mar seo a bhíonn
an saol ag lucht na Gaeilge?
Chuaigh mé tí Sheáin ansin ach ní raibh seisean ábalta cuidiú liom ach oiread. Níor thuig seisean mise agus
níor thuig mise eisean. Bhí eagla air romham – shíl sé go bhfuil an diabhal istigh ionam!
Chun an bhaile liom ansin. Thuig m’iníon mé maith go leor. Dúirt sí go dtiocfadh léi cuidiú liom an Béarla a
fhoghlaim, ach tá mé ró-aosta le toiseacht arís as an nua. Níl a fhios agam cad é faoi Dhia a dhéanfaidh mé.

Anois, cuir i gcás go bhfuil do chuid Béarla caillte agat féin. Scríobh cuntas ar an gcéad lá mar atá déanta ag
Murph. Bí ag smaoineamh ar na rudaí seo a leanas.
• Céard a tharlódh duitse dá gcaillfeá do chuid Béarla? An mbeifeá chomh huaigneach le Murph?
• Cad iad na rudaí a bhraithfeá uait mura mbeadh Béarla agat?
• Ní raibh a fhios ag Murph bocht céard ba cheart dó a dhéanamh. Cén plean a bheadh agatsa chun
déileáil leis an bhfadhb?
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Aonad 4 Ceacht 4
Treise leat!
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Éisteacht le habairtí i nGaeilge agus i mBéarla go
gcloisfimid conas a chuirtear treise le focail sa dá
theanga.
• Triail a bhaint as iarmhíreanna agus réimíreanna
chun focail eile a dhéanamh níos bríomhaire.
• Cleasa a fhoghlaim chun béim a chur ar fhocail sa
Ghaeilge scríofa.

1. Blas na Gaeilge
Nuair a bhíonn daoine ag comhrá, is minic a chuireann siad treise (emphasis) leis na focail is tábhachtaí san
abairt. Sa Bhéarla, nuair a bhíonn daoine ag iarraidh treise a chur le focal, ardaíonn siad a nguth rud beag,
nó baineann siad fad as an bhfocal.
How come I wasn’t invited to the party?
How should I know? Anyway, it’s not my fault.
Tá bealaí eile ar fad ann chun treise a chur le focail Ghaeilge. Bealach amháin is ea iarmhíreanna mar –sa nó
–se a chur le deireadh an fhocail, chun a thaispeáint gur focal tábhachtach é.
Cén fáth nach bhfuair mise cuireadh chun na cóisire?
Conas a bheadh a fhios agamsa? Ní ormsa atá an locht ar aon nós.
Tugtar míreanna treise ar leithéidí –sa agus –se agus caithfidh tú iad a úsáid má tá tú ag iarraidh blas deas
nádúrtha a bheith ar do chuid Gaeilge. Déan iarracht gan úsáid a bhaint as nósanna an Bhéarla, mar atá
déanta sa chomhrá thíos.
Cén fáth nach bhfuair mé cuireadh chun na cóisire?
Conas a bheadh a fhios agam? Ní orm atá an locht ar aon nós.
Éist leis an dá leagan den chomhrá sin á léamh amach. Cé acu is deise, dar leat?
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2. Abair féin é
Cloisfidh sibh an abairt Bhéarla á léamh amach agus an abairt Ghaeilge ina dhiaidh sin. Beidh oraibh féin an
dá abairt a rá ansin. Tá difear mór eatarthu.

Colún 1: abairt Bhéarla

Colún 2: abairt Ghaeilge

1. Is this your house?

An é seo do theachsa?

2. Try telling that to him!

Abair sin leisean!

3. That’s my money!

Is liomsa an t-airgead sin!

4. She doesn’t care about anyone else.

Is cuma léise faoi dhaoine eile.

5. I wasn’t talking to you.

Ní ag caint leatsa a bhí mé.

6. Is that letter for me?

An domsa an litir sin?

7. They’re the ones who started it.

Iadsan a chuir tús leis.

8. It was you who called me.

Tusa a chuir scairt ormsa.

3. Athraigh an abairt
Tá bealaí eile ann le treise a chur le focal nó le smaoineamh tábhachtach. Is féidir, mar shampla, focail a
bhogadh timpeall san abairt. Féach na samplaí seo thíos.
Tá mé ag magadh ort!

Ag magadh ort atá mé!

Ó, tá tú anseo.

Ó, anseo atá tú.

Níor bhris mise an fhuinneog.

Ní mise a bhris an fhuinneog.

Rugadh Éamon de Valera i Nua-Eabhrac.

I Nua-Eabhrac a rugadh Éamon de Valera.

Thosaigh an Dara Cogadh Domhanda sa bhliain Sa bhliain 1939 a thosaigh an Dara Cogadh
1939.
Domhanda.

Bain triail as na habairtí 1–10 a athscríobh mar atá déanta sa sampla.
Sampla: Tugtar ‘Cathair na dTreabh’ mar leasainm ar chathair na Gaillimhe.
‘Cathair na dTreabh’ a thugtar mar leasainm ar chathair na Gaillimhe.
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1. Tá Tithe an Oireachtais i mBaile Átha Cliath.
2. Chum Shane McGowan The Fairytale of New York.
3. Tháinig an cine daonna chun cinn san Afraic.
4. Maraíodh Michael Collins sa bhliain 1922.
5. Bainfidh Gaillimh Craobh na hÉireann i mbliana.
6. Táimid ag fanacht leatsa.
7. Casaimid le chéile uair sa mhí.
8. Cheap Orville agus Wilbur Wright an chéad eitleán.
9. Scaoileadh Abraham Lincoln le piostal beag bídeach.
10. Cuirfear na torthaí ar fáil i gceann seachtaine.

4. Cuir béim air
Seo roinnt bealaí eile chun béim a chur ar fhocail sa Ghaeilge.
Is féidir réimíreanna a chur leis an bhfocal. Is é is réimír ann focal beag gairid a chuirtear le tús an fhocail, mar
shampla fíor, an– nó sár.
• Is duine fíordheas í Lisa.
• Scéal fíorbhrónach atá ann.
• Tá an-ocras go deo orm.
• Bhí an ceol an-ard ar fad.
• Fuair mé scór sármhaith sa chluiche.
• Sáramhránaí atá ann.
Is féidir na focail seo a úsáid chomh maith:
• Cluiche millteanach dian a bhí ann.
• Bíonn bróga reatha iontach costasach.
• Tá an curaí seo thar a bheith spíosrach.
• Drochdhuine amach is amach atá ann.
Corruair, úsáidtear dathanna ar an gcaoi chéanna, go háirithe dearg agus dubh (nó dú).
• Níl ann ach deargamadán! (Tá sé thar a bheith amaideach.)
• Is deargbhréag é sin. (Bréag amach is amach atá ann.)
• Deir sé go bhfuil sé dúthuirseach den obair seo. (Tá sé fíorthuirseach di.)
• Tá an dúspéis aici sa cheol. (Tá spéis mhór aici ann.)
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Cé acu dubh nó dearg ba cheart a chur sna bearnaí seo?
1. Bhí an t-ádh

ort nár gortaíodh thú!

2. Ní thuigim é

bán ná riabhach.

3. Ba cheart don bhainisteoir an t-iomlán

idir an dá fhoireann.

4. Bhí sé ina chogadh
5. Dhiúltaigh sí

acu a bhriseadh as a bpost.

agus bán cabhrú liom.

5. Bain triail as
Anois, tá rud beag oibre le déanamh agat féin. Caithfidh tú abairt a scríobh maidir le gach ceann
de na rudaí sa liosta 1–8. Ach tá cúpla riail ann:
1. Caithfidh tú treise a chur leis an ainmfhocal, mar atá déanta sa sampla.
2. Níl cead agat an focal treise céanna a úsáid faoi dhó.
Sampla: Alasca
Bíonn sé millteanach fuar in Alasca sa gheimhreadh.

1. Bia Iodálach
2. Rapcheol
3. Aimsir na hÉireann
4. An mhatamaitic
5. Rugbaí

Míreanna: an-, fíor, sár
Focail agus frásaí: amach is amach, iontach,
millteanach, thar a bheith

6. Lá Fhéile Pádraig
7. Cait

Dathanna: dearg, dubh

8. Bono
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Aonad 5 Ceacht 1
Tuairisc scoile
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Breathnú ar thuairisc faoi dhaltaí i scoil Ghaeltachta.
• Ár stór focal a úsáid chun rudaí a rá ar roinnt bealaí
éagsúla.
• Eolas a chur ar an struchtúr ‘Tá Éire ar an tír is deise
ar domhan.’
• Míreanna a úsáid chun comhfhocail a chur le chéile.

1. An príomhphointe
Ar ball beag, beidh tú ag féachaint ar thuairisc a rinne Nuacht TG4 faoi meánscoil i gCarna, i nGaeltacht
Chonamara. Sula n-amharcfaidh tú ar an tuairisc, léigh an cheist seo thíos.

Céard é príomhphointe na tuairisce?
A. Dúnfar an scoil mar níl go leor daltaí ag freastal uirthi.
B. Níl go leor daltaí Gaeltachta ag dul ar aghaidh go dtí an ollscoil.
C. Níl deiseanna oibre ar fáil do dhaltaí sa Ghaeltacht féin.
D. Tá imní ann faoi chaighdeán an oideachais i scoileanna Gaeltachta.
Bí ag smaoineamh ar an gceist agus tú ag féachaint ar an tuairisc.

2. Pointí plé
Pléigh na pointí seo thíos le do pháirtnéir. Ná déan dearmad roinnt nótaí a scríobh faoi na rudaí
a deir sé/sí – beidh ort tuairisc bheag a thabhairt don rang ar ball.
• An síleann tú go mbeidh ort féin do cheantar dúchais a fhágáil le freastal ar chúrsa nó le jab a fháil?
• Cén fáth a ndeir tú sin?
• An bhfuil tú sásta nó míshásta faoi sin?
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3. Focal ar fhocal
Léigh na sleachta seo as tuairisc
Nuacht TG4 agus déan an píosa
beag oibre seo.
• Tá cló trom ar fhocail áirithe
sa téacs.
• Déan cinnte go dtuigeann
tú ciall na bhfocal agus na
bhfrásaí sin.
• Smaoinigh ar fhocail agus
ar fhrásaí a bhfuil an chiall
chéanna leo agus cuir
isteach sna habairtí iad.
Sampla: an aimsir seo1 > inniu, san am i láthair.
Tuairisceoir: Ochtó is a ceathair dalta meánscoile atá i Scoil Phobail Mhic Dara, Carna, an
aimsir seo.1 Bhí a dhá oiread sin inti, tráth den saol.2 Trí dhuine déag a rinne an Ardteist sa
scoil i mbliana. Tá sí ar an scoil phobail is lú daltaí sa tír – nach scoil phríobháideach í – ina
ndearna daltaí an Ardteist in 2017. Cúig dhuine dhéag atá i rang na hArdteistiméireachta i
mbliana agus d’fhiafraigh muid de chuid acu céard atá intinn acu3 a dhéanamh.
Máirtín: Ba mhaith liom an cúrsa innealtóireachta sibhialta a dhéanamh in ollscoil na
Gaillimhe. Tógann sé sin, tá a fhios agat, tógann sé cúig bliana. Agus ba mhaith liom a
bheith ag obair in Éirinn nó i Sasana, fiú, ina dhiaidh sin.
Tomás: Tá mé ag cuimhneamh ar chúrsa a dhéanamh,4 cúrsa múinteoireachta a dhéanamh
thíos i gcoláiste i Luimneach. Cúrsa ceithre bliana. Agus is é an fáth a bhfuil mé ag iarraidh a
dhéanamh go mbeidh mé in ann5 post a fháil gar, b’fhéidir, gar do bhaile6 nó i gConamara,
fiú amháin, mar gheall ar…tá ganntanas múinteoirí a bhfuil Gaeilge acu.
Tuairisceoir: Ach tá imní sa gceantar faoi céard atá i ndán don aos óg.7 De réir léarscáil
shóisialta agus eacnamaíochta na tíre, a d’fhoilsigh POBAL le deireanas,8 tá an ceantar go
mór faoi mhíbhuntáiste.
Seosamh Ó Cuaig: Mar shampla, tá an ceantar seo ar cheann de na ceantair is buailte sa
tír,9 de réir na bhfigiúirí a foilsíodh, ó thaobh fostaíochta de. Ach fiú amháin dá mbeadh
lánfhostaíocht ann amárach,10 ní barántas ar bith é sin11 go mairfidh an Ghaeilge. Ach
mura mbeidh na daoine ann, is cinnte dearfa nach mairfidh an Ghaeilge. Tá sé chomh
simplí sin.
Tuairisceoir: Cosúil le ceantracha eile Gaeltachta, cheal daonra is fostaíochta,12 leanfaidh
an brú ar an gceantar láidir Gaeltachta seo. Ach tá bunchloch mhaith san oideachas á fáil
ag aos óg an cheantair. Ceist eile an gcuirfear fostaíocht oiriúnach ar fáil dóibh anseo.
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4. Aistrigh leat
Chualamar an dá abairt seo sa tuairisc. An féidir leat iad a aistriú go Béarla?
Gaeilge

Béarla

Tá sí ar an scoil phobail is lú daltaí sa tír.
Tá an ceantar seo ar cheann de na ceantair is buailte
sa tír. (buailte = badly hit).
Seo rud beag eile eolais maidir leis an dá abairt.
De ghnáth, úsáidtear an chopail (is) chun a rá gurb ionann X agus Y, mar shampla:
• Is í Sorcha an duine is óige sa teaghlach.
• Is é Críostóir an ceoltóir is fearr sa rang.
Botún a bheadh ann tá a úsáid ar an gcaoi seo:
• Tá Sorcha an duine is óige sa teaghlach.
• Tá Críostóir an ceoltóir is fearr sa rang.
Mar sin féin, is féidir tá a úsáid má chuireann tú réamhfhocal idir tá agus an rud a bhfuil tú ag caint air, mar
shampla:
• Tá Sorcha ar an duine is óige sa teaghlach.
• Tá Críostóir ar an gceoltóir is fearr sa rang.
Úsáidtear abairtí mar sin chun rudaí a chur i gcomparáid lena chéile.
• Tá Corcaigh ar an gcontae is mó in Éirinn.
• Tá Baile Átha Cliath ar an gcathair is mó daonra in Éirinn.
• Tá Béal Feirste ar an dara cathair is mó daonra in Éirinn.
• Tá Ciarraí ar an gcontae is mó a bhfuil Craobh na hÉireann sa pheil buaite acu.
Cé go mbeadh an focal with sa Bhéarla (the city with the biggest population), ní gá le a rá sa Ghaeilge:
• an chathair leis an daonra is mó
• an scoil phobail leis an líon is lú daltaí
Is mar seo ba cheart na habairtí sin a rá i nGaeilge:
• an chathair is mó daonra
• an scoil phobail is lú daltaí
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5. Bain triail as
Athraigh na habairtí thíos de réir mar atá déanta sa sampla:
Sampla: Is é Corrán Tuathail an sliabh is airde in Éirinn.
Tá Corrán Tuathail ar an sliabh is airde in Éirinn.
1. Is é an síota an t-ainmhí is gasta ar domhan.
2. Is í Saoirse Ronan an t-aisteoir is fearr in Éirinn.
3. Sílim gurb í an Iodáil an tír is áille san Eoraip.
4. Ba iad na Beatles an banna ceoil ab fhearr riamh.
5. Is é an Burj Khalifa in Dubai an foirgneamh is airde ar domhan.

6. Fios feasa
Úsáideadh roinnt mhaith comhfhocal sa tuairisc, is é sin
focail a bhfuil dhá chuid iontu. Cuirtear réimír le focal chun
an chiall a athrú rud beag. Tá cuid acu le feiceáil sa tábla
thíos.
1. mí + buntáiste

míbhuntáiste

2. lán + fostaíocht

lánfhostaíocht

3. bun + cloch

bunchloch

4. oll + scoil

ollscoil

5. ard + teistiméireacht

ardteistiméireacht

Tá cúpla rud tábhachtach le rá faoi na samplaí sin.
1. De ghnáth, cuireann réimíreanna séimhiú ar an bhfocal ina ndiaidh. Féach samplaí 1–3 thuas.
2. Ní i gcónaí is féidir séimhiú a chur ar an ainmfhocal. Féach sampla 4 thuas.
3. Nuair a thagann na litreacha DNTLS le chéile, ní bhíonn séimhiú ann. Féach sampla 5 thuas. Is furasta
cuimhneamh ar an riail seo – smaoinigh ar an bhfocal Béarla DENTALS.
Anois, tá rud beag oibre le déanamh agat féin.
Cuir na réimíreanna ard, bun, lán agus oll leis na focail seo a leanas chun comhfhocail nua a dhéanamh.
1. ard + cúirt, dioplóma, nósach, teastas
2. bun + dúchasach, praghas, seirbhís, tuarastal
3. lán + cúlaí, dáiríre, sásta, tosaí
4. oll + dífhostaíocht, margadh, suirbhé, toghchán
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Aonad 5 Ceacht 2
An Dochtúir Gramadaí: má agus dá

An diagnóis
Tá dhá fhocal sa Ghaeilge a chiallaíonn
if. Ach cá huair a úsáidtear má agus
if
cá huair a úsáidtear dá?? Cabhróidh
an Dochtúir Gramadaí libh an fhadhb
a réiteach.

1. Fios feasa
Féach ar na samplaí seo de má agus dá agus freagair an cheist ina dhiaidh sin.
• Cabhraigh liom, má tá nóiméad le spáráil agat.
• Má bhíonn mo sháith airgid agam gheobhaidh mé ticéad chuig ceolchoirm Taylor Swift duitse.
• Má chloiseann an Príomhoide sin beidh tú i dtrioblóid.
• Chabhróinn leat, dá mbeadh nóiméad le spáráil agam.
• Dá mbeadh mo sháith airgid agam, gheobhainn ticéad duitse.
• Dá gcloisfeadh an Príomhoide sin bheifeá i dtrioblóid.
An féidir leat na rialacha a mhíniú de réir na samplaí thuas?
1. Úsáidtear má nuair…
____________________________________________________________________________________________
2. Úsáidtear dá nuair…
____________________________________________________________________________________________
3. Is í an aimsir a leanann dá de ghnáth ná…
____________________________________________________________________________________________
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2. Bain triail as
Tá na habairtí thíos gearrtha ina dhá leath. An féidir leat an tús i gColún A a mheaitseáil leis an
deireadh i gColún B?

A

B

Má éiríonn an aimsir níos measa…

…ní shiúlfainn amach ar an stáitse mar sin.

Dá mbeadh ciall ar bith agat…

…caithfidh mé an raidió amach.

Buailigí isteach chugam…

….dá mbeadh fianaise ann.

Siúlfaidh mé go dtí an stáisiún…

…má bhíonn fadhb ar bith agat.

Fiú dá dtabharfá míle euro dom…

…beidh orainn an cluiche a chur ar ceal.

Chreidfinn do scéal…

…dá ndéanfá cleachtadh anois is arís.

Má chloisim an t-amhrán sin uair amháin eile…

…bainfimid muid Craobh na Scoileanna.

Cabhróidh mise leat…

…má bhíonn sibh sa cheantar.

D’éireodh níos fearr leat…

…má bhíonn an trácht go dona.

Má bhíonn an bua againn amárach…

…ní bheifeá mór le duine mar sin.

3. Ar thug tú faoi deara?
Fiú amháin má tú ag caint ar rudaí nár tharla go fóill, ní féidir an aimsir fháistineach a úsáid i ndiaidh má. Botún
a bheadh ann rudaí mar seo a rá:
• Casfaidh tú le Sorcha má thiocfaidh tú go dtí an chóisir anocht.
• An dtabharfaidh tú an DVD sin dom amárach, má bheidh tú réidh leis?
• Buail isteach chugam ag an deireadh seachtaine, má gheobhaidh tú seans.
Is mar seo ba cheart na habairtí sin a scríobh:
• Casfaidh tú le Sorcha má thagann tú go dtí an chóisir anocht.
• An dtabharfaidh tú an DVD sin dom amárach, má bhíonn tú réidh leis?
• Buail isteach chugam ag an deireadh seachtaine, má fhaigheann tú seans.
Éistigí anois le sraith abairtí á léamh amach. An bhfuil siad ceart nó mícheart, dar leat?
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4. Ó aimsir go haimsir
Úsáidtear an aimsir fháistineach agus muid ag caint ar rudaí
a tharlóidh san am atá le teacht.
• Déanfaidh Marcas dinnéar dúinn.
• Ceannóidh Síle iris le léamh ar an traein.
• Cuirfidh mé glaoch ar mo sheanmháthair anocht.
Ach féach mar a athraíonn na habairtí sin nuair a chuirtear
‘dúirt’ rompu:
• Dúirt Marcas go ndéanfadh sé dinnéar dúinn.
• Dúirt Síle go gceannódh sí iris le léamh ar an traein.
• Dúirt mé go gcuirfinn glaoch ar mo sheanmháthair
anocht.
Na briathra a bhí san aimsir fháistineach, cuirtear isteach sa mhodh coinníollach iad. Tarlaíonn an rud
ceannann céanna sa Bhéarla.

• Marcas will make us dinner.
• Síle will buy a magazine to read on the train.
• I’ll call in to my grandmother tonight.

• Marcas said that he would make us dinner.
• Síle said that she would buy a magazine to
read on the train.
• I said that I would call in to my grandmother
tonight.

Anois, tá rud beag oibre le déanamh agaibh chun na hathruithe sin a chleachtadh.

A.
• Cloisfidh sibh 8 n-abairt á léamh amach. Éist go cúramach leis na habairtí agus scríobh isteach i do
chóipleabhar iad.
• Déan iarracht na habairtí a scríobh amach go néata, mar beidh ar dhaoine eile iad a léamh.

B.
• Chuir ‘Dúirt Lisa’ ag tús gach ceann de na habairtí a scríobh tú amach níos luaithe. Beidh ort na
habairtí a scríobh amach arís, mar beidh siad go léir sa mhodh coinníollach anois.
• Tabhair do chóipleabhar do dhalta eile. Léifidh do pháirtnéir do chuid abairtí agus léifidh tusa na
habairtí a scríobh seisean/sise.
• Má shíleann tú go bhfuil botúin déanta ag do pháirtnéir, déan nóta díobh agus bí réidh le ceartúcháin
a mholadh.
• Éist leis na moltaí atá ag do pháirtnéir maidir le do chuid abairtí féin.
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5. Cuir i gcás
Déanann
daoine
rudaí
an-aisteach in amanna. Ní
léimfeadh duine ar bith amach
ar an bhfuinneog de ghnáth,
ach b’fhéidir go léimfeá dá
mbeadh an teach trí thine nó
dá mbeadh daoine sa tóir ort.
Féach ar na samplaí 1–8 thíos.
Scríobh abairt amháin chun a
mhíniú cén fáth a ndéanfadh
duine na rudaí aisteacha atá
luaite iontu.
Sampla: léim amach ar an
bhfuinneog
Léimfinn amach ar an
bhfuinneog dá mbeadh
an teach trí thine.
1. bia a ithe a bhfuil fuath agat air
2. milliún euro a dhiúltú
3. ligean ort féin gur duine eile thú
4. gan an guthán a fhreagairt
5. cead a thabhairt do dhuine do dhialann a léamh
6. gloine a bhriseadh
7. dul chuig scannán nach dtaitníonn leat ar chor ar bith
8. crann ard a dhreapadh
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Aonad 5 Ceacht 3
Seanscéalta, nuascéalta
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Dán le Nuala Ní Dhomhnaill a léamh.
• Féachaint mar is féidir saothar nua a bhunú ar sheanscéalta a cumadh fadó.
• Breathnú ar na focail a roghnaíonn filí le cur ina gcuid dánta.
• Léargas ar cad is meafar ann agus mar a úsáidtear meafair san fhilíocht.

1. Seanscéalta, nuascéalta
‘Spreagann scéal scéal eile,’ a deirtear. Nuair a bhímid ag caint agus ag comhrá, cuireann scéal amháin scéal
eile i gcuimhne dúinn. Mar an gcéanna i gcás na scríbhneoireachta – nuair a léann scríbhneoirí scéal amháin,
tosaíonn siad ag smaoineamh ar scéal nua a bhunú air, nó carachtair agus smaointe a úsáid chun saothar nua
a chur ar fáil.

Go minic, baineann scríbhneoirí úsáid as scéalta a cumadh fadó, cuir i gcás scéalta as an mBíobla Naofa nó
seanscéalta Gaeilge mar Táin Bó Cuailgne. Is iontach an saibhreas atá i bhfoinsí mar sin.

Sa cheacht seo, feicfimid conas a chuir Nuala Ní Dhomhnaill casadh i scéal ón mBíobla chun dán nua dá cuid
féin a chumadh.

2. Scéal Mhaois
Pearsa an-tábhachtach sa Sean-Tiomna is ea Maois. Ba eisean a bhí ina cheannaire ar Chlann Iosrael nuair a
d’fhág siad an Éigipt. Bhí droch-chaoi ar Chlann Iosrael san Éigipt. Bhí rí na hÉigipte, fear darbh ainm Forann,
an-olc dóibh. Timpeall an ama ar rugadh Maois, d’ordaigh Forann gach mac nuabheirthe dá gcuid a mharú.
D’ordaigh sé iad go léir a bhá in abhainn mhór na Níle.

Níor bádh Maois, áfach. Tá scéal clúiteach ann a insíonn conas a tháinig sé slán. An bhfuil sé ar eolas agaibh?
Agus tú ag obair le dalta eile, scríobh roinnt nótaí a chabhróidh libh scéal Mhaois a insint.

Is mar seo a tháinig Maois slán ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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3. Ceist na Teangan
Anois, léimfimid an dán ‘Ceist na Teangan’ le Nuala Ní Dhomhnaill.

Ceist na Teangan
Cuirim mo dhóchas ar snámh
i mbáidín teangan
faoi mar a leagfá naíonán
i gcliabhán
a bheadh fite fuaite
de dhuilleoga feileastraim
is biotúman agus pic
bheith cuimilte lena thóin

ansan é a leagadh síos
i measc na ngiolcach
is coigeal na mban sí
le taobh na habhann,
féachaint n’fheadaraís
cá dtabharfadh an sruth é,
féachaint, dála Mhaoise,
an bhfóirfidh iníon Fhorainn?

4. Focail file
Gaeilge Chiarraí atá ag Nuala Ní Dhomhnaill agus tá roinnt leaganacha canúna aici sa dán. Is mar sin mar a
déarfadh Nuala iad agus í ag comhrá.
ceist na teangan

ceist na teanga

ansan

ansin

é a leagadh síos

é a leagan síos

n’fheadaraís

níl a fhios agam

Go minic, bíonn difríocht idir na focail a roghnaíonn an file agus na focail a úsáidimid de ghnáth. In amanna,
bíonn Gaeilge na bhfilí níos deacra. Ach, mar a fheicfimid anois, déanann filí a lán machnaimh faoi na focail a
roghnaíonn siad.
• Freagair na ceisteanna seo thíos.
• Nuair a bheidh tú réidh, cuir do chuid freagraí i gcomparáid le freagraí dalta eile. An bhfuil sibh ar aon
aigne?
1. Ciallaíonn ‘naíonán’ an rud céanna le ‘páiste nó leanbh óg’. Cén fáth ar roghnaigh an file ‘naíonán’
seachas focal níos coitianta? An bhfuil leid ar bith sna línte thart air?
2. Is ionann ‘fite fuaite de dhuilleoga feileastraim’ agus ‘déanta de
dhuilleoga feileastraim’. Cén fáth ar roghnaigh an file ‘fite fuaite’?
3. Tá ‘coigeal na mban sí’ luaite sa dán. Tá roinnt mhaith ainmneacha ar
an bplanda sin sa Bhéarla: bulrushes agus cat’s tail, mar shampla.
Ach cé hiad na ‘mná sí’ atá san ainm Gaeilge?
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4. Cé hí ‘iníon Fhorainn’?
5. ‘Go bhfóire Dia orainn’ a deir daoine. Ciallaíonn sé sin ‘go dtuga Dia cabhair dúinn’. Cá bhfuil ‘fóir’ le
feiceáil sa dán seo? Cé atá chun cabhair a thabhairt?

5. Meafair agus míniú
An eol duit cad is meafar ann? Pléigh an scéal le daltaí eile agus déan an dá thasc seo:
1. Scríobh míniú ar cad is meafar ann.
2. Tabhair 2 shampla i mBéarla nó i nGaeilge.
Is é is meafar ann ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Sampla _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Sampla _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

6. Croí an dáin
Tá meafair áirithe sa Ghaeilge le fada fada an lá. Go deimhin, tá cuid acu chomh sean sin nach mbíonn a fhios
ag daoine gur meafair iad ar chor ar bith. Smaoinigh ar an bhfocal ‘fadhb’. Is ionann é sin agus píosa crua istigh
in adhmad nó i dtalamh. Bheifeá ag gearradh nó ag tochailt leat gan stró go dtí go mbuailfeá fadhb. Éiríonn an
obair i bhfad níos deacra ansin. Is dá bhrí sin a thosaigh daoine ag úsáid ‘fadhb’ mar mheafar, chun cur síos ar
dheacracht de chineál ar bith.
Is maith le scríbhneoirí meafair nua dá gcuid féin a chumadh – meafair a bhainfidh preab as an léitheoir.
Cabhraíonn meafair leo ar bhealach eile chomh maith. Má úsáidtear meafair, is féidir rudaí a rá go hindíreach,
ar bhealach a chuireann léitheoirí ag smaoineamh ar chosúlachtaí nach raibh a fhios acu a bheith ann. Bíonn
mistéir éigin ag baint le dán maith – ní deir an file rudaí glan amach mar a dhéanfadh polaiteoir nó iriseoir.
Bhain Nuala Ní Dhomhnaill úsáid mheafarach as scéal Mhaois, ach céard go díreach atá sí a rá?
• Freagair na ceisteanna sa tábla thíos.
• Nuair a bheidh tú réidh, cuir do chuid freagraí i gcomparáid le freagraí dalta eile. An bhfuil sibh ar aon
aigne?
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Scéal Mhaois

Dán Nuala

1. Tá grá mór ag
máthair Mhaois dá
mac.

1. Tá grá ag Nuala do rud éigin. Céard é?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Tá an leanbh i
mbaol báis. Tá an
Faró ag iarraidh é a
mharú.

2. Céard atá i mbaol i ndán Nuala? Cén fáth?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Cuireann an
mháthair a mac i
bhfolach chun é a
shábháil.

3. Céard a dhéanann Nuala chun an rud is ansa léi féin a shábháil?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. Fuair máthair
Mhaois cabhair ó
iníon an Fharó.

4. Cé a chabhróidh le Nuala? An bhfuil a fhios aici ar chor ar bith?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Do bharúil?
Thíos faoi seo tá dhá ráiteas maidir le ‘Ceist na Teangan.’
• Léigh na ráitis agus roghnaigh an ceann a n-aontaíonn tú leis.
• Scríobh píosa gairid chun do thuairim a mhíniú agus a chosaint. Ná déan dearmad samplaí a lua ón
dán féin.
“Ní thuigim cén fáth a mbíonn an
fhilíocht chomh doiléir i gcónaí. Má tá an file
buartha faoin nGaeilge, ba cheart di sin a rá
glan amach.”

“Ní bheadh maith ar bith sa dán seo murach an
meafar a d’úsáid Nuala.”
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Aonad 5 Ceacht 4
Réamhfhocail rógánta
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Léargas ar an méid atá i gceist le béarlachas.
• Pléifimid na difríochtaí atá idir an Ghaeilge agus an Béarla maidir le réamhfhocail de.
• Imreoimid cluiche gramadaí chun an réamhfhocal a chleachtadh.
• Gheobhaimid amach faoi áiseanna ar líne a chabhróidh leat snas a chur ar do chuid Gaeilge.

1. Mínigh féin é
Ar chuala tú an focal béarlachas riamh? Murar chuala, déan rud beag taighde sna foclóirí agus
ar líne. Ansin, tabhair freagra ar na ceisteanna thíos.
1. Is é is béarlachas ann…
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. Seo dhá shampla den bhéarlachas:
A. _________________________________________________________________________________________
B. _________________________________________________________________________________________
3. Cén dearcadh atá agat féin faoi bhéarlachas? Cuir tic leis an ráiteas a n-aontaíonn tú leis. Bí réidh le do
dhearcadh a mhíniú.
• Drochrud atá ann; ba cheart gach teanga a labhairt chomh maith agus is féidir leat.
• Fad is go dtuigeann daoine mé, ní bhím buartha faoi.
• Rud nádúrtha atá ann, mar bíonn an Béarla thart orainn an t-am ar fad.

2. An réamhfhocal
Tá a lán cosúlachtaí idir an Ghaeilge agus an Béarla, agus a lán difríochtaí chomh maith.
Sampla maith de sin atá sa réamhfhocal, i.e., na focail ghairide sin a chuirtear roimh
ainmfhocal. Féach ar na samplaí seo thíos.
• I have a cold.

Tá slaghdán orm.

• She gets up at six o’clock in the morning!

Éiríonn sí ar a sé a chlog ar maidin!

• There’s no need for an apology.

Níl gá ar bith le leithscéal.
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Is furasta botún a dhéanamh agus an réamhfhocal atá sa Bhéarla a úsáid sa Ghaeilge, mar seo:
• I have a cold.

Tá slaghdán agam.

• She gets up at six o’clock in the morning!

Éiríonn sí ar a sé a chlog sa mhaidin!

• There’s no need for an apology.

Níl gá ar bith do leithscéal.

3. Casino na gramadaí
Fáilte go dtí an casino. Tá 100 pointe agat ag tús an chluiche. Seo rialacha an tí.
• Cloisfidh tú na habairtí 1–12 á léamh amach.
• Caithfidh tú cinneadh a dhéanamh cé acu atá an abairt ceart nó
mícheart agus tic a chur sa bhosca CEART nó MÍCHEART.
• Sa spás GEALL, scríobh an méid pointí atá tú ag iarraidh a chur síos.
• Caithfidh tú 10 bpointe ar a laghad a chur síos. 50 pointe an méid is mó is féidir a chur síos.
• Pléifidh an múinteoir na habairtí, ceann i ndiaidh a chéile. Má bhí an ceart agat, scríobh isteach an
méid pointí a bhain tú sa spás IOMLÁN. Má bhí tú mícheart, scríobh an méid pointí a chaill tú sa spás
IOMLÁN.
• Is é an buaiteoir an dalta is mó a mbeidh pointí aige/aici ag deireadh an chluiche.
1. Téim amach ag siúl gach lá, ar mhaithe do mo shláinte.
CEART



MÍCHEART



GEALL

Iomlán

2. Níl eagla ar bith orm roimh thaibhsí.
CEART



MÍCHEART



GEALL

Iomlán

MÍCHEART



GEALL

Iomlán

GEALL

Iomlán



GEALL

Iomlán



GEALL

Iomlán



GEALL

Iomlán

GEALL

Iomlán

3. Is ó Shligeach mé.
CEART



4. Beimid i bPáras do sheachtain amháin.
CEART



MÍCHEART



5. Ar tháinig tú ar an ticéad sin a chaill tú?
CEART



MÍCHEART

6. Theip sé sa scrúdú tiomána.
CEART



MÍCHEART

7. An é seo an bus go Trá Lí?
CEART



MÍCHEART

8. Shiúil madra amach roimh an leoraí.
CEART



MÍCHEART
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9. Chuaigh an leabhar sin i bhfeidhm go mór orm.
CEART



MÍCHEART



GEALL

Iomlán

GEALL

Iomlán

GEALL

Iomlán

GEALL

Iomlán

10. Tháinig fear mór a raibh féasóg aige isteach.
CEART



MÍCHEART



11. Rinne sí gearán do bhainisteoir na bialainne.
CEART



MÍCHEART



12. Tá sé thar am agat rud beag oibre a dhéanamh.
CEART



MÍCHEART



4. Aistrigh leat
Cuir Gaeilge ar na habairtí gearra seo.
• Bí ag smaoineamh ar an réamhfhocal ba cheart a bheith sa Ghaeilge.
• Scríobh na habairtí Gaeilge go néata – beidh ar dhalta eile iad a léamh.
• Tabhair do chóipleabhar do dhalta eile. Léifidh do pháirtnéir do chuid abairtí agus léifidh tusa na
habairtí a scríobh seisean/sise.
• Má shíleann tú go bhfuil botúin déanta ag do pháirtnéir, déan nóta díobh agus bí réidh le ceartúcháin
a mholadh.
• Éist leis na moltaí atá ag do pháirtnéir maidir le do chuid abairtí féin.
1. Thank you for the present.
2. They fought for freedom.
3. Who is the man with the glasses?
4. I’ve been here for an hour now.
5. I got €800 for the old car.
6. I have a lot of respect for her.
7. What’s the Irish for ‘translating’?
8. Is this the train for Limerick?

5. Mo ríomhaire Gaelach
Cuir i gcás go bhfuil tú i ndiaidh focal nua a fhoghlaim. Seans gur focal mór fada atá ann, mar
príomhfheidhmeannach. Tá a fhios agat cén chiall atá leis. Tá tú ábalta é a litriú. Seans, áfach, go mbeifeá in
amhras faoi fhuaim an fhocail.
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Má lorgaíonn tú an focal sa fhoclóir Béarla–Gaeilge ar
líne www.focloir.ie, beidh tú in ann éisteacht le duine
á léamh amach os ard. Tá rogha agat cén chanúint ab
fhearr leat, Gaeilge Chonnacht, Gaeilge na Mumhan nó
Gaeilge Uladh.
Nó cuir i gcás go bhfuil fuaim ann ba mhaith leat a
chleachtadh. Bíonn deacrachtaí ag daoine leis an
bhfuaim ch i samplaí mar seo: Tá Donncha ina chónaí
sa chathair anois.
Má tá tú ag iarraidh samplaí mar sin a chloisteáil agus iarracht a dhéanamh ar iad a rá tú féin, is féidir dul go
dtí www.abair.ie. Is sintéiseoir Gaeilge atá ann – má scríobhann tú rud isteach, déanfar comhad fuaime de,
agus beidh tú ábalta éisteacht leis.

Is féidir canúint a roghnú: Gaoth Dobhair
(Gaeilge Uladh), Conamara (Gaeilge Chonnacht)
agus Corca Dhuibhne (Gaeilge na Mumhan). Is
féidir an luas a shocrú chomh maith ó ‘fíormhall’
go dtí ‘ardluas’.

6. Bain triail as
Scríobh na samplaí 1–5 isteach in www.abair.ie agus déan na rudaí seo a leanas.
• Éist leis na comhaid fuaime i do rogha canúna ar do rogha luas.
• Déan iarracht iad a rá agus cuir béim ar an bhfuaim ch i ngach cás.
• Bí cúramach gan k a rá. Ní lock atá ann, ach loch!
• Déan taifeadadh fuaime ar d’iarrachtaí féin ar do ghuthán nó ar ghléas taifeadta eile.
1. Tá Donncha ina chónaí sa chathair anois.
2. A Chóilín, ar chuir tú glaoch ar Cholm?
3. Tá droch-chasacht ar Chaoimhe.
4. Ar chaill tú do chuid airgid, a chara?
5. Tá loch beag deas ar chúl an chaisleáin.
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Aonad 6 Ceacht 1
Saol na sráide
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Breathnú ar thuairisc faoi dhaltaí Ghaelscoil Chiarraí i dTrá Lí.
• Do thráchtaireacht féin a dhéanamh ar fhíseán.
• Cur leis an stór focal a bhíonn de dhíth ort chun cúrsaí reatha a phlé.
• Do thuairimí féin a thabhairt maidir le hábhar na tuairisce.

1. Gan dídean
Ar ball beag, beidh tú ag féachaint ar thuairisc a rinne
Nuacht TG4 tamall roimh an Nollaig. Léigh an intreoir
leis an tuairisc ar dtús agus freagair na ceisteanna ina
dhiaidh.
“Tá feachtas curtha ar bun i dTrá Lí ag grúpa daltaí
Ardteistiméireachta sa Ghaelscoil áitiúil le teacht i
gcabhair ar dhaoine gan dídean faoi Nollaig. Tá sé i gceist
ag na daltaí an t-airgead a bhaileoidh siad a thabhairt
do Arlington Lodge i dTrá Lí, óstán a chuireann lóistín
ar fáil do dhaoine gan dídean.”
1. Déan liosta de na rudaí is féidir a dhéanamh chun
airgead a bhailiú do chumann carthanachta, mar
shampla GOAL, Cumann Naomh Uinseann de Pól.
(Mura bhfuil an focal Gaeilge ar eolas agat, bain
úsáid as foclóir.)
2. Cuir do liosta féin i gcomparáid le liosta do pháirtnéara. An raibh sibh ar aon intinn?

2. Cuir síos air
• Anois, féach ar an gcéad chuid den tuairisc agus an fhuaim múchta.
• Scríobh nótaí ag cur síos ar an méid a fheiceann tú. Céard atá ar siúl ag na daltaí? Cén fáth?
• Féach ar an tuairisc arís agus an fhuaim ar siúl. An raibh an ceart agat faoi na rudaí atá ar siúl ag na
daltaí?

3. Focail agus frásaí
Seo cuid de na focail agus na frásaí a bheidh le cloisteáil sa dara cuid den fhíseán. Léigh go cúramach iad.
1. Tháinig aoichainteoir isteach chugainn.
2. An rud is mó a chuaigh i bhfeidhm orm.
3. Daoine atá faoi chúram an Stáit.
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4. Ní bhíonn an dara rogha acu.
5. Chuir sé alltacht orainn.
6. Ag lorg déirce.
7. Fadhb thromchúiseach.
8. I ngan fhios dúinn.
Ag obair leat féin, cuir na focail 1–8 i gceann de na colúin sa tábla thíos. Cuimhnigh ar na pointí seo a leanas:
• Má chuireann tú focal i gcolún A, caithfidh tú é a mhíniú.
• Déan do dhícheall na focail i gcolún B a mhíniú chomh maith, fiú má tá rud beag amhrais ort.
• Níl cead foclóirí a úsáid an t-am seo.
• Nuair a bheidh tú réidh, cuir ceisteanna ar do pháirtnéir faoi cholúin B & C.
• Freagair ceisteanna do pháirtnéara.
• Pléifidh an rang go léir na focail agus na frásaí ansin.
A. Tuigim an focal seo agus is
féidir liom é a mhíniú

B. Sílim go dtuigim an focal seo.

C. Ní thuigim an focal seo ar
chor ar bith.
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4. Cé a dúirt?
Féach ar an dara cuid den tuairisc anois. Cé hiad na daltaí atá buartha faoi na fadhbanna seo a leanas?
Roghnaigh an t-ainm ceart ón liosta 1–4.
A. Bíonn daoine gan dídean amuigh i ngach cineál aimsire.
B. Bíonn an-chuid páistí óga amuigh ar na sráideanna chomh maith.
C. Tá a lán déagóirí ann nach bhfaigheann cabhair ar bith.
D. Ní sna bailte móra amháin atá an fhadhb seo, ach faoin tuath chomh maith.

1. Caitlín

2. Conor

3. Ryan

4. Máiréad

5. Feachtas na ndaltaí
Léigh téacs na tuairisce nuachta agus freagair na ceisteanna
ina dhiaidh.

Tuairisceoir: Bronntanais dóibh siúd nach bhfaigheann
mórán eile, sin atá tugtha isteach ar scoil ag daltaí
Ghaelcholáiste Chiarraí an tseachtain seo. Ach tá seift
eile acu chun airgead a bhailiú do dhaoine gan dídean sa
Ríocht, a bhaineann úsáid as seirbhísí an óstáin Arlington
Lodge i dTrá Lí.
De ghnáth, is ag iarraidh daltaí a choimeád ina ndúiseacht a bhíonn na múinteoirí, ach ar an Déardaoin
an t-aonú lá is fiche, beidh lucht na hArdteiste ag dul a chodladh sa scoil, thar oíche.
Caitlín Nic Giolla Gunna: An tseachtain seo caite, tháinig aoichainteoir isteach chugainn ó Arlington Lodge
agus an rud is mó a chuaigh i bhfeidhm ormsa ná a chloisteáil go gcailleann daoine atá faoi chúram an
Stáit gach uile thacaíocht ón Stát nuair a shroichfidh siad ocht mbliana déag d’aois nuair nach bhfuil siad
in oideachas lánaimseartha. Agus chuir a leithéid alltacht orainn ar fad, mar is déagóirí cosúil linn féin iad
agus ní bhíonn an dara rogha acu ach dul a chónaí ar na sráideanna nó tacaíocht a fháil ó charthanachtaí
cosúil le Arlington Lodge.
Conor Ó hOrgáin: An rud is mó a chuaigh i bhfeidhm orm ná an méid leanaí atá gan dídean – trí mhíle
leanaí. Tá sé dochreidte! Agus ní raibh mise ná aon duine eile, just, ábalta suí síos agus faic a dhéanamh.
Ryan Ó Néill: Nuair a bhím thíos faoi bhaile le mo chairde ag am lóin, feicimid na daoine ar na sráideanna,
gan aon áit chun dul. Tá siad ar na sráideanna ag lorg déirce. Just, ar an bpríomhshráid ansin, sa bhaile.
Agus, faraor, nuair a bhíonn sé ag cur báistí, fós bíonn siad ann.
Máiréad Nic Gearailt: Ní thuigeann daoine go bhfuil fadhbanna daoine gan dídean chomh tromchúiseach
sna ceantair tuaithe chomh maith. Chuaigh sé i bhfeidhm go mór ormsa go bhfuil an fhadhb seo chomh
cóngarach do bhaile i ngan fhios dúinn. Sin an fáth gur theastaigh uaim aird a tharraingt ar an bhfadhb
agus rud éigin a dhéanamh chun cabhrú leis an ngéarchéim.
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6. Ceisteanna tuisceana
Léigh na ráitis faoin alt agus cuir tic le A, B nó C i ngach cás. Bí réidh le do fhreagra a chosaint le heolas ón
tuairisc.

1. Beidh pacáistí Nollag á dtabhairt amach ag daltaí Ghaelcholáiste Chiarraí.
A. Fíor
B. Bréagach
C. Ní deirtear
2. Tugann an Stát cabhair do dhaoine nuair a bhaineann siad 18 mbliana amach.
A. Fíor
B. Bréagach
C. Ní deirtear
3. Bíonn Arlington Lodge ag comhobair le scoileanna.
A. Fíor
B. Bréagach
C. Ní deirtear
4. Ní fios cé mhéad páiste gan dídean atá sa tír.
A. Fíor
B. Bréagach
C. Ní deirtear
5. Tá a leithéid seo d’fheachtas bailiúcháin airgid déanta ag na daltaí cheana féin.
A. Fíor
B. Bréagach
C. Ní deirtear

7. Pointí plé
Pléigh na pointí seo thíos le do pháirtnéir. Scríobh síos roinnt nótaí faoi na rudaí a deir sé/sí.
Beidh ort tuairisc bheag a thabhairt don rang ar ball.
1. Ar ghlac tú féin páirt riamh i bhfeachtas chun airgead a bhailiú do chumann carthanachta? Cuir síos air.
2. Deir na daltaí sa tuairisc go bhfuil ‘géarchéim’ ann maidir le daoine gan dídean. An féidir leat rud amháin
a mholadh chun an fhadhb a réiteach? Cuir síos air.
3. Céard a dhéanann tú féin nuair a iarrann duine airgead ort sa tsráid?
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Aonad 6 Ceacht 2
An Dochtúir Gramadaí: na briathra neamhrialta 1

An diagnóis
Má cheapann tú go bhfuil gramadach na Gaeilge deacair, smaoinigh ar an méid seo: tá briathra
na Gaeilge an-simplí ar fad. Níl ach 11 de bhriathra neamhrialta sa Ghaeilge – timpeall 200 atá sa
Bhéarla.
Sa cheacht seo, míneoidh an Dochtúir conas a oibríonn córas briathra na Gaeilge.

1. Fréamh an bhriathair
Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios againn céard atá i gceist le ‘briathar rialta’ agus ‘briathar neamhrialta’.
Míneofar na briathra rialta i dtús báire.

Páirt an-tábhachtach den bhriathar
is ea an modh ordaitheach, is é sin
an focal a úsáidtear chun ordú a
thabhairt do dhaoine.
• Cuir glaoch ar Éamann.
• Ná siúil ar an bhféar.
• Críochnaigh do chuid oibre.
Is minic a thugtar fréamh an
bhriathair ar an modh ordaitheach.
Más briathra rialta atá i gceist,
is beag athrú a thagann ar an
bhfréamh sin, is cuma cén aimsir
ina bhfuil an briathar.
• Cuirfidh mé glaoch ar Éamann. (Aimsir fháistineach)
• Níor shiúil mé ar an bhféar. (Aimsir chaite)
• Ar chríochnaigh tú do chuid oibre? (Aimsir chaite)
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2. Ó aimsir go haimsir
Anois, féach ar na habairtí 1–8. Tosaíonn gach abairt le briathar sa mhodh ordaitheach. Tá 2 rud le déanamh
agatsa:
• cuir gach abairt san aimsir atá scríofa idir lúibíní
• cuir líne faoi fhréamh an bhriathair, mar atá déanta sna samplaí.
Sampla: Ól cupán tae liom. (Aimsir fháistineach)
Ólfaidh tú cupán tae liom.
Sampla: Ná bris an dlí. (Aimsir láithreach)
Ní bhriseann tú an dlí.
1. Can amhrán dúinn. (Aimsir chaite)
2. Tóg sos ón obair. (Aimsir láithreach)
3. Ná scríobh ar an mballa. (Aimsir fháistineach)
4. Cabhraigh liom na málaí a iompar. (Aimsir chaite)
5. Ná héist le droch-chomhairle. (Aimsir láithreach)
6. Ná creid an rud a dúirt sé. (Aimsir fháistineach)
7. Léigh an ríomhphost amach dom. (Aimsir chaite)
8. Siúil abhaile ón scoil liom. (Aimsir láithreach)

3. Briathra neamhrialta
Mar a chonaiceamar, is beag athrú a thagann ar an bhfréamh i gcás na mbriathra rialta.
Modh ordaitheach

Aimsir chaite

Aimsir láithreach

Aimsir
fháistineach

Cuir glaoch air.

Chuir mé glaoch
air aréir.

Cuirim glaoch air
go minic.

Cuirfidh mé glaoch
air amárach.

Modh coinníollach
Chuirfinn glaoch
air dá mbeadh mo
ghuthán liom.

I gcás na mbriathra neamhrialta, áfach, bíonn difear mór idir an modh ordaitheach agus tús an bhriathair.
Féach an sampla seo:
Modh ordaitheach

Aimsir chaite

Aimsir láithreach

Aimsir
fháistineach

Abair ‘go raibh
maith agat’ le
Tomás.

Dúirt mé ‘go raibh
maith agat’ le
Tomás.

Deirim ‘go raibh
maith agat’ i
gcónaí.

Déarfaidh mé ‘go
raibh maith agat’
le Tomás anocht.

Modh coinníollach
Déarfainn ‘go raibh
maith agat’ le
Tomás ach níl sé
anseo.

Is mór an difear idir abair agus dúirt, deirim, déarfaidh agus déarfainn. Sin é an fáth a dtugtar briathra
‘neamhrialta’ ar a leithéid, mar ní bhíonn an briathar rialta ó aimsir go haimsir.
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Tá cuid de na briathra fágtha ar lár sa tábla thíos. An féidir leatsa an briathar ceart a scríobh isteach?
Modh ordaitheach

Beir greim ar an
gcamán.

Bí i do thost.

Clois

Déan do dhícheall.

Faigh bronntanas
dom.

Feic

Aimsir chaite

Aimsir láithreach

Rug mé greim ar
an gcamán.

Beirim greim ar an
gcamán.

Bhí mé i mo thost.

an ceol.

mo dhícheall.

mé

mé

Fuair mé
bronntanas duit.

Chonaic mé neart
scannán.

Bím i mo thost.

Cloisim an ceol.
Déanaim mo
dhícheall i gcónaí.

Aimsir fháistineach

Modh coinníollach

mé greim ar an
gcamán.

Bhéarfainn greim
ar an gcamán.

i mo thost.

mé

Cloisfidh mé an
ceol.

mo dhícheall.

mé

Bheinn i mo thost.
Chloisfinn an ceol
dá mbeifeá i do
thost!
Dhéanfainn mo
dhícheall.

bronntanas duit
gach Nollaig.

Gheobhaidh mé
bronntanas duit.

bronntanas duit
dá mbeadh an
t-airgead agam.

Feicim neart
scannán.

mé
neart scannán le
linn na laethanta
saoire.

D’fheicfinn
neart scannán
dá mbeadh
pictiúrlann sa
bhaile.

mé
mo dhinnéar ar a
sé a chlog.

D’íosfainn mo
dhinnéar dá
mbeadh deoch
agam.

Ith do dhinnéar.

D’ith mé mo
dhinnéar.

mo
dhinnéar ar a sé a
chlog.

Tabhair cúpla euro
dó.

Thug mé cúpla
euro dó.

cúpla euro dó
anois is arís.

Tabharfaidh mé
cúpla euro dó.

cúpla euro dó dá
mbeadh airgead
agam.

Tar abhaile.

Tháinig mé
abhaile.

Tagaim abhaile ar
an mbus.

Tiocfaidh mé
abhaile.

abhaile dá mbeadh
síob ann.

Rachaidh mé
díreach abhaile.

díreach abhaile
dá mbeadh síob
agam.

Téigh díreach
abhaile.

mé
díreach abhaile.

Téim díreach
abhaile i gcónaí.
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4. Fíor nó bréagach?
Thíos faoi seo tá 10 ráiteas, cuid
acu fíor agus cuid acu bréagach.
Agus tú ag obair le páirtnéir,
caithfidh tú na rudaí seo a
dhéanamh:

1. Scríobh an fhoirm cheart
den bhriathar isteach sna
bearnaí. (Féach an liosta
briathra ag barr an tábla.)
2. Abair cé acu atá an ráiteas
fíor nó bréagach.

abair

beir

clois

déan

faigh

feic

ith

tabhair

tar

téigh
Fíor nó bréagach?

1.

Rialtas na Fraince Dealbh na Saoirse mar bhronntanas do
mhuintir Stáit Aontaithe Mheiriceá sa bhliain 1886.

2. Ba é Henry Ford a

an chéad ghluaisteán.

3.

Naomh Pádraig go hÉirinn ó Mhór-Roinn na hEorpa.

4.

deireadh le teas na gréine i gceann 5 bhilliún bliain nó mar sin.

5.

inti.

6.
7. Níor

Cléópátra, Banríon na hÉigipte, bás nuair a chuir nathair nimhe ga

an gnáthdhuine timpeall 35 tonna bia le linn a shaoil.
na póilíní ar an dúnmharfóir Jack the Ripper riamh.

8. Ba é an spásaire Buzz Aldrin a
don duine; léim mhór don chine daonna.’

na focail chlúiteacha, ‘Céim bheag

9. Nuair a
Críostóir Colambas talamh ar an 12 Deireadh Fómhair
1492, shíl sé gur san Áise a bhí sé.
10. Má shroicheann tú 100 bliain d’aois,
hÉireann.

tú litir ó Uachtarán na
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Aonad 6 Ceacht 3
Gluaiseacht
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Beidh plé againn ar chlúdach agus ar theideal úrscéil.
• Cuirfimid eolas ar théamaí an úrscéil Gluaiseacht.
• Gheobhaimid léargas ar cé chomh tábhachtach atá pointe féachana
sa scríbhneoireacht ficsin.

1. Sula dtosaíonn tú ag léamh
Deirtear nár cheart leabhar a mheas de réir a chlúdaigh ach is cinnte go bhfuil clúdach agus teideal an leabhair
tábhachtach. Nuair a fheicimid leabhar sa siopa, agus gan focal de léite againn go fóill, bímid ag brath ar an
gclúdach agus ar an teideal chun eolas éigin a thabhairt dúinn faoin gcineál scéil atá ann.
• Is é Gluaiseacht, le Alan Titley, an t-úrscéal a bheidh á léamh againn.
• Breathnaigh ar an gclúdach agus léigh an míniú ar ‘gluais’ agus ‘gluaiseacht’.
• Freagair na ceisteanna thíos. Déan i d’aonar é ar dtús agus cuir do chuid freagraí i gcomparáid le
freagraí dalta eile ansin.
• Níl freagra ‘ceart’ nó ‘mícheart’ ann. Do thuairim féin an rud is tábhachtaí.
gluais, Move. 1. Set in motion, stir. Rud a ghluaiseacht, to set something in
motion. Ghluais an ghaoth i dtír iad, the wind carried them to land. Ghluais
sé m’aigne, it stirred my mind. 2. Go, proceed. Ag gluaiseacht go mall, ar
rothaí, ó áit go háit, moving slowly, on wheels, from place to place. Ghluais
sé anall chugainn, he moved over towards us. Ghluais sé leis ar feadh an lae,
he travelled on all day.
gluaiseacht, Movement. Gluaiseacht na bpláinéad, na mara, tráchta, the
movement of the planets, of the sea, of traﬃc. Rud a chur ar a ghluaiseacht,
to set something in motion.
1. Tá duine le feiceáil ar an gclúdach. An fear nó bean, buachaill nó cailín atá ann?
2. An dóigh leat gurb é an duine seo príomhcharachtar an leabhair?
3. Is ar éigean atá an duine le feiceáil ar chor ar bith. Cén chúis atá leis sin, meas tú?
a. Tá ceo ann.

b. Tá stoirm ghainimh ann.

c. Tá deatach/toit ann.

4. Cén focal a roghnófá chun cur síos ar an gclúdach?
a. mistéireach

b. scanrúil

c. doiléir

5. Tá an chuma air go bhfuil an duine seo féin ‘ag gluaiseacht’. Cén fáth, meas tú?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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6. Seo na teidil atá ar roinnt úrscéalta eile sa Ghaeilge: Doras Fuinneog Scuab, Comhcheilg Pháirc an
Chrócaigh, Réics Carló ar Oileán Mhanann. An mbraitheann tú difríocht ar bith idir na teidil sin agus
Gluaiseacht? An dtugann sin leid ar bith faoin gcaoi a n-insítear na scéalta sin?
7. Agus an cheist dheireanach ar fad, an mbeadh fonn ort Gluaiseacht a léamh tar éis an clúdach a
fheiceáil?

2. Tóg scéal
Agus sibh ag obair i ngrúpa, léigí na habairtí sa bhosca thíos. Baineadh na habairtí as an gcéad chaibidil de
Gluaiseacht. I ndiaidh daoibh na habairtí a léamh, tugaigí freagra ar an dá cheist seo:
1. Céard atá i ndiaidh tarlú? Insígí an scéal in bhur gcuid focal féin.
2. Céard a tharlóidh anois? Céard a dhéanfaidh an reacaire (an duine atá ag insint an scéil)? Is leor
abairt nó dhó a scríobh.
Is cuimhin liom an baile arbh as mé, gan amhras. Ní baile é mar atá agaibhse anseo…
Ní fhaca mé na saighdiúirí nuair a tháinig siad…Bhí mé amuigh ag an tobar ag fáil uisce.
Nuair a shroich mé an baile, ní raibh aon duine ann romham…Bhí na hainmhithe imithe
freisin, seachas cúpla madra. Agus bhí siad sin marbh… Ní raibh aon dul as agam ach
dul ar ais go dtí an tobar. Is ansin a chonaic mé an fear in aice an chrainn thall. ‘Beidh
orainn imeacht go beo, nó ní beo a bheimid!’
‘Tá trucail ag fágáil an baile seo ar maidin amárach. Ag triall ar an Eoraip…Is í an Eoraip
an t-aon dóchas atá agaibh feasta.’
‘Agus an bhfeicfidh mé mo mhuintir féin arís?’ arsa mise… ‘Ní fheicfidh tú arís iad,’ ar
seisean liom go mall…

3. Pointí féachana
Is féidir scéalta a insint ó phointí féachana éagsúla.
• Má insítear an scéal sa chéad phearsa, inseoidh an reacaire na rudaí a tharla dó/di féin, mar seo:
‘Nuair a shroich mé an baile, ní raibh aon duine ann romham.’
• Má insítear an scéal sa tríú pearsa, cuirtear síos ar rudaí a tharla do dhuine eile, mar seo: ‘Nuair a
shroich an buachaill an baile, ní raibh aon duine ann roimhe.’
Féachfaimid anois ar an gcéad pharagraf i dtrí úrscéal:
1. Gealach le Seán Mac Mathúna
2. Taibhsí an Locha le hAntain Mac Lochlainn
3. Gluaiseacht le hAlan Titley
• Léigh na trí pharagraf agus freagair na ceisteanna 1–5.
• Freagair na ceisteanna i d’aonar ar dtús agus cuir do chuid freagraí i gcomparáid le freagraí daltaí eile
ina dhiaidh sin.

89

Gaeilge na Sraithe Sóisearaí Bliain 2.indd 89

29/08/2018 16:13

Gealach

Taibhsí an Locha

Gluaiseacht

Bhí muintir La Tour ag cuimhneamh ar
bhricfeasta a ithe. Bhí an doras ar leathadh
sa chistin, mar is gnách, mar maidin i mí
an Mheithimh a bhí ann, cuíosach gaofar,
ach gan a bheith ina stoirm go fóill. Gan
aon choinne, bhuail Gealach, príomhláir
na feirme, isteach an doras agus dhein
caol díreach ar an dtóstaer agus bhain,
de shnapadh, píosa mór tósta as. Dhein
na fiacla cnagadh ceart ar an dtósta san.
Bhéic gach éinne, ach níorbh aon iontas
mór é, mar ba mhinic cheana an cleas
céanna déanta aici.

‘Anois, an dialann,’ a
dúirt sé, agus lig sé
osna. Níor choinnigh
John Grayling dialann
riamh. Bhí dialann
oibre aige, ceart go
leor, a bhí lán rudaí
ar nós ‘coinne leis an
bhanc’ agus ‘cruinniú
leis na bainisteoirí i
Nua-Eabhrac.’ Ach cad
é a scríobhfadh sé sa
dialann seo?

Cén fáth? Cén fáth a deir tú liom.
Cén fáth ar tháinig mé anseo, agus
anois go bhfuil mé ag imeacht?
Cén fáth a bhfuilim ag gluaiseacht
arís? Agus cá bhfuil mo thriall? Cén
méid den scéal atá uait? Beidh orm
gluaiseacht gan mhoill, níl a oiread
sin ama againn. Cuid mhaith den
oíche, is dócha. Mar sin, éist liom. Is
beag duine a d’éist, agus na daoine
a d’éist níor chuala. Na daoine a
chuala ba chuma leo. Ach ó chuir tú
an cheist, tá freagra ag dul duit.

1. Cén pointe féachana a úsáidtear i ngach píosa? An bhfuil ceann ar bith acu níos dírí nó níos bríomhaire
ná na cinn eile, dar leat?
2. Tá an reacaire in Gluaiseacht ag caint le duine éigin. Cé atá ann?
3. An oibreodh an píosa as Gluaiseacht dá mbeadh pointe féachana eile i gceist?
4. Tá cuid mhór athrá sa phíosa as Gluaiseacht.
cén fáth (x4)
éist (x3)
gluaiseacht (x2)
Tá 6 cheist ar fad ann agus níl ach 12 abairt sa pharagraf! Cén fáth a ndearna an t-údar é sin, meas tú? Nach
‘drochscríbhneoireacht’ atá ann na focail chéanna a úsáid arís is arís eile?
5. In Gluaiseacht, deir an reacaire, ‘níl a oiread sin ama againn.’ Cén tionchar a bheidh aige sin ar an gcaoi a
n-inseoidh sé a scéal?

4. Seal ag scríobh
Caithfidh an reacaire san úrscéal Gluaiseacht a bhaile dúchais a fhágáil, gan dóchas ar bith go bhfeicfidh sé
arís é. Léigh an chéad chaibidil agus bíodh aird faoi leith agat ar na píosaí ina gcuireann sé síos ar an mbaile:
• ó ‘Is cuimhin liom an baile arbh as dom’ go dtí ‘Ní bheidh aon dul as agam.’ (leathanaigh 5–6)
• ó ‘Shiúil mé go mall trasna go teach Hansa’ go dtí ‘Agus ní raibh smid uaidh sin.’ (leathanaigh 12–13)
Anois, cuir i gcás go gcaithfidh tú féin éalú lom láithreach ón gceantar a bhfuil tú i do chónaí ann gan do
mhuintir ná do chairde a fheiceáil arís. Scríobh cuntas ar cheann amháin de na topaicí seo thíos.
1. Déan cur síos ar do cheantar féin do dhaoine i dtír neamhfhorbartha, sa chaoi go mbeidh pictiúr ina
n-aigne den chineál áite atá ann.
2. Tá cúig nóiméad agat sula gcaithfidh tú éalú ó d’ait dhúchais. Cad iad na rudaí a thabharfaidh tú leat?

5. Seal ag léamh
Léigh caibidlí 2 agus 3 de Gluaiseacht. Úsáid an bhileog oibre seo thíos chun do chuid léitheoireachta a stiúradh
agus chun déanamh réidh don chéad seisiún eile.
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Bileog Oibre le haghaidh Gluaiseacht, caibidlí 2 & 3
Freagair na ceisteanna ar an mbileog oibre seo i ndiaidh duit caibidlí 2 & 3 den úrscéal Gluaiseacht a léamh.
Pléifear na ceisteanna sa chéad rang eile.

1. An scéal go dtí seo
Léigh an achoimre seo ar na rudaí a thit amach sa scéal agus líon na bearnaí.
1
thrucail lán daoine ann. Bíonn teas
Cuirtear tús leis an turas fada trasna an ghaineamhlaigh. Tá
millteanach sa lá agus níl aon fhoscadh ag na taistealaithe. Fanann siad ina dtost sa lá ach bíonn comhrá acu
san oíche, cé go mbíonn deacrachtaí tuisceana ann toisc a oiread sin teangacha éagsúla a bheith acu.
2
an leasainm a thugann an
Fir óga is mó atá ann ach tá fear amháin meánaosta ina measc.
reacaire air. Cuireann sé comhairle ar an reacaire, ach ní comhairle iontach soiléir atá ann.

.3 Tá lucht na
Leanann an turas ar aghaidh go dtí ‘oíche na tubaiste’, nuair a thagann an
trucaile scartha ón muintir eile agus tá siad anois fágtha gan gléas taistil – ní féidir leo an t-inneall a thosú arís
agus tá na rothaí i bhfostú sa ghaineamh bog. Tagann eagla ar gach duine. Is cinnte go bhfaighidh siad bás má
bhíonn orthu siúl.
Síleann siad ar dtús go bhfuil an dá thrucail eile caillte ach faoi dheireadh tagann trucail amháin acu an bealach.
.4 Beidh
Dar leo go bhfuil siad sábháilte, ach tá dul amú orthu – níl spás sa trucail seo ach do
ar an gcuid eile acu fanacht agus bás a fháil. Deir an fear meánaosta go bhfuil seisean sásta fanacht, ach ní
deir aon duine eile faic.
5
ag an bhfear ón trucail eile. Roghnaíonn sé na daoine atá chun teacht leis agus ní féidir
Tá
cur ina choinne. Roghnaíonn sé an fear meánaosta ach beidh ar an reacaire fanacht agus bás a fháil. Go
tobann, tiontaíonn duine de na daoine atá roghnaithe, agus é ag iarraidh fear an ghunna a ionsaí. Scaoiltear
marbh é láithreach. Tá spás ann do dhuine amháin breise anois. Roghnaítear an reacaire.

Imíonn an trucail. Ní labhraíonn duine ar bith focal. Tugann an reacaire faoi deara go bhfuil cailín ann a bhíonn
ag féachaint air anois is arís. Seo í Fatima, atá i ndiaidh a muintir a chailleadh chomh maith. ‘Tabharfaidh mise
6
duit, a deir sí leis an reacaire, agus tugann. Is mór an faoiseamh dó comrádaí a bheith aige.
Imíonn na laethanta thart. Go tobann, stopann an trucail arís. Ordaítear do na taistealaithe tuirlingt den
trucail ach tá iontas agus uafás orthu. Ní féidir gurb é seo deireadh an bhóthair – níl le feiceáil ar gach taobh
ach gaineamh. Tugann Fatima dúshlán Fhear an Ghunna ach leagtar ar an talamh í. Caithfidh na taistealaithe
.7 ‘Beidh sibh ceart go leor,’ a deir an fear meánaosta
an chuid eile den turas a dhéanamh
leo. Agus leis sin, siúlann sé ar ais go dtí an trucail. Ní raibh sé ach ag ligean air féin gur taistealaí a bhí ann – tá
sé ar thaobh Fhear an Ghunna an t-am ar fad.
Siúlann na taistealaithe bochta leo agus iad i ndeireadh na péice. Ach faoi dheireadh feiceann siad
8
rompu. Campa teifeach atá ann.
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2. Seanfhocail nua
Is ait mar a labhraíonn an fear meánaosta sa scéal. Tá a lán seanfhocal aige nach bhfuil againn i nGaeilge ná i
mBéarla – féach samplaí 1-5 thíos.
• Roghnaigh an dá cheann is fearr leat.
• Cén fáth a dtaitníonn siad leat?
• An bhfuil ceann ar bith ann nach dtuigeann tú ar chor ar bith?
1. Is í an áit is fearr an áit a bhfuil tú.
2. Caithfidh lámh amháin an ceann eile a ní.
3. Tugann do thuismitheoirí do cholainn duit, ach is leatsa d’anam.
4. Feiceann an cnoc is airde i bhfad uaidh, ach nuair a dhéanann tú taisteal, feiceann tú i bhfad níos sia
ná sin.
5. An té nach bhfuil aige ach leathchois, ní foláir dó gluaiseacht go moch.
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Aonad 6 Ceacht 4
I mbeagán focal
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Machnamh ar an tionchar a bhíonn ag focail áirithe orainn.
• Plé ar fhocail atá conspóideach nó maslach.
• A fháil amach cén difear atá idir ‘focal’ agus ‘téarma’.
• Féachaint ar fhocail Ghaeilge sa Bhéarla a labhraítear in Éirinn.

1. Focal agus focail eile
Tá focail ann a mhúsclaíonn smaointe agus mothúcháin ionainn. Nuair a chloisimid sneachta, mar shampla,
smaoinímid ar an ngeimhreadh agus ar an Nollaig. B’fhéidir go mothódh cuid againn fuacht an tsneachta.
Feicimid an talamh bán agus smaoinímid ar an gciúnas a bhíonn ann nuair a bhíonn brat sneachta ar an
talamh.
Smaoinigh ar an bhfocal atá scríofa sa chiorcal mór thíos. An bhfuil níos mó ná ciall amháin leis? Cad iad na
focail eile a ritheann leat nuair a fheiceann tú é?
1. Scríobh síos iad sna ciorcail bheaga atá thart air. Tá 5 nóiméad agat!
2. Pléigh na focail i ngrúpaí de thriúr.
– Léigh amach na focail a scríobh tú féin.
– Má tá cuid de na focail chéanna ag daltaí eile, ba cheart dóibh líne a chur fúthu.
– Éist leis na focail a scríobh an bheirt eile. Scríobh síos na focail a bhí acusan nach raibh agat féin.
– Déan liosta de na focail ar fad a scríobh sibh.
3. Bí réidh le míniú don rang cén bhaint atá ag na focail ar an liosta leis an bhfocal ‘baile’.

baile
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2. I bhfocail eile
Tá focail iontach cumhachtach. Féadann siad aoibhneas a chur ar dhaoine nó daoine a ghortú. Corruair,
faigheann daoine blas maslach ar na hainmneacha a thugtar orthu féin nó ar an bpobal lena mbaineann siad.
Féach anois ar an bhfíseán dátheangach seo a rinne Sinéad de Búrca faoin bhfocal a chum sise chun cur sios
uirthi féin. Freagair na ceisteanna ina dhiaidh.
1. Cén fáth nach raibh Sinéad sásta leis an bhfocal a bhí sna foclóirí Gaeilge roimhe seo?
2. An dtugtar ainmneacha maslacha ar mhuintir na hÉireann sa Bhéarla? An gcuireann siad isteach ort nó
an cuma leat?
3. D’éirigh le Sinéad téarma nua a cheapadh sa Ghaeilge. Cén téarma a cheap sí agus conas a d’éirigh léi é
a chur sna foclóirí?

3. Focail agus téarmaí
Labhair Sinéad faoi choiste a thagann le chéile uair gach mí chun focail nua a phlé. Is é sin an Coiste Téarmaíochta
agus bíonn a gcuid oibre le fáil ar www.tearma.ie.
An bhfuil difear ar bith ann idir ‘focal’ agus ‘téarma’? Scéal casta atá ann ach, is focal teicniúil atá i dtéarma
de ghnáth, mar shampla ‘saotharlann’ san eolaíocht nó ‘brabhsálaí’ sa ríomhaireacht. Cuireann an Coiste
Téarmaíochta Gaeilge ar théarmaí nua a bhíonn ag teastáil ó phobal na Gaeilge.
Bíonn focail nua ag teacht isteach sa chaint an t-am ar fad. Ní téarmaí teicniúla iad go léir. Bíonn focail reatha
nó buzzwords ann a bhaineann leis an bpolaitíocht nó le cúrsaí faisin. Seo 10 gcinn ó www.focloir.ie agus ó
www.tearma.ie.
1. couch potato

leadaí toilg

2. fake news

bréagnuacht

3. emoticon (emoji)

straoiseog

4. selfie

féinín

5. wannabe

tnúthánaí

6. hipster

hiopstar

7. LOL (Laugh Out Loud)

GOA (Gáire Os Ard)

8. flash mob

tobshlua

9. nerd

saoithín

10. to defriend someone

cairdeas a scaoileadh le duine

Anois, tá beagáinín oibre le déanamh. Caithfidh tú na rudaí seo a leanas a dhéanamh:
1. Roghnaigh na 3 fhocal is fearr leat ón liosta. Scríobh nóta chun a mhíniú cén fáth a síleann tú na focail
sin a bheith cliste nó greannmhar.
2. Roghnaigh focal ar bith nár thaitin leat. Scríobh nóta chun a mhíniú cén fáth nach maith leat na focail sin.
3. Cuir do liosta i gcomparáid le liosta dalta eile. An raibh cuid de na focail chéanna agaibh?
4. Le do pháirtnéir, scríobh comhrá beag Gaeilge. Caithfidh sibh 4 fhocal ar a laghad ón liosta a úsáid sa
chomhrá.
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4. An Ghaeilge sa Bhéarla
Corruair, deir daoine, ‘Níl oiread agus focal amháin Gaeilge agam.’ Ní féidir é sin a bheith ceart, mar tá a lán
focail Ghaeilge sa Bhéarla. Seo cúpla sampla:
• We’ve come up with a new advertising slogan.
Ón bhfocal ‘sluaghairm’, is é sin glaoch ar shlua nó ar scata daoine.
• The Scottish warriors used to fight with claymores.
Ó na focail ‘claíomh mór.’
• The window was smashed to smithereens.
Ón bhfocal ‘smidiríní’, is é sin píosaí beaga bídeacha.
An bhfuil mórán focail Ghaeilge sa Bhéarla a labhraíonn sibhse? Seo suirbhé a chabhróidh leat sin a fháil
amach. Seo an méid atá le déanamh agat.
• Léigh na habairtí 1–5 amach agus fiafraigh de do pháirtnéir an dtuigeann sé/sí na focail a bhfuil cló
trom orthu.
• Má thuigeann, cuir tic sa bhosca TUIGEANN. Mura dtuigeann, cuir tic sa bhosca NÍ THUIGEANN.
• Lig do do pháirtnéir na habairtí 6–10 a léamh agus na ceisteanna a chur ortsa.
• Cad iad na focail Ghaeilge atá i bhfolach sa Bhéarla? Scríobh síos i do chóipleabhar iad.

1. I can’t believe you never twigged.

Tuigeann

Ní thuigeann

2. It’s teeming down outside.

Tuigeann

Ní thuigeann

3. Dulse is very good for you.

Tuigeann

Ní thuigeann

4. You can’t put it on the long ﬁnger any more.

Tuigeann

Ní thuigeann

5. Don’t give me your old plawmas.

Tuigeann

Ní thuigeann

6. That’s a soft day.

Tuigeann

Ní thuigeann

7. It’s hard getting out of your scratcher early.

Tuigeann

Ní thuigeann

8. It’s time for us to batter on.

Tuigeann

Ní thuigeann

9. Would you ever stop foosterin’ like that!

Tuigeann

Ní thuigeann

10. There will be prizes galore for everyone.

Tuigeann

Ní thuigeann
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Aonad 7 Ceacht 1
Caint le haer
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Breathnú ar thuairisc as Gaeltacht Ghaoth Dobhair.
• Ár stór focal a úsáid chun rudaí a rá ar roinnt bealaí éagsúla.
• Smaoineamh ar na rudaí a mheallann turasóirí go ceantar faoi leith.
• Bróisiúr turasóireachta a scríobh le haghaidh bhur gceantair féin.

1. Eochairfhocail
Ar ball beag, beidh tú ag féachaint ar thuairisc a rinne Nuacht TG4 faoi Aerfort Idirnáisiúnta Dhún na nGall.
Sula ndéanfaidh tú sin, tá rud beag oibre le déanamh agat.
• An féidir leat ábhar an scéil nuachta a thomhas ó chuid de na focail agus na frásaí a bheidh le
cloisteáil sa tuairisc? (Féach an bosca thíos.)
• Scríobh abairt nó dhó chun príomhphointí an scéil a thabhairt. (Ní chaithfidh tú na focail/frásaí go léir
a úsáid.)
• Féach ar an tuairisc ansin, go bhfeicfidh tú an raibh an ceart agat.
comórtas

thar a bheith bródúil

Slí an Atlantaigh Fhiáin

bua

an tAerfort is Deise ar Domhan le Tuirlingt Ann
méadú ar líon na dturasóirí

stádas
an chéad áit

2. Focal ar fhocal
Deir Eilín Ní Bhaoill go nglacann turasóirí ‘carr nó gluaisteán ar cíos’ agus iad ag taisteal ar Shlí an Atlantaigh
Fhiáin. Dhá fhocal ar an rud céanna is ea ‘carr’ agus ‘gluaisteán’, díreach cosúil le ‘fearthainn’ agus báisteach’
nó ‘freisin’ agus ‘fosta.’ Féach ar an tuairisc arís agus aimsigh focail a chiallaíonn na rudaí céanna leis na focail
1–6.
1. áthas
2. suirbhé
3. mícheart
4. onóir/duais
5. an bhliain seo
6. ag cabhrú/ag tabhairt cúnaimh
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3. Tar anseo
Luaigh na cainteoirí sa tuairisc cuid de na rudaí a mheallann daoine go Dún na nGall, mar shampla:
• áilleacht an cheantair – sléibhte agus farraige
• é a bheith suite ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin.
Ar an suíomh gréasáin turasóireachta www.gaelsaoire.ie, luaitear neart áiseanna agus caitheamh aimsire eile
a thaitníonn le turasóirí i nGaeltacht Dhún na nGall:
• féilte (ceol, scannáin, cultúr)
• ócáidí agus comórtais spóirt
• iarsmaí seandálaíochta
• deiseanna chun an Ghaeilge a fhoghlaim agus a úsáid
• siúl sléibhe
• iascaireacht
• tumadóireacht agus bádóireacht
• bialanna breátha
• marcaíocht ar chapaill
• galf
Agus tú ag obair le dalta eile, déan na rudaí seo a leanas:
• liosta chomh fada agus is féidir de na rudaí a d’fhéadfadh turasóirí a mhealladh go dtí bhur gceantar
féin
• roghnaigh na cúig rud is fearr ar fad agus leag amach in ord tábhachta 1–5 iad.

4. Bróisiúir agus bolscaireacht
Chomh maith le suíomhanna idirlín mar www.gaelsaoire.ie, cuirtear bróisiúir ar fáil do thurasóirí chun iad a
mhealladh agus chun eolas faoin áit a scaipeadh. De ghnáth, ní bhíonn ach cúpla leathanach sa bhróisiúr. Is
minic a bhíonn leagan amach mar seo air.

Ainm na háite (i gcló mór nó i gcló ornáideach)
Cur síos gairid ar an áit (abairt nó dhó)
Pictiúir tharraingteacha
Cur síos níos faide ar na rudaí atá le déanamh ann (Cúpla paragraf)
Léarscáil
Eolas taistil
Sin an leagan amach atá ar an leathanach seo maidir le ceantair Ghaoth Dobhair i nDún na nGall.
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Gaoth Dobhair

Ceantar fíorálainn atá i nGaeltacht Ghaoth Dobhair, atá suite i gcoirnéal thiar thuaidh Dhún na nGall.
Tabhair cuairt orainn...
Siúlóidí aoibhne cois trá nó
ag bun na gcnoc. Tránna
fairsinge glana. Lá don
teaghlach in Ionad Cois Locha
i nDún Lúiche. Cúrsa gailf
breá cois cladaigh i Machaire
Gathlán. Caith lá ar Oileán
Ghabhla ag spaisteoireacht
agus ag amharc timpeall.
Téigh go barr na hEaragaile
go bhfeice tú áilleacht an
cheantair. Blais scoth an bhia
farraige i mbialanna breátha
na háite. Iascaireacht mhaith
sna haibhneacha lonracha
agus san fharraige ghléigeal.
Páirc Náisiúnta Ghleann
Bheithe agus Oileán Thoraigh
sa chomharsanacht agat.
Neart le déanamh
Tá scoth na dtithe ósta agus na dtithe lóistín
sa pharóiste agus Brú Óige an Earagail
i nDún Lúiche. Tagann na sluaite go Gaoth
Dobhair ó cheann ceann na bliana chuig
Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair, Féile
Chnoc Fola, Féile an Earagail i nDún Lúiche
agus imeachtaí eile, agus le háilleacht
agus saibhreas cultúrtha an cheantair
Ghaeltachta seo ar Shlí An Atlantaigh Fhiáin
a bhlaiseadh.

Léarscáil imlíneach de cheantar Ghaoth Dobhair

Ag Taisteal go Gaoth Dobhair
Cé go bhfuil Gaoth Dobhair suite i gcoirnéal thiar thuaidh na hÉireann, níl an ceantar chomh scoite agus a bhí
san am a chuaigh thart. Tagann eitleán ó Bhaile Átha Cliath go hAerfort Dhún na nGall ar an Charraig Fhinn
dhá uair achan lá agus ó Ghlaschú trí lá sa tseachtain. Tá seirbhísí bus ann idir Gaoth Dobhair agus Baile Átha
Cliath, Béal Feirste agus Gaillimh.
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5. Bígí ag scríobh
Is é atá le déanamh agaibhse anois an teimpléad céanna a úsáid le haghaidh bróisiúr turasóireachta faoi bhur
gceantar féin.
Sula dtosóidh sibh ag scríobh, bí ag smaoineamh ar na pointí seo a leanas maidir le bróisiúr Ghaoth Dobhair.
1. Úsáideadh Gaeilge saghas ‘fileata’ sa bhróisiúr. Tá a lán aidiachtaí ann, mar shampla ‘ceantar fíorálainn’,
‘siúlóidí aoibhne’.
2. Úsáideadh aidiachtaí nach gcloistear go minic sa ghnáthchaint, mar shampla ‘sna haibhneacha lonracha
agus san fharraige ghléigeal.’
3. Cuirtear rudaí i bpéirí go minic, rud a chruthaíonn rithim dheas san abairt, mar shampla ‘cois trá nó ag
bun na gcnoc’, ‘scoth na dtithe ósta agus na dtithe lóistín’.
4. Labhraítear leis an léitheoir díreach mar a bheadh comhrá ann, mar shampla ‘téigh go barr na
hEaragaile go bhfeice tú áilleacht an cheantair,’ ‘Páirc Náisiúnta Ghleann Bheithe agus Oileán Thoraigh sa
chomharsanacht agat.’
Úsáideadh na cleasa sin chun dul i bhfeidhm ar léitheoirí agus caidreamh a dhéanamh leo. Bainigí triail as na
cleasa céanna in bhur gcuid bróisiúr féin.
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Aonad 7 Ceacht 2
An Dochtúir Gramadaí: na briathra neamhrialta 2

An diagnóis
Sa chlinic dheireanach, fuaireamar leigheas ar chuid de na fadhbanna a bhaineann leis na briathra
neamhrialta. Ach tá tuilleadh le rá ag an Dochtúir Gramadaí faoin scéal.

1. An fhoirm spleách
Tá a fhios againn anois cén fáth a dtugtar ‘briathra neamhrialta’ ar leithéidí abair, bí agus faigh – toisc go
mbíonn difear mór idir an modh ordaitheach agus fréamh an bhriathair ó aimsir go haimsir.
• Abair slán le Louise.
Dúirt mé slán léi.
• Bí anseo ar a hocht a chlog.
Beidh mé anseo ar a hocht a chlog.
• Faigh caife domsa.
Gheobhainn caife duit, ach níl go leor airgid agam.
Ach tá cúis eile ann le briathra áirithe a bheith ‘neamhrialta’– bíonn foirm speisialta ag cuid acu i ndiaidh
focail mar an, ní, go agus nach. Seo roinnt samplaí:
• Abair amhrán dúinn.
Mise! Nach ndúirt mé amhrán cheana féin?
• Bhí Sorcha ag an gcóisir aréir.
Ó? An raibh Fiona léi?
• Déan gar dom, le do thoil.
Nach ndearna mé gar duit minic go leor cheana?
• Chonaic mé an scannán nua Star Wars aréir.
Ná habair focal níos mó! Ní fhaca mise go fóill é.
• Gheobhaidh mé marc maith don aiste.
Hmm! Ní dóigh liom go bhfaighidh mise!
• Chuaigh mise abhaile luath aréir.
Is mór an trua nach ndeachaigh mé leat!
Tugtar ‘an fhoirm spleách’ ar na focail ndúirt, raibh, ndearna, fhaca, bhfaighidh agus ndeachaigh toisc go
mbíonn siad ag brath ar fhocail eile. Ní bhíonn siad le feiceáil riamh gan focail eile a bheith rompu. Mura
gcreideann tú sin, bain triail as abairt a thosú le ceann ar bith acu!
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Tá dea-scéal agam duit: níl ach 6 cinn de na briathra mírialta a bhfuil foirm spleách faoi leith acu. Tá siad go
léir luaite sna samplaí thuas: abair, bí, déan, faigh, feic, agus téigh.
Rud aisteach: úsáidtear an, ní, go agus nach i gcónaí leis na briathra sin, fiú san aimsir chaite. Tá cuid de na
briathra neamhrialta níos neamhrialta ná a chéile!

2. Toghchán
Cuir i gcás go bhfuil toghchán ag teacht. Tá na polaiteoirí go léir ag caint faoi na rudaí atá déanta acu agus
faoi na rudaí móra a dhéanfaidh siad má bhíonn siad sa Rialtas arís. Is iriseoir tusa agus caithfidh tú tuairisc a
thabhairt ar na rudaí a deir an Taoiseach, mar atá déanta sa sampla thíos.
Sampla: Thug an Rialtas tacaíocht do lucht gnó.
Dúirt an Taoiseach gur thug an Rialtas tacaíocht do lucht gnó.
1. Chonaiceamar laghdú ar an dífhostaíocht.
2. Chuir an Rialtas feabhas ar an gcóras iompair.
3. Gheobhaidh níos mó daoine seans chun cúrsa traenála a dhéanamh.
4. Chuaigh Airí Rialtais thar sáile chun comhlachtaí idirnáisiúnta a thabhairt go hÉirinn.
5. Rinne an Rialtas dul chun cinn maidir le fadhb na ndaoine gan dídean.
6. Ní dhearna aon pháirtí eile moltaí ciallmhara ar bith.
7. Bhí ról tábhachtach ag Éirinn sa pholaitíocht idirnáisiúnta.
8. Níor éirigh leis an Rialtas gach cuspóir a bhaint amach.
9. Tá fadhbanna fós ann maidir le cúrsaí comhshaoil.
10. Feicfear athruithe móra san am atá le teacht.

3. Faigh duine…
Is samplaí den chaint indíreach atá sna habairtí ar fad sa tasc roimhe seo, a thosaíonn le ‘Dúirt an Taoiseach’.
Tá an chaint ‘indíreach’ toisc go bhfuil duine eile ag tabhairt tuairisc ar an méid a dúirt an Taoiseach. Tá ainm
eile ar an rud céanna, i.e., claoninsint. Úsáidtear míreanna mar go/nach agus gur/nár sa chaint indíreach.
• Caint dhíreach ‘Caillfimid an cluiche amárach,’ arsa Barra.
Caint indíreach Is dóigh le Barra go gcaillfidh siad an cluiche
amárach.
• Caint dhíreach ‘Ní bhíonn nóiméad le spáráil agam,’ arsa Sarah.
Caint indíreach Deir Sarah nach mbíonn nóiméad le spáráil aici.
• Caint dhíreach ‘D’éirigh liom post samhraidh a fháil,’ arsa Cóilín.
• Caint indíreach D’inis Cóilín dom gur éirigh leis post samhraidh
a fháil.
• Caint dhíreach ‘Níor chuala mé a leithéid d’amaidí riamh,’ arsa Rachel.
Caint indíreach Dúirt Rachel nár chuala sí a leithéid d’amaidí riamh.
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Seo do sheans anois chun tuairisc a thabhairt ar rudaí suimiúla atá déanta ag daoine eile sa rang.
• Déanfaidh an múinteoir dhá ghrúpa den rang anois: grúpa amháin a bheidh ag obair le Ceistneoir A
agus grúpa eile a bheith ag obair le Ceistneoir B.
• Caithfidh tú do chuid ceisteanna féin a chur ar dhaltaí sa ghrúpa eile agus ligean dóibhsean
ceisteanna a chur ortsa. Nóta: ní féidir ach ceist amháin a chur ar dhalta faoi leith.
• Labhair le daltaí eile go dtí go gcasfaidh tú le duine a rinne ceann de na rudaí atá luaite sa tábla. Cuir
ceisteanna mar seo: ‘Ar chas tú le duine clúiteach riamh?’
• Scríobh síos ainm an dalta. Cuir tuilleadh ceisteanna chun a oiread eolais agus is féidir a fháil faoin
rud a tharla.
• Gabh ar aghaidh go dtí an chéad cheist eile.
Ceistneoir A
Faigh duine…

Ainm an dalta

Tuilleadh eolais

a chas le duine clúiteach.

Dúirt sé/sí gur chas sé le…

a bhí i dtaisme.

Dúirt sé/sí…

a d’ith rud éigin aisteach le
déanaí.

Dúirt sé/sí…

Ceistneoir B
Faigh duine…

Ainm an dalta

Tuilleadh eolais

a bhuaigh duais le déanaí.

Dúirt sé/sí…

a bhí ar an teilifís/raidió.

Dúirt sé/sí…

a bhí i dtír thar sáile le déanaí.

Dúirt sé/sí…
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Aonad 7 Ceacht 3
Gluaiseacht: níos doimhne sa scéal
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Leanfaimid orainn ag léamh an úrscéil Gluaiseacht.
• Pléifimid an t-eolas atá againn maidir leis an bpríomhcharachtar.
• Cloisfimid scéal fíor atá cosúil le scéal Gluaiseacht.
• Tabharfaimid fianaise i gcoinne na smuigléirí.

1. Súil siar
Pléifear an bhileog oibre le haghaidh chaibidlí 2 & 3 anois.

2. Ar bheagán eolais
In Aonad 6, Ceacht 3, chonaiceamar tús na n-úrscéalta Gealach agus Taibhsí an Locha. Tugtar neart eolais sa
chéad pharagraf den dá leabhar sin.

Gealach

Taibhsí an Locha

Bhí muintir La Tour ag cuimhneamh ar bhricfeasta a ithe. Bhí
an doras ar leathadh sa chistin, mar is gnách, mar maidin i mí
an Mheithimh a bhí ann, cuíosach gaofar, ach gan a bheith ina
stoirm go fóill. Gan aon choinne, bhuail Gealach, príomhláir na
feirme, isteach an doras agus dhein caol díreach ar an dtóstaer
agus bhain, de shnapadh, píosa mór tósta as. Dhein na fiacla
cnagadh ceart ar an dtósta san. Bhéic gach éinne, ach níorbh
aon iontas mór é, mar ba mhinic cheana an cleas céanna déanta
aici.

‘Anois, an dialann,’ a dúirt sé, agus lig
sé osna. Níor choinnigh John Grayling
dialann riamh. Bhí dialann oibre aige,
ceart go leor, a bhí lán rudaí ar nós
‘coinne leis an bhanc’ agus ‘cruinniú leis
na bainisteoirí i Nua-Eabhrac.’ Ach cad é
a scríobhfadh sé sa dialann seo?

Is féidir an t-eolas seo a leanas a bhaint as an méid sin.
Gealach
1. La Tour an t-ainm atá ar an teaghlach sa scéal.
2. Is feirmeoirí iad.
3. Titeann an scéal amach i mí an Mheithimh.

Taibhsí an Locha
1. John Grayling an t-ainm atá ar an
gcarachtar.
2. Fear gnó a bhí ann.
3. Tá sé éirithe as.
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Sin cuid mhór eolais i bparagraf amháin. Táimid i ndiaidh trí chaibidil de Gluaiseacht a léamh ach níl a oiread
céanna eolais againn.
• Níl a fhios againn cén t-ainm atá ar an reacaire.
• Níl a fhios againn cén tír arb as é.
• Níl a fhios againn rud ar bith faoi ach go raibh sé ina chónaí i mbaile beag.
• Níl a fhios againn cá huair a thit an scéal amach.
An féidir leat buille faoi thuairim a thabhairt faoi shaol an reacaire?
• Scríobh roinnt nótaí faoi na ceisteanna seo thíos.
• Déan i d’aonar é i dtús báire, agus pléigh do chuid nótaí le dalta eile.
• Níl freagra ‘ceart’ nó ‘mícheart’ ann. Do thuairim féin an rud is tábhachtaí.
1. Cén aois atá aige, meas tú? ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. An bhfuil oideachas air? ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3. Cén gaineamhlach atá i gceist sa scéal? Cá bhfuil sé?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

4. Cén fáth nár thug údar an úrscéil níos mó eolais dúinn? An botún a bhí ann, nó an ndearna sé d’aon
turas é? _______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. An mbaineann an scéal seo leis an lá inniu nó leis an am atá thart?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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3. Ficsean agus fíricí
Éist leis an tuairisc nuachta seo ón 1 Meitheamh 2017 agus freagair na ceisteanna ina dhiaidh sin.
1. Ar chuala tú tuairiscí mar seo cheana féin?
2. An smaoiníonn tú ar na scéalta seo ar bhealach nua ó thosaigh tú ag léamh Gluaiseacht?
3. Faigh amach cén Ghaeilge atá ar na focail seo a leanas:
• refugee

________________________________________________________________________

• asylum seeker

________________________________________________________________________

• traﬃcker

________________________________________________________________________

• people traﬃcking ________________________________________________________________________

4. Focail fianaise
Cuir i gcás gur tusa an teifeach óg atá ag insint a scéil féin in Gluaiseacht. Agus tú sa champa teifeach, casann
tú le daoine ó na Náisiúin Aontaithe atá ag iarraidh greim a fháil ar na smuigléirí agus iad a chur i bpríosún. Ba
mhaith leat cabhrú leo, mar chonaic tú na rudaí gránna a dhéanann siad.
Tabhair freagra ionraic ar na ceisteanna seo a chuirfidh siad ort.
1. Ar íoc tú féin nó duine eile airgead leis na smuigléirí chun tú a thabhairt trasna an tSahára?
2. Ar tugadh aire mhaith daoibh le linn an turais? (Uisce, bia, spás, cosaint ó theas na gréine, srl.)
3. An bhfaca tú duine ar bith de na smuigléirí ag tabhairt drochíde d’aon duine de na teifigh, mar shampla
duine a bhualadh nó a mharú?
4. An bhfuil barúil agat cé hé ceannaire na smuigléirí?
5. Ar thug na smuigléirí chun an chósta sibh, mar a bhí socraithe?
Scríobh roinnt nótaí a chabhróidh leat cuimhneamh ar an méid a chonaic tú. Ansin, déan do chuid fianaise a
thaifeadadh.

5. Seal ag léamh
Léigh caibidlí 4–5 de Gluaiseacht. Úsáid an bhileog oibre seo thíos chun do chuid léitheoireachta a stiúradh
agus chun déanamh réidh don chéad seisiúin eile.
Bileog Oibre le haghaidh Gluaiseacht, caibidlí 4–5
Freagair na ceisteanna ar an mbileog oibre seo i ndiaidh duit caibidlí 4–5 den úrscéal Gluaiseacht a léamh.
Pléifear na ceisteanna sa chéad rang eile.
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1. An scéal go dtí seo
1. ‘Tá an spéir tite,’ ar sise, ‘tá an spéir tite go talamh.’ Céard atá i gceist ag Fatima? Céard a chonaic sí?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. Léigh arís an cur síos ar Omar. An duine é a thaitneodh leat ar an gcéad fhéachaint? An féidir leat do
thuairim a mhíniú?
Bhí aghaidh chineálta air, agus miongháire a bhain creathadh as a chluasa. Bhí sé beathaithe go maith,
leis, murab ionann agus formhór na ndaoine a casadh orainn go dtí seo. Lámha air mar a bheadh ar
cheathrú gabhair, fáinní ar a mhéara a rinne glioscarnach chomh meidhreach lena chuid fiacla. (Lch 68)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3. Deir an reacaire gur bád ‘trí bhó’ atá sa bhád a thugann chun na hEorpa iad, ach gur ‘bád scór duine’ í
chomh maith. Céard atá i gceist leis sin?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. Agus é ag féachaint ar an mbádóir, deir an reacaire, ‘Bhí a fhios agam go raibh rud éigin difriúil ag baint
leis, ach níor léir dom cad é.’ Cad atá ‘difriúil’ faoi?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. Nuair a fheictear bád eile ag teacht, múchtar an t-inneall agus ordaítear do na taistealaithe a gceann a
chur síos. Cén fáth?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
6. An bhfuil cosúlachtaí ann idir an turas trasna na Meánmhara agus an turas trasna an tSahára?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
7. ‘Tá Fatima níos glice agus níos láidre ná an buachaill sa scéal.’ Cad a cheapann tú den ráiteas sin? Tabhair
sampla.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
8. Deir Fatima, ‘D’fhéadfaí sclábhaithe a dhéanamh dínn.’ Deir an buachaill, ‘Ní fhéadfaí. Tá deireadh leis
sin.’ Cé atá ceart, do bharúil? Cén fáth?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Aonad 7 Ceacht 4
Abairtí aclaí
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Breathnú ar struchtúr na habairte i nGaeilge.
• Eolas a chur ar chlásail agus ar chomharthaí poncaíochta.
• Eagarthóireacht a dhéanamh ar abairtí chun iad a dhéanamh níos faide nó níos giorra.
• Comharthaí poncaíochta a chur isteach i sliocht as leabhar.

1. Clásail agus camóga
Is cuid an-tábhachtach den Ghaeilge scríofa na habairtí a bheith soiléir, soléite. Má bhíonn na habairtí briste,
bacach, is deacair ciall ar bith a bhaint astu. Féach, mar shampla, an sliocht seo thíos
Chaith sé an chuid eile den lá i mBaile na Craoibhe an sráidbhaile ba chóngaraí dó. Lá pléisiúrtha go leor
a bhí ann. Ach tharla dhá rud eile, a chuir tuilleadh imní air. Ní thiocfadh leis an imní sin a mhíniú. Go
rómhaith, mar is rudaí beaga, gan tábhacht, a bhí i ngach ceann acu.
Agus féach anois ar an sliocht céanna tar éis slacht a chur ar na habairtí.
Chaith sé an chuid eile den lá i mBaile na Craoibhe, an sráidbhaile ba chóngaraí dó. Lá pléisiúrtha go leor a
bhí ann, ach tharla dhá rud eile a chuir tuilleadh imní air. Ní thiocfadh leis an imní sin a mhíniú go rómhaith,
mar is rudaí beaga gan tábhacht a bhí i ngach ceann acu.
Sa cheacht seo, tá míniú agus cleachtadh ar conas abairt mhaith Ghaeilge a chur le chéile. Feicfimid go bhfuil
tábhacht leis an bponcaíocht agus leis an gcaoi a gcuirtear na codanna éagsúla den abairt le chéile.
Bíonn clásail i ngach abairt. Tá cineálacha éagsúla clásail ann.
1. Cheannaigh sí an teach.
Tugtar ‘clásal neamhspleách’ ar a leithéid sin mar seasann sé leis féin. Ní chaithfidh tú eolas ar bith a
chur leis. Abairt iomlán atá ann.
2. Cheannaigh sí an teach in ainneoin go raibh sé i bhfad rómhór di. Tugtar ‘clásal spleách’ ar an dara cuid
den abairt. Ní sheasann sé leis féin mar abairt; tá sé ag brath ar an méid a tháinig roimhe. Ní bheadh
aon chiall le ‘in ainneoin go raibh sé i bhfad rómhór di’ amuigh leis féin.
Bíonn clásail eile ann nach cuid riachtanach den abairt ar chor ar bith iad. Tugann na clásail seo eolas breise
faoin ábhar cainte.
Cheannaigh sí an teach, seanteach trí stór a tógadh na céadta bliain ó shin, in ainneoin go raibh sé i
bhfad rómhór di.
Féach go bhfuil camóga ar gach taobh den chlásal sin, chun a thaispeáint do léitheoirí gur eolas breise atá ann.
Thiocfadh an clásal sin a bhaint amach agus bheadh abairt iomlán ann fós: ‘Cheannaigh sí an teach in ainneoin
go raibh sé i bhfad rómhór di.’
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Tarlaíonn an rud céanna le frásaí beaga a chuirtear i dtús agus
i ndeireadh abairte.
• Ar an drochuair, níor bhain mise an Crannchur Náisiúnta riamh.
• Níos fearr fós, buail isteach chugam maidin amárach.
• Is tír bheag í Éire, mar is eol dúinn go léir.
• Tá ocras agus tuirse orainn, ní nach ionadh.
Cá huair a chuirtear camóg san abairt? Seo cleas maith duit: i ndiaidh
duit abairt a scríobh, léigh amach os ard í. An bhfuil moill nó sos beag
idir cuid de na focail? Má tá, is dócha gur cheart camóg a bheith ann.
Léigh na samplaí seo amach os ard go gcloisfidh tú.
• Tá ceol breá ar an albam seo, an tríú halbam atá déanta acu,
ach tá cuid de na hamhráin an-lag ar fad.
• Deir m’athair, fear nach bhfuil meas aige ar pholaiteoirí, nach
fiú vóta a chaitheamh.
• Is i mBaile Átha Cliath, i bhfad ó chnoic Hollywood, a rugadh
Colin Farrell.
• Dúirt sí go bhfuil mé iontach leisciúil, rud a chuir isteach go mór orm.

2. Bain triail as
• Tá na cúig abairt thíos briste i roinnt píosaí. Cuir na píosaí le chéile in aon abairt amháin,
mar atá déanta sa sampla.
• Nuair a bheidh tú réidh, cuir do chuid oibre i gcomparáid le hobair dalta eile. An bhfuil sibh
ar aon aigne?
Sampla: D’fhoghlaim mé an t-amhrán sin. Blianta fada ó shin. Nuair a bhí mé sa bhunscoil.
D’fhoghlaim mé an t-amhrán sin blianta fada ó shin, nuair a bhí mé sa bhunscoil.
1. Níor thóg Aoife a súile óna guthán póca fad
is a bhíomar ag ithe dinnéir. Rud a bhí anmhímhúinte. Dar liomsa.
2. Cé nár ól sé caife ar bith an lá sin. Ná an lá
roimhe sin ach oiread. Mhothaigh sé anneirbhíseach.
3. Beidh mise sa Phortaingéil. Faoin am a
bhfaighidh tú an teachtaireacht seo. I bhfad
ón ngaoth agus ón mbáisteach.
4. Fiú má tá tú míshásta liom. Agus is léir go
bhfuil. Tabhair seans dom an scéal a mhíniú.
5. Tá peata agam. Madra beag bídeach a thug
mé abhaile liom ó Mheiriceá. In ainneoin
nach bhfuil cead peataí a choinneáil sna
hárasáin.
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3. Cuir giota leis
Tosóimid le habairt ghearr: Chonaic mé fear i lár an bhaile aréir.
Tá a lán bealaí ann chun tuilleadh eolais a chur leis an abairt sin. Seo cuid acu:
1. Aidiachtaí agus réimíreanna: Chonaic mé seanfhear
beag bídeach i lár an bhaile aréir.
2. Clásail bhreise a chur isteach: Chonaic mé seanfhear
beag bídeach, a bhí rud beag cosúil le m’uncail Jimmy,
i lár an bhaile aréir agus mé ag teacht abhaile ón
bpictiúrlann.
3. Briathra: Rinne mé mo sháith gáire nuair a chonaic
mé seanfhear beag bídeach, a bhí rud beag cosúil le
m’uncail Jimmy, agus é ag rince agus ag ceol i lár an
bhaile aréir agus mé ag teacht abhaile ón bpictiúrlann.
4. Dobhriathra (focail a chuireann síos ar bhriathra): Rinne mé mo sháith gáire nuair a chonaic mé
seanfhear beag bídeach, a bhí rud beag cosúil le m’uncail Jimmy, agus é ag rince agus ag ceol go
meidhreach i lár an bhaile aréir agus mé ag teacht abhaile déanach ón bpictiúrlann.
Tá an abairt breá fada anois! Le fírinne, thiocfadh tuilleadh eolais a chaitheamh isteach agus í a dhéanamh
níos faide fós.
Dar ndóigh, ní gnách le daoine abairtí chomh fada leis sin a scríobh. Mar sin féin, déanfaimid iarracht anois an
abairt fhada chasta a chur le chéile. Seo na rudaí a chaithfidh tú a dhéanamh:
• Agus tú ag obair le dalta eile, cuir píosaí leis an abairt
ghearr thíos.
• Bígí cúramach: ba cheart go mbeadh an abairt ceart
cruinn ó thaobh na gramadaí agus na poncaíochta de.
• Scríobh go néata – seans go mbeidh ort an abairt a
léamh amach.
• Nuair a bheidh sibh réidh, déan comhaireamh ar líon
na bhfocal.
An abairt: Rinne an cailín gáire.

4. Bain giota de
A mhalairt ar fad atá le déanamh agaibh anois. Caithfidh sibh na clásail bhreise, na haidiachtaí agus gach
focal nach bhfuil riachtanach a bhaint amach as an abairt fhada thíos, sa chaoi nach mbeidh fágtha ach abairt
ghearr atá ciallmhar agus ceart.
Chloisfeá pionna ag titim, an oíche dhubh dhorcha
sin i ngeimhreadh na bliana 2019, nuair a shiúil an
Taoiseach nua, a tháinig in áit an Taoisigh a d’éirigh
as oifig seachtain roimhe sin, isteach sa seomra a
bhí líonta lán le hiriseoirí teilifíse agus nuachtáin as
Éirinn agus as gach cearn den Eoraip agus iad go léir
ag súil le scéal mór a chuirfeadh ionadh agus alltacht
ar lucht polaitíochta fud fad an domhain mhóir.
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5. An bhfuil tú i bponc?
Chonaiceamar comhartha poncaíochta amháin go dtí seo – an chamóg. Tá comharthaí poncaíochta eile
ann a chuireann brí san abairt nó a thugann le fios don léitheoir gur ceist nó sliocht atá ann.
• Ponc uaillbhreasa Cuireann an ponc seo ionadh in iúl.
Sna meáin shóisialta, is minic a bhíonn níos mó ná ponc amháin ann, mar shampla ‘Ní chreidfidh tú
an scéal seo!!!!’ Ach más aiste nó rud éigin foirmeálta atá á scríobh agat, is leor ceann amháin: ‘Ní
chreidfidh tú an scéal seo!’
Níor cheart dul thar fóir leis an bponc uaillbhreasa ach oiread. Éireoidh léitheoirí tuirseach d’abairtí
mar seo: ‘Tháinig mé abhaile luath ón scoil! Bhí mo chara Micheál ag fanacht liom sa chistin!’
Coinnigh an ponc uaillbhreasa le haghaidh na n-abairtí sin a bhfuil rud éigin iontach i gceist iontu
dáiríre: ‘Tháinig mé abhaile luath ón scoil. Cé a bhí ag fanacht liom sa chistin ach mo chara Micheál,
nach bhfaca mé le blianta fada!’
• Ponc ceiste Úsáidtear an ponc seo nuair a bhíonn ceist dhíreach san abairt, mar shampla ‘Cá huair a
imíonn an traein go Port Láirge?’
Ní úsáidtear an ponc ceiste más ceist indíreach atá ann, mar shampla:
Níl a fhios agam cá huair a imíonn an traein go Port Láirge.
Cé a casadh orm sa siopa ach Sandra agus Michelle.
Sna meáin shóisialta, is minic a chríochnaíonn abairt le ponc uaillbhreasa agus ponc ceiste, mar
shampla: ‘Cad é atá i gceist agat!?’ Ach más aiste nó rud ar bith foirmeálta atá á scríobh agat, is fearr
ponc amháin a roghnú: ‘Cad é atá i gceist agat?’ Déan iarracht an t-iontas a chur in iúl ar bhealach
eile: ‘Cad é faoi Dhia atá i gceist agat?’
• Uaschamóga Cuirtear uaschamóga ar gach taobh de phíosa cainte nó de shliocht, mar shampla:
‘Tá sé in am dúinn greim bia a ithe,’ arsa Proinsias Mór.
Deirtear sa tuairisc go bhfuil ‘fadhbanna móra’ ag baint le lóistín a chur ar fáil do mhic léinn i gcathair
na Gaillimhe.

6. Is tusa an t-eagarthóir
• Scríobh an sliocht seo amach arís i do chóipleabhar agus cuir na comharthaí poncaíochta go léir
isteach. Baineadh na habairtí as an leabhar Taibhsí an Locha (Cló Iar-Chonnachta, 2009).
• Tá spás idir na habairtí, mar eolas duit.
• Scríobh na habairtí go néata – beidh ar dhalta eile iad a léamh.
• Tabhair do chóipleabhar do dhalta eile. Léifidh do pháirtnéir do chuid abairtí agus léifidh tusa na
habairtí a scríobh seisean/sise.
• Má shíleann tú go bhfuil botúin déanta ag do pháirtnéir, déan nóta díobh agus bí réidh le ceartúcháin
a mholadh.
• Éist leis na moltaí atá ag do pháirtnéir maidir le do chuid abairtí féin.
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anois an dialann a dúirt sé agus lig sé osna níor choinnigh John Grayling
dialann riamh bhí dialann oibre aige ceart go leor a bhí lán rudaí ar nós
coinne leis an bhanc agus cruinniú leis na bainisteoirí i Nua-Eabhrac ach cad
é a scríobhfadh sé sa dialann seo
smaointe a dúirt an Dochtúir Ó hÍcí leis na rudaí a fheiceann tú ó lá go lá
beidh go leor leor ama agat le bheith ag smaoineamh faoi chúrsaí an tsaoil
bhuel bhí sin fíor an iomarca ama a bhí aige bhí sé deacair smaoineamh ar
aon rud le scríobh sa dialann bhí gach lá mar a chéile anseo sa teach mór
leis féin gan de chomhluadar aige ach Joey seanpheata de mhadra ní raibh
cead aige carr a thiomáint ná nóiméad oibre a dhéanamh bhí deireadh
leis na coinní agus na cruinnithe slán leis na heitleáin go Londain agus go
Washington D.C.
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Aonad 8 Ceacht 1
Dreoilíní an Daingin
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Breathnú ar thuairisc faoi Lá an Dreoilín sa Daingean.
• Focail agus frásaí a shainmhíniú.
• Do thráchtaireacht féin a dhéanamh ar an bhfíseán.
• Eolas a chur ar shamhlacha Gaeilge.

1. Féile agus fíricí
Ar ball beag, beidh tú ag féachaint ar thuairisc a rinne Nuacht TG4 faoi Lá an
Dreoilín i gCorca Dhuibhne i gContae Chiarraí. Sula ndéanfaidh tú sin, léigh an
cur síos seo ar an bhféile agus déan an tasc ina dhiaidh.

Lá an Dreoilín
Féile ársa is ea Lá an Dreoilín, a thiteann amach ar an lá i ndiaidh na Nollag. Is dócha go dtéann an
fhéile siar go dtí aimsir na bpágánach. Bíonn na daoine a ghlacann páirt san fhéile (‘na Dreoilíní’) gléasta
i gcultacha tuí, aghaidheanna ﬁdil agus éadaí ildaite. Sa seanam, ba ghnách le daoine dul sa tóir ar
dhreoilín, an t-éan a mharú agus é a chur ar bharr bata agus máirseáil tríd an gceantar ag bailiú airgid le
haghaidh cóisir mhór don phobal ar fad. Inniu, ní bhíonn éin á marú níos mó.
Measann daoine gur siombail atá san éan marbh. Titeann Lá an Dreoilín
amach i ndúluachair an gheimhridh; ní bhíonn rud ar bith ag fás agus
tá an nádúr féin ‘marbh’. Caithfear an t-éan a íobairt chun an nádúr a
mhúscailt arís.
Níl an nós chomh láidir agus a bhí ach maireann sé go láidir i gCúige
Mumhan, go háirithe i nGaeltacht Chorca Dhuibhne i gContae Chiarraí.
Mínigh na focail seo a leanas mar atá déanta sa sampla:
Sampla ársa: thar a bheith sean, ón aimsir fadó.
A. págánach
B. culaith tuí
C. aghaidh fidil
D. siombail
E. dúluachair an gheimhridh
F. íobairt
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2. Tusa an tráchtaire
Tá sé in am againn breathnú ar an bhfíseán anois. Tá fadhb amháin ann, áfach: tá an fhuaim múchta. Beidh ort
do thráchtaireacht féin a scríobh chun cur síos ar na rudaí atá le feiceáil san fhíseán. Déan mar seo é:
1. Féach ar an bhfíseán uair amháin agus scríobh síos roinnt nótaí gasta ar na rudaí atá le feiceáil ann.
2. Féach ar an bhfíseán uair amháin eile agus scríobh tuilleadh nótaí.
3. Scríobh an tráchtaireacht iomlán anois. Ba cheart go mbeadh
an t-eolas seo a leanas ann:
– míniú ar cad é atá i gceist le Lá an Dreoilín
– cén áit agus cén t-am a mbíonn an fhéile ar siúl?
– cad iad na rudaí a dhéanann daoine chun an fhéile a
cheiliúradh?
– cén chuma atá ar na daoine?
– cén cineál aimsire atá ann?

3. Lá sa Daingean
Tabharfaidh an múinteoir script an fhíseáin daoibh anois. Léigh an script agus tú ag éisteacht leis an tuairisc.

4. Focal ar fhocal
Thíos faoi seo tá trí mhíniú ar fhocail áirithe ón tuairisc. Caithfidh tusa an míniú ceart a roghnú. Bain triail as
na cleasa seo chun ciall na bhfocal a thomhas.
• Aimsigh an focal sa script. Cabhróidh an comhthéacs leat an chiall a dhéanamh amach.
• Is comhfhocail atá i gcuid de na focail, i.e., focal a bhfuil dhá mhír ann. An aithníonn tú ceann ar bith
de na míreanna?
1. Bunús
A. An leibhéal is ísle.
B. An tús nó an chúis a bhí le rud éigin.
C. Rud atá simplí, gan a bheith casta nó deacair.
2. Ardú meanman
A. Méadú ar chostais nó ar phraghsanna.
B. Misneach nó tógáil chroí.
C. Éirí na gréine nó tús an lae.
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3. Grianstad
A. Tamall fada gan an ghrian a bheith ag taitneamh.
B. Ócáid ar a mbíonn an ghrian i bhfolach taobh thiar den ghealach.
C. An t-am den bhliain is faide an lá nó an oíche.
4. Níl aon teorainn leis.
A. Níl ciall ar bith leis.
B. Tá sé le fáil gach áit sa tír.
C. Níl rud ar bith chomh maith leis.
5. Cúl a thabhairt le dúchas.
A. Éirí as sean-nósanna a bhí ag do mhuintir romhat.
B. Imeacht as an nGaeltacht chun cónaí áit éigin eile.
C.Dearmad a dhéanamh conas rud éigin a dhéanamh.

5. Samhlacha
Deir an tuairisceoir go bhfuil Lá an Dreoilín agus muintir Chorca Dhuibhne ‘chomh mór lena chéile le bó agus
coca féir.’ Tá a lán frásaí mar sin sa Ghaeilge ina gcuirtear rud amháin i gcomparáid le rud eile:
• chomh stuama le sagart
• chomh caol le cú
• chomh dubh leis an súiche
Tugtar ‘samhlacha’ ar fhrásaí den chineál sin, mar ‘samhlaíonn’ siad rud
amháin le rud eile. An féidir leatsa an dá leath de na samhlacha seo a
thabhairt le chéile?
Chomh bodhar le

rí

Chomh fada le

cat

Chomh glic le

ceol na n-éan

Chomh folláin le

maide rámha

Chomh cothrom le

bata

Chomh hólta le

madra rua (nó sionnach)

Chomh cam le

seanarán

Chomh tirim le

breac

Chomh binn le

cosa deiridh madra

Chomh sásta le

clár
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Aonad 8 Ceacht 2
An Dochtúir Gramadaí: cuir síos air!

An diagnóis
Sa cheacht seo, scrúdóidh an Dochtúir Gramadaí cuid de na fadhbanna a bhaineann le réimíreanna
haidiachtaí, na focail a úsáidimid chun tuilleadh eolais a thabhairt faoi ainmfhocail agus faoi
agus le h
bhriathra.

1. Réimíreanna
Tá roinnt bealaí ann chun eolas breise a thabhairt maidir le focail. Tosóimid leis an réimír, focal nó mír bheag
a athraíonn ciall an fhocail a thagann ina dhiaidh, mar shampla:
• droch + aimsir = drochaimsir
• sean + duine = seanduine
• ard + rí = ardrí
Bí cúramach: is minic a chuireann an réimír séimhiú ar thús an fhocail ina diaidh, más féidir séimhiú a chur air.
Féach mar shampla:
• timpiste + droch = drochthimpiste
• bean + sean = seanbhean
• méara + ard = ardmhéara
Tugtar comhfhocail ar leithéidí seanduine agus ardmhéara mar tá dhá mhír iontu. Go deimhin, comhfhocal is
ea comhfhocal (comh + focal).

2. Mínigh féin é
Tá dhá rud le déanamh agat anois:
1. Aimsigh na comhfhocail go léir san alt ‘Dhá Thaobh an Scéil’. Scríobh isteach i do chóipleabhar iad.
2. Úsáid na comhfhocail sin chun an riail seo a chríochnú:

Ní bhíonn séimhiú i ndiaidh na réimíre nuair a …
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DHÁ THAOBH AN SCÉIL
An bhfuil peileadóirí Bhaile Átha Cliath róláidir ar fad?
Ar cheart do Chumann
Lúthchleas Gael dhá chuid
a dhéanamh de Chontae
Bhaile Átha Cliath? Ar cheart
dhá fhoireann a bheith ag na
‘buachaillí gorma’ agus ag na
‘cailíní gorma’ san iomáint agus
sa pheil? Seancheist atá ann, ar
shlí. Thiar in 2002 a rinneadh an
moladh den chéad uair. Creid é
nó ná creid, ní raibh Baile Átha
Cliath iontach láidir an t-am
sin. Ní raibh a fhios ag daoine
an t-am sin go mbainfeadh na
peileadóirí Craobh Laighean
12 uair idir 2005 agus 2017,
ná go dtabharfaidís Craobh Shomhairle Mhig Uidhir leo trí bliana i ndiaidh a chéile. Ní iontas ar bith é go
bhfuil foireann Bhaile Átha Cliath faoin spotsolas níos mó ná foireann ar bith eile sa tír.
Dar le daoine go bhfuil sé míchothrom foireann amháin a bheith ag Baile Átha Cliath. Tá timpeall 1,350,000
duine ina gcónaí i gContae Bhaile Átha Cliath. 90,000 atá ina gcónaí i gContae na hIarmhí! Tá 215 club
CLG i gContae Bhaile Átha Cliath. 47 atá san Iarmhí. Cuir i gcás go gcasfadh an dá chontae sin ar a chéile i
gCraobh Laighean. Conas a bheadh fíorchomórtas ann nuair atá difear ollmhór i ndaonra an dá chontae?
Bainfidh na contaetha beaga corrchluiche ina measc féin ach níl ach caolseans ann go bhfaighidh siad an
bua ar fhoireann na príomhchathrach. Maidir le Craobh na hÉireann, níl i ndán dóibh ach an cúldoras.
Deir lucht leanúna Bhaile Átha Cliath gur éad atá ar na contaetha eile. Rinne siad diansaothar, a deir siad,
chun na cluichí Gaelacha a fhorbairt sa chathair. Ní buntáiste ar bith é daonra mór a bheith ann mura
bhfuil daoine óga ag iarraidh na cluichí a imirt! Agus maidir le líon na gclubanna de, tá 260 acu i gContae
Chorcaí. Go bhfóire Dia ar an té a dhéanfadh iarracht an contae sin a scoilt ina dhá leath!

3. Fleiscín nó gan fleiscín?
Ar thug tú faoi deara go mbíonn dais ghairid idir an réimír agus an focal in amanna? Fleiscín a thugtar ar an
dais sin agus níor cheart é a chur isteach gan chúis. Seo cuid de na rialacha a bhaineann leis.

1. Tá réimíreanna áirithe ann a mbíonn fleiscín ina ndiaidh an t-am ar fad:
Tá na ticéid don cheolchoirm an-chostasach ar fad.
An-chluiche go deo a bhí ann.
Ar chuala tú an dea-scéal go fóill?
Ní dea-shampla do dhaoine eile é sin!
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2. Bíonn fleiscín ann nuair a thagann na litreacha céanna le chéile:
Éirigh as an droch-chaint sin!
Albam fíor-réabhlóideach a bhí ann san am.
Is breá liom an rince ar an sean-nós.
Tá ard-dioplóma aici sa Staidéar Gnó.
3. Bíonn fleiscín ann nuair a thagann dhá ghuta le chéile:
Ní raibh an bia róbhlasta, ná ró-úr ach oiread.
Rinne na Gardaí an fear a dhí-armáil ansin.
Bhí an t-uisce do-ólta ar feadh seachtaine tar éis na timpiste.
A leithéid de mhí-ádh a bhí orm!

4. Bain triail as
• Cuir isteach an réimír mar atá déanta sa sampla thíos.
• Scríobh na habairtí go néata i do chóipleabhar – beidh ar dhalta eile iad a léamh.
• Tabhair do chóipleabhar do dhalta eile. Léifidh do pháirtnéir do chuid abairtí agus léifidh
tusa na habairtí a scríobh seisean/sise.
• Má shíleann tú go bhfuil botúin déanta ag do pháirtnéir, déan nóta díobh agus bí réidh le ceartúcháin
a mholadh.
• Éist leis na moltaí atá ag do pháirtnéir maidir le do chuid abairtí féin.
Sampla: Ba bhreá liom (dian) cúrsa tiomána a dhéanamh.
Ba bhreá liom dianchúrsa tiomána a dhéanamh.
1. Tá (ard) meas agam ar an Uachtarán.
2. Bhí (dea-) clú riamh ar an scoil sin.
3. Déantar (cros) seiceáil ar an eolas go léir.
4. Chuala mise gur oibrí (mí) éifeachtach atá ann.
5. Bíonn ar fhoireann an Mhúsaeim rudaí (so)
briste a láimhseáil.
6. (Dearg) amadán atá ann!
7. Tá (bun) tuarastal maith leis an bpost seo.
8. Ba mhaith liom an (sean) teach a fheiceáil arís.
9. Bhain (droch) gortú di agus í ag traenáil aréir.
10. Cheannaigh mé an carr ar phraghas (fíor) réasúnta.
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5. Aidiachtaí aclaí
Is é an bealach is fusa chun cur síos ar ainmfhocal ná aidiacht a chur leis, mar atá déanta sna samplaí thíos.
lá geal
teach beag
duine ciúin
scéal gairid
carr nua
dath dorcha
Bíonn an aidiacht agus an t-ainmfhocal ag brath ar a chéile. Mar sin de, má tá an t-ainmfhocal san uimhir iolra,
beidh an aidiacht san uimhir iolra chomh maith. Féach mar a athraíonn na samplaí a bhí againn.
laethanta geala
tithe beaga
daoine ciúine
scéalta gairide
carranna nua
dathanna dorcha

6. Mínigh an riail
Anois, caithfidh tú féin an tábla seo thíos a líonadh isteach. Tá eolas tábhachtach sa tábla maidir leis na
hathruithe a thagann ar an aidiacht san uimhir iolra. Tá dhá rud le déanamh agat:
1. Críochnaigh an riail.
2. Roghnaigh an aidiacht cheart agus cuir leis na hainmfhocail 1–3 iad.
A

B

C

Críochnaíonn na haidiachtaí seo Críochnaíonn na haidiachtaí seo Críochnaíonn na haidiachtaí seo
le consain caol.
le guta.
le consan leathan.
An riail
San uimhir iolra, cuirtear
de ghnáth.

An riail
leo, San uimhir iolra, cuirtear
de ghnáth.

An riail
leo, Ní athraíonn an aidiacht, de
ghnáth.

1. Daoine

1. Béilí

1. Clocha

2. Iriseoirí

2. Éadaí

2. Cruinnithe

3. Cathaoireacha

3. Rógairí

3. Ceolchoirmeacha

compordach fiosrach ardnósach mí-ionraic folláin tirim

poiblí crua beo
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Aonad 8 Ceacht 3
Gluaiseacht: san Eoraip
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Léifimid an chaibidil dheireanach den úrscéal
Gluaiseacht.
• Déanfaimid iarracht saol na hEorpa a fheiceáil
trí shúile na dteifeach sa scéal.
• Léireoimid dráma gairid, bunaithe ar radharc sa scéal.
• Pléifimid na cosúlachtaí idir cás na dteifeach agus cás na nÉireannach san am atá thart.

1. Súil siar
Pléifear an bhileog oibre le haghaidh chaibidlí 4 & 5 anois.

2. Iontais an tsaoil nua
Is cliste mar a ligeann an t-údar dúinn saol na hEorpa a fheiceáil trí shúile an reacaire agus a chara Fatima. Níl
aon taithí acu ar na foirgnimh, ar an mbia ná ar nósanna na ndaoine. Tá gach rud nua agus iontach acu. Seo
cúpla sampla:
• ‘Bóthar mór is ea a bhí ag gearradh tríd an tír. Ach níor chosúil é le bóthar ar bith dá bhfaca mise
cheana. Bhí sé dubh agus crua. É ag síneadh leis chomh fada is a d’fhéach mé, é ina phiast dhubh ag
snámh ar bholg an talaimh.’
• ‘Bhí an stáisiún romhainn amach, díon mór air mar a bheadh hata amaideach ann.’
Agus tú ag obair le dalta eile, mínigh na rudaí seo a leanas.
1. Cad é ‘an camall iarainn’?
____________________________________________________________________________________________
2. Nuair a fhaigheann Fatima éadaí sa sráidbhaile, deir sí go bhfuil an iomarca éadaí ag daoine san Eoraip,
agus go mbíonn siad ‘crochta suas le taispeáint don saol.’ Cén mhíthuiscint atá i gceist anseo?
____________________________________________________________________________________________
3. Deir Fatima nach deacair bia a fháil sa sráidbhaile. ‘Á, bhí go leor bia ar an tsráid, tá a fhios agat, daoine
ina seasamh thart ag féachaint air.’ Céard a chonaic sí dáiríre?
____________________________________________________________________________________________
4. Cén cur síos a dhéanfadh an reacaire ar na rudaí seo a leanas? Gach seans nach bhfaca sé a leithéid
riamh agus nach raibh a fhios aige a leithéid a bheith ann ar chor ar bith.
A. héileacaptar
B. pictiúrlann
C. fón póca
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3. Turas eile
Táimid tagtha go dtí an chaibidil dheireanach. Tá an reacaire agus Fatima chun turas eile fós a dhéanamh – ó
Mhór-Roinn na hEorpa an t-am seo. Seans gur ag teacht go hÉirinn atá siad. Tá na taistealaithe go léir ina suí
sa leoraí ag fanacht leis na smuigléirí an doras a dhúnadh agus tús a chur leis an turas.
Anois, tá muidne chun dráma gairid a dhéanamh den chomhrá idir na taistealaithe sa leoraí. Tá 6 pháirt ann:
1. An reacaire
2. Duine de na smuigléirí
3. 4 taistealaithe gan ainm.
Seo na rudaí atá le déanamh agaibh:
• Gabhaigí isteach i ngrúpaí de sheisear.
• Roghnaígí ról do gach duine.
• Léigí na línte in bhur measc féin cúpla uair.
• Má tá focail ann nach dtuigeann sibh, iarraigí cabhair ar dhaltaí eile nó ar an múinteoir.
• Bígí ag smaoineamh ar na taistealaithe. An bhfuil siad dóchasach? An bhfuil eagla orthu? Conas a
mhothófá féin agus tú ag dul ar a leithéid de thuras i leoraí pacáilte?
• Cad é faoin smuigléir? Conas a labhródh seisean?
• Bígí réidh leis an gcomhrá a léiriú os comhair an ranga.
Reacaire: Cad atá ar siúl? Cá bhfuil ár dtriall?
Taistealaí 1: Go ceann scríbe.
Taistealaí 2: Deireadh an aistir.
Taistealaí 3: Is ann a bheidh mian ár gcroí, obair agus saol eile, agus beatha gan ocras.
Taistealaí 4: Is gan eagla saighdiúirí.
Reacaire: Cén fhad a tháinig tusa?
Taistealaí 1: Na mílte míle i gcéin.
Taistealaí 2: Siúl trí mhí.
Taistealaí 3: Tá mé ag gluaiseacht riamh.
Taistealaí 4: Tá obair geallta dúinn.
Reacaire: Cén sórt oibre?
Taistealaí 1: Gach sórt riamh.
Taistealaí 2: Nach cuma, fad is gur obair í.
Reacaire: Deirtear go mbeidh sé fuar.
Taistealaí 3: Is é fuacht an ocrais is measa.
Taistealaí 4: Agus fliuch.
Reacaire: D’oirfeadh uisce dúinn go léir.
Smuigléir: Dúnfar an doras anois. Caithfidh sibh a bheith ciúin ar fad ar feadh an ama. Níl cead ag aon
duine labhairt. Tabharfar bia daoibh. Tá buicéad sa chúinne. Má éiríonn aon duine breoite, ní féidir linn
faic a dhéanamh ina thaobh. Seo í an oíche. Beidh sí dorcha. Nuair a ghealfaidh an lá beidh sé geal. Go
n-éirí libh!
120

Gaeilge na Sraithe Sóisearaí Bliain 2.indd 120

29/08/2018 16:27

4. Ar an mBád Bán
Le linn an Ghorta Mhóir (1845–47), bhí ar na céadta míle duine imeacht as Éirinn chun éalú ón ocras agus ón
mbochtaineacht. Chuaigh cuid mhór acu go dtí ‘an tOileán Úr’, nó Stáit Aontaithe Mheiriceá, mar a deirtear
anois.
Cuir i gcás go bhfuil seisear Éireannach ag comhrá le chéile ar an mbád sula seolann sí.
• Agus tú ag obair le dalta eile, déan an comhrá i mír 3 thuas a athscríobh.
• Caithfidh sibh an comhrá a dhéanamh oiriúnach don seisear Éireannach atá ag imeacht as Éirinn chun
éalú ón nGorta Mór.
• Déan mairnéalach den ‘smuigléir’.
• An raibh ort mórán athruithe a dhéanamh?

5. Deireadh an turais
Léigh an chuid eile de chaibidil 6, an chaibidil dheireanach de Gluaiseacht. Nuair a bheidh tú réidh, líon isteach
an ceistneoir seo thíos. Pléifear an ceistneoir i rang eile amach anseo.
• Tabhair do chuid freagraí ar scála 1–5, mar seo:
1: Easaontaím go láidir
2: Easaontaím

3: Neodrach

4: Aontaím

5: Aontaím go láidir

• Mínigh na cúiseanna atá le do chuid freagraí.
Mise agus Gluaiseacht
1. B’fhearr liom Gluaiseacht dá mbeadh críoch shona ar an scéal. Bhí sé
róbhrónach, róghránna ar fad.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Cúiseanna: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Thug Gluaiseacht seans dom an saol a fheiceáil trí shúile daoine eile. Feicim an
saol ar bhealach eile anois.
Cúiseanna: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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3. Cuireann Gluaiseacht i gcuimhne dúinn gur daoine daonna iad na daoine a
fheicimid i dtuairiscí nuachta.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Cúiseanna: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Is úrscéal polaitiúil é Gluaiseacht agus níl aon spéis agamsa sa pholaitíocht.
Cúiseanna: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Mholfainn do chairde Gluaiseacht a léamh.
Cúiseanna: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Aonad 8 Ceacht 4
Abair amach é
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Eolas a chur ar litreacha a scríobhtar i gcónaí ach nach
gcloistear de ghnáth.
• Léargas a fháil ar na téarmaí litir bhalbh agus guta cúnta.
• Do liosta mianta féin a scríobh.

1. Lá breithe sona?
Ar ball, cloisfidh tú comhrá idir Ailbhe agus Sophie. Éist leis an gcomhrá agus freagair na ceisteanna 1–5.
1. Cén aois atá ag Sophie?
____________________________________________________________________________________________
2. Tá díomá ar Ailbhe faoi rud éigin nár éirigh leí a dhéanamh go fóill. Céard é?
____________________________________________________________________________________________
3. Cén bronntanas lá breithe a bhí ag teastáil ó Ailbhe?
____________________________________________________________________________________________
4. Tá buntáiste amháin ag baint leis an moladh a rinne athair Ailbhe: céard é?
____________________________________________________________________________________________
5. Cén fáth nach bhfuil Ailbhe sásta leis an moladh a rinne a hathair?
____________________________________________________________________________________________

2. Aibítir agus fuaimeanna
Úsáidtear aibítir i ngach teanga scríofa, is é sin litreacha atá leagtha
amach in ord éigin ar nós a, b, c. Ach ní hionann ar fad litir agus
fuaim. Cuir i gcás, tá 26 litir in aibítir na Gaeilge, ach tá i bhfad níos
mó fuaimeanna ná sin sa teanga. Seo cuid de na rudaí a chaithfidh
tú a chur san áireamh:
• Athraíonn fuaim na litreacha ag brath ar na litreacha a bhíonn thart orthu. Mar shampla, ní hionann s
san fhocal salach agus s san fhocal sealadach.
• Tá litreacha ann a scríobhtar i gcónaí ach nach mbíonn le cloisteáil sa chaint. Litir bhalbh a thugtar ar
a leithéid. Smaoinigh, mar shampla, ar d sa fhocal codladh.
• Go minic, agus muid ag caint go nádúrtha, sciorraimid thar chuid de na focail. Scríobhtar Níl a fhios
agam, mar shampla, ach deirtear Níl ’fhios agam de ghnáth.
• Corruair, cloisimid guta nach bhfuil le feiceáil san fhocal scríofa. Smaoinigh, mar shampla, ar fhocail
mar Albain, a fhuaimnítear mar Ala-bain. Guta cúnta an t-ainm a thugtar ar a leithéid.
123

Gaeilge na Sraithe Sóisearaí Bliain 2.indd 123

29/08/2018 16:28

• Beidh blas i bhfad níos nádúrtha ar do chuid Gaeilge má fhuaimníonn tú na focail ar an gcaoi seo.
Smaoinigh ar fhrásaí Béarla mar ﬁsh ’n’ chips agus rock ’n’ roll. Ní deir duine ar bith rock and roll.

3. Éist agus léigh
• Tabharfaidh an múinteoir cóipeanna daoibh anois den chomhrá idir Ailbhe agus Sophie.
• Léigh an script agus tú ag éisteacht leis an gcomhrá.

4. Mínigh féin é
Cad é atá le foghlaim ó na nótaí a bhí sa script? Seo thíos cuid de na príomhphointí:
1. De ghnáth, ní chloistear an nuair a bhíonn sé idir dhá fhocal.*
• aois an phinsin (aois a’ phinsin)
• lár an bhaile (lár a’ bhaile)
An féidir leat 2 shampla eile a chur ar fáil?
A. ____________________________________________________________________________________________
B. ____________________________________________________________________________________________
* Ach cloistear an n roimh ghutaí nó fh + guta: Áras an Uachtaráin; praghas an fháinne.
2. De ghnáth, ní chloistear an g san fhocal ag roimh ainm briathartha.*
• ag súil (a’ súil)
• ag magadh (a’ magadh)
• ag tiomáint (a’ tiomáint)
* Ach cloistear roimh ghuta é: ag éirí sean, ag ól uisce.
An féidir leat 2 shampla eile a chur ar fáil?
A. ____________________________________________________________________________________________
B. ____________________________________________________________________________________________
3. Tá an guta cúnta réasúnta coitianta sa Ghaeilge:
• Ailbhe
• ainm
Cloistear guta cúnta nuair a bhíonn l, n nó r buailte le b nó bh (Albain, garbh), ch (dorcha) g (dearg), m (ainm)
nó mh (ainmhí). Tá sé coitianta ina lán ainmneacha chomh maith, mar shampla Donncha agus Sorcha.
An féidir leat 2 shampla eile a chur ar fáil?
A. ____________________________________________________________________________________________
B. ____________________________________________________________________________________________
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5. Rúin agus mianta
Dúirt Ailbhe, ‘Shíl mé go mbeinn ag tiomáint faoin am seo. Á, ba bhreá liom an tiomáint a fhoghlaim!’ Is
dócha go bhfuil sé ar cheann de na rudaí atá ar bucket list Ailbhe, is é sin liosta de na rudaí atá sí ag iarraidh
a dhéanamh sula bhfaighidh sí bás.
A. Éist anois le roinnt daoine ag caint faoi na rudaí atá siad ag iarraidh a dhéanamh (dearfach) agus faoi na
rudaí nach bhfuil siad ag iarraidh a dhéanamh ar chor ar bith (diúltach). Ná léigh na ráitis go fóill.
B. Léigh na ráitis atá scríofa amach thíos. Cad iad na ráitis atá dearfach agus cad iad na ráitis atá diúltach?
1. Is é mian mo chroí dul ar thuras fada ar bhord loinge.
2. Ní ligfeadh an eagla dom léim amach as eitleán.
3. Is cuma liom teach saoire a bheith agam.
4. Tá mé ar bís le dul chun na hollscoile.
5. Is fada liom go mbeidh mo charr féin agam.
6. Ba bheag orm cónaí i dtír thar sáile.
7. Mise a bheith ag eitilt i mbalún aer te? Beag an baol!
8. Gheall mé dom féin go rachainn go dtí na Cluichí Oilimpeacha.

6. Mo liosta mianta féin
Tá a lán suirbhéanna déanta faoi liostaí mianta an
phobail. Bíonn rudaí mar seo go hard sna liostaí
i gcónaí:
1. Taisteal go háiteanna clúiteacha, mar
shampla Pirimidí na hÉigipte nó turas ar
Route 66 i Stáit Aontaithe Mheiriceá.
2. Triail a bhaint as rudaí nua, spreagúla, mar
shampla dul ag snámh le deilfeanna nó
sliabh ard a dhreapadh.
3. Scil a fhoghlaim nó sprioc éigin a bhaint
amach, mar shampla an giotár a sheinm nó
leabhar a scríobh.
4. Rud éigin a dhéanamh ar son daoine eile, mar shampla obair dheonach i dtír thar sáile.
Cad iad na rudaí a bheadh ar do liosta mianta féin?
• Smaoinigh ar 5 rud atá tú ag iarraidh a dhéanamh le linn do shaoil.
• Scríobh cúpla líne faoi gach ceann acu. Cén fáth a bhfuil rún agat iad a dhéanamh? An síleann tú go
ndéanfaidh tú iad nó an aisling amach is amach atá iontu?
• Cuir do liosta i gcomparáid le liosta dalta eile. Scríobh roinnt nótaí faoi na rudaí a déarfaidh sé/sí leat.
Seans go mbeidh ort tuairisc a thabhairt don rang.
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Aonad 9 Ceacht 1
Ainmhithe i mbaol
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Breathnú ar thuairisc faoi ainmhithe dúchasacha agus
ainmhithe atá tagtha go hÉirinn.
• Ceannlíne a roghnú do scéal nuachta.
• Ceisteanna a bhaineann le cearta ainmhithe a phlé.

1. Sainmhínithe
Ar ball beag, beidh sibh ag féachaint ar thuairisc mar gheall ar an gcoimhlint idir an t-iora rua, ainmhí atá
dúchasach don tír seo, agus an t-iora glas, atá dúchasach do Mheiriceá Thuaidh. Tá an cat crainn luaite sa
tuairisc chomh maith.
Seo thíos cuid de na focail agus frásaí a bheidh le cloisteáil sa tuairisc. Tá trí mhíniú tugtha ar gach focal – cé
acu an míniú ceart?
1. do chion féin a dhéanamh
(A)

An dlí a bhriseadh ar bhealach éigin.

(B)

Do chuid féin den obair a dhéanamh.

(c)

Dochar a dhéanamh duit féin ar bhealach éigin.





2. oighearaois
(A)

Tréimhse iontach fuar i stair an domhain.

(B)

Páirteanna den domhan a bhíonn millteanach fuar.

(C)

Saghas galair a thagann ar ainmhithe.





3. céile comhraic
(A)

Duine nó rud a mbíonn tú ag troid leis.

(B)

Duine a mbíonn tú ag caint leis go minic.

(C)

Duine a sheasann leat agus tú ag troid.





4. treallúsach
(A)

Róshean chun obair ar bith a dhéanamh.

(B)

Díograiseach, ag iarraidh obair a dhéanamh.

(C)

Leisciúil, gan a bheith ag iarraidh obair a dhéanamh.





5. aibí (bia atá i gceist)
(A)

Gan a bheith blasta.

(B)

Flúirseach, le fáil gan dua.

(C)

Réidh le baint agus le hithe.
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6. ﬁadhúlra
(A)

Ainmhithe fiáine.

(B)

Na cineálacha bia a bhfuil dúil ag ainmhithe iontu.

(C)

Na háiteanna a mbíonn ainmhithe ina gcónaí iontu.





7. ál
(A)

Duine a thugann aire d’ainmhithe.

(B)

Duine a bhíonn ag scaoileadh ainmhithe.

(C)

Ainmhithe óga a thagann ar an saol le chéile.





8. go hiondúil
(A)

An t-am ar fad.

(B)

Anois is arís.

(C)

De ghnáth.





2. Ceannlínte
Léigh na ceannlínte seo thíos. Anois féach ar an tuairisc
– cén cheannlíne is fearr a chuireann síos ar ábhar na
tuairisce, dar leat?
1. An cat crainn – an gcuirfidh sé deireadh leis an iora rua?
2. An cat crainn – dóchas don iora rua.
3. An cat crainn – dóchas don iora glas.

3. Ceist agam ort
Féach ar an tuairisc arís agus freagair na ceisteanna 1–6.
1. Cé chomh fada atá an t-iora rua in Éirinn?
____________________________________________________________________________________________
2. Cá gcónaíonn an t-iora rua?
____________________________________________________________________________________________
3. Conas a tugadh an t-iora glas go hÉirinn?
____________________________________________________________________________________________
4. Tá buntáiste ag an iora glas ó thaobh bia de – céard é?
____________________________________________________________________________________________
5. Tá buntáiste ag an iora glas ó thaobh na sláinte de chomh maith – céard é?
____________________________________________________________________________________________
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6. Cén fáth a mbíonn an t-iora glas i mbaol nuair a bhíonn an cat crainn timpeall?
____________________________________________________________________________________________

4. Pointí plé
Má tá an t-iora rua i mbaol, tá cuid mhór den locht orainne, an cine daonna. Is daoine a thug an
t-iora glas go hÉirinn, mar shampla. Daoine a leag cuid mhór de na foraoiseacha a mbíodh ioraí
rua ina gcónaí iontu. Cén dearcadh atá ag muintir an ranga faoi na cúrsaí seo?
• Cuir na ceisteanna sa cheistneoir ar do pháirtnéir. Scríobh síos roinnt nótaí – beidh ort tuairisc a
thabhairt ar ball.
• I ndiaidh duitse ceist amháin a chur, cuirfidh do pháirtnéir an cheist chéanna ortsa.
• Ní leor freagra simplí mar ‘aontaím’ nó ‘ní aontaím’. Caithfidh tú cúiseanna agus argóintí a bheith agat
chomh maith.
Ceistneoir
1. Cén tuairim atá agat faoin ráiteas seo: ‘Níl sé ceart ainmhithe a choinneáil i zúnna.’
Aontaím



Ní aontaím



Tabhair dhá argóint chun tacú le do thuairim.
A. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
B. __________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Tá a lán daoine buartha faoi ‘thruailliú plaisteach’, go háirithe san fharraige.
Ainmnigh dhá rud a d’fhéadfaí a dhéanamh chun dul i ngleic leis an bhfadhb.
A. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
B. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Cén tuairim atá agat faoin ráiteas seo: ‘Ba cheart dúinn speicis a chuaigh in éag a chlónáil agus a
thabhairt ar ais.’
Aontaím



Ní aontaím



Tabhair argóint amháin chun tacú le do thuairim.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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5. Seal ag léamh.
Seo thíos téacs na tuairisce ó Nuacht TG4. Caithfidh tú an
téacs a léamh agus na rudaí seo a leanas a dhéanamh:
1. Feicfidh tú go bhfuil líne faoi na focail go léir a bhí in
Tasc 1: Sainmhínithe. Cuir tusa líne faoi fhocal nó faoi
fhrása ar bith nach dtuigeann tú.
2. Lorg sainmhíniú san fhoclóir a úsáideann tú de ghnáth
nó ar www.teanglann.ie/en/fgb. Scríobh an focal, an
sainmhíniú agus sampla i leabhar nótaí.
3. Má theipeann ort an focal a aimsiú i bhfoclóir, iarr comhairle ar an múinteoir nó ar dhaoine eile a bhfuil
Gaeilge acu.
4. Is dócha gur fhoghlaim tú focail agus frásaí nua ón tuairisc seo: céard é an focal/frása is fearr leat?
Láithreoir: Léiríonn taighde ó ollscoil in Albain go bhféadfadh sé anois go bhfuil sean-namhaid leis an iora rua
anseo in Éirinn ag teacht i gcabhair air agus ag déanamh a chion féin lena chinntiú nach dtéann sé in éag. Sin
é an cat crainn agus taispeánann an staidéar is deireanaí go bhfuil sé ag coinneáil céile comhraic an iora rua –
an t-iora glas – faoi smacht.
Tuairisceoir: Tá an fhianaise ann go bhfuil sé ar an oileán againn ón Oighearaois agus gur mhair an t-iora
rua go treallúsach sna foraoisí anseo riamh ó shin. Ach, in 1911, tugadh isteach ioraí glasa mar bhronntanas
bainise i gcontae an Longfoirt. D’éalaigh siad chun na foraoise agus tá fadhbanna á gcothú acu don iora rua
ó shin. Itheann siad an bia céanna ach bíonn an t-iora glas in ann é a phlacadh sula mbíonn sé aibí. Agus
cothaíonn sé fadhb eile don iora rua.
Éanna Ní Lamhna: Tá galair ag baint leis an iora glas, cosúil le squirrel-poxes nó mar sin, ach ní chuireann siad
isteach ar an iora glas. They’re immune to them, mar a déarfá. Ach an t-iora rua, cuireann siad isteach ar an
iora rua. So, in áit a bhfuil an dá cheann le chéile, tagann galar ar an iora rua.
Tuairisceoir: Is é an cat crainn, nó an pine marten, namhaid coiteann an dá ainmhí, ach léiríonn taighde ón
éiceolaí Éireannach, an Dochtúir Emma Sheehy, thall in Ollscoil Obar Dheathain in Albain gur mó de bhaol é
don iora glas. Cén fáth?
Éanna Ní Lamhna: An t-iora glas, tá sé níos mó, tá sé thíos ar an talamh ach is féidir leis an gcat crainn greim
a bhreith ar an iora glas i bhfad níos éasca ná atá sé ábalta greim a bhreith ar an iora rua. So, dá bhrí sin, sna
háiteanna anois ina bhfuil an cat crainn ag méadú tá an t-iora glas ag laghdú.
Tuairisceoir: Údar mór áthais é toradh an taighde seo do lucht na Seirbhíse Náisiúnta Páirceanna agus Fiadhúlra
atá ar a ndícheall le fada an t-iora rua a chosaint.
In Éirinn, is beag iora glas a chónaíonn laistiar den tSionainn – an talamh faoi deara é, a deirtear – agus fágann
sin an t-iora rua níos sábháilte in áiteanna mar chontae na Gaillimhe.
Tá an t-iora rua le fáil go forleathan anseo i bPáirc na Cúile i gceantar an Ghoirt in iardheisceart chontae na
Gaillimhe. Go hiondúil, bíonn an séasúr pórúcháin thart faoin tráth seo. Is idir mí Eanáir agus mí Feabhra is mó
a bhíonn an caidreamh idir an ceann fireann agus an ceann baineann. Faoi cheann cúig nó sé de sheachtainí
nó mar sin, tiocfaidh ál nua ar an saol agus bíonn an dara séasúr pórúcháin ag an iora rua ag tús an tsamhraidh.
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Aonad 9 Ceacht 2
Cuir síos air! 1

An Dochtúir Gramadaí – An diagnóis
Sa chlinic dheireanach, rinne an Dr Gramadaí scrúdú ar réimíreanna agus ar aidiachtaí, na focail
a úsáidimid le tuilleadh eolais a thabhairt faoi ainmfhocail agus faoi bhriathra. Sa cheacht seo,
pléifimid roinnt eisceachtaí ar na rialacha agus roinnt fadhbanna a bhíonn ag daoine agus iad ag
scríobh i nGaeilge.

1. Eisceachtaí aisteacha
Chonaiceamar cheana féin cuid de na hathruithe a thagann ar aidiachtaí san uimhir iolra.
1. Má chríochnaíonn an aidiacht le consan leathan, cuirtear a leis, de ghnáth: bróga troma, ainmhithe
contúirteacha.
2. Má chríochnaíonn an aidiacht le consan caol, cuirtear e leis, de ghnáth: scéalta gairide, ainmhithe ﬁáine.
3. Má chríochnaíonn an aidiacht le guta, ní athraíonn sé ar chor ar bith, de ghnáth: ceisteanna simplí,
blianta fada.
Ach bíonn eisceacht ann i gcónaí, nach mbíonn? Tá roinnt aidiachtaí ann nach bhfuil ag teacht leis na rialacha
sin. Chun oibre linn arís, mar sin.

2. Bain triail as
Céim 1
• Cloisfidh tú sraith abairtí á léamh amach. Cloisfidh tú gach abairt faoi dhó.
• Sa cholún an aidiacht iolra sa tábla thíos, scríobh isteach na haidiachtaí a chloisfidh tú i
ngach abairt.
An aidiacht uatha

An aidiacht iolra
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Céim 2
• Sa cholún an aidiacht uatha, scríobh isteach an
aidiacht mar a bhíonn sí san uimhir uatha (nuair a
chuireann sé síos ar rud amháin).
• Féach ar na hathruithe a thagann ar an aidiacht san
uimhir iolra. An bhfuil siad ag teacht leis na rialacha a
d’fhoghlaim tú níos luaithe?

3. Mínigh féin é
Tá a fhios againn go léir go mbíonn séimhiú ar an aidiacht má chuireann sí síos ar ainmfhocal
baininscneach.
Is tír ghleoite í an Bhreatain Bheag, agus tír mhistéireach chomh maith. Labhraítear Béarla inti, gan
amhras, ach tá a dteanga cheolmhar féin ag muintir na Breataine Bige, teanga Cheilteach a bhfuil
stair fhada agus litríocht shaibhir ag baint léi.
Rud tábhachtach: is san uimhir uatha amháin a bhíonn an séimhiú sin ann. Féach mar atá na focail chéanna
san uimhir iolra:
• tíortha gleoite
• teangacha ceolmhara
• litríochtaí saibhre
Tá comhthéacs eile ann ina mbíonn séimhiú ar aidiachtaí. Caithfidh tusa anois an riail seo a chríochnú:
Bíonn séimhiú ar aidiacht a chuireann síos ar ainmfhocal san uimhir iolra nuair a…
Seo roinnt eolais a chabhróidh leat an riail a mhíniú.
• Féach ar na samplaí sa tábla thíos.
• An féidir leat patrún a dhéanamh amach? Cad iad na cosúlachtaí idir na samplaí a bhfuil séimhiú
iontu?
• Cuir do chuid nótaí i gcomparáid le nótaí dalta eile. An bhfuil sibh ar aon aigne?
Uimhir uatha

Uimhir iolra

Fear + cróga = fear cróga

Fir + cróga = fir chróga

Cnoc + glas = cnoc glas

Cnoic + glas = cnoic ghlasa

Scamall + dubh = scamall dubh

Scamaill + dubh = scamaill dhubha
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Teaghlach + mór = teaghlach mór

Teaghlaigh + mór = teaghlaigh mhóra

Cosán + cúng = cosán cúng

Cosáin + cúng = cosáin chúnga

Úll + dearg = úll dearg

Úlla + dearg = úlla dearga

Ríomhaire + cumhachtach = ríomhaire cumhachtach Ríomhairí + cumhachtach = ríomhairí cumhachtacha

Nós + sláintiúil = nós sláintiúil

Nósanna + sláintiúil = nósanna sláintiúla

Gaol + gairid = gaol gairid

Gaolta + gairid = gaolta gairide

Cara + dílis = cara dílis

Cairde + dílis = cairde dílse

4. Críochnaigh an abairt
Léigh na habairtí 1–10 thíos. Feicfidh tú go bhfuil ainmfhocal
agus aidiacht idir lúibíní i ngach abairt. Caithfidh tusa na
focail sin a chur san uimhir iolra mar atá déanta sa sampla.
Sampla: Ní maith liom (an dath gruama) sin.
Ní maith liom na dathanna gruama sin.
Nuair a bheidh tú réidh, cuir do chuid freagraí i gcomparáid le freagraí dalta eile. An raibh sibh ar aon aigne?
1. Ná ceannaigh (bronntanas costasach) domsa, le do thoil.
2. An bhfuil (dán greannmhar) ar bith ar eolas agat?
3. Is minic a shiúil mé féin (an bóthar uaigneach) sin.
4. Fág (spás bán) idir na línte.
5. Bhí (galar marfach) ag dul ó dhuine go duine.
6. An bhfeiceann tú (an crann mór) úd thall?
7. (Rúiseach saibhir) a cheannaigh an teach, sílim.
8. Ná habair (an focal gránna) sin choíche arís!
9. Theastaigh uaim (cathair mhór) a fheiceáil.
10. Chonaic mé (solas geal) i bhfad uaim.
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Aonad 9 Ceacht 3
Ag Cúinne M St agus Wisconsin
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Gearrscéal le Alex Hijmans a léamh (lch. 156).
• Féachaint ar na carachtair sa scéal.
• Téamaí an scéil a phlé.

1. An chéad aithne
‘Is fearr léiriú ná insint,’ a deir scríbhneoirí. Bíonn siad ag iarraidh na
carachtair a léiriú trí na rudaí a dhéanann siad seachas rudaí mar seo a
rá, ‘Is duine neirbhíseach é Malcolm’ nó ‘Is bean chineálta í Stella.’ Gach
uile rud atá luaite sa scéal, ba cheart go gcabhródh sé leis na léitheoirí
aithne a chur ar na carachtair.
• Léigh an chéad chuid de ‘Ag Cúinne M St agus Wisconsin’ (ón tús
go dtí “...agus cérbh é an carr sa mheafar sin ar chor ar bith?”).
Tá an scéal seo suite in Washington D.C.
• Cén t-eolas is féidir a bhaint as na rudaí atá ráite faoi na carachtair?
• Líon isteach an tábla i d’aonar ar dtús agus pléigh do chuid freagraí le dalta eile ansin.

Una Van Sant
• Tá bróga nua uirthi de chuid an dearthóra Manolo Blahnik.
• Tá cóta fada olla uirthi.
• Tugann sí cúig dollar do dhuine atá ag lorg déirce.
Léiríonn na rudaí seo gur ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
• Tá sí ar a bealach go dtí siopa leabhar chun leabhar a d’ordaigh sí a bhailiú.
• Tá cara aici darb ainm Céline atá ag múineadh Fraincise in ollscoil.
• Rugadh i Nua-Eabhrac í.
Léiríonn na rudaí seo gur ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Síleann Byron nach gcuireann Una dath ina cuid gruaige ‘ar bhonn prionsabail’. Cén prionsabal atá
i gceist ansin?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Byron Powell
• Tá seanchóta dufail air.
• Rugadh i mbaile beag in North Carolina é.
Léiríonn na rudaí seo gur ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
‘Ní fhaca sé riamh cheana í, ach bhí a fhios aige láithreach cén saghas í.’ Cén fáth a bhfuil Byron ábalta
daoine a léamh mar sin?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Céard atá i gceist le ‘crios míthrócaireach a athar’?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. I mbeagán focal
An dtuigeann tú na haidiachtaí thíos? Úsáidtear iad chun cur síos ar phearsantacht daoine.
• Má tá ceann ar bith acu nach dtuigeann tú, pléigh le dalta eile é. Úsáid foclóirí chun an chiall a fháil
amach.
• Cad iad na haidiachtaí atá úsáideach chun cur síos ar: (a) phearsantacht Una agus (b) phearsantacht
Byron?
• An bhfuil aidiachtaí ann nach n-oireann do dhuine ar bith acu? Cad iad?
• An féidir libh féin cur le liosta na n-aidiachtaí chun cur síos ar an dá charachtar?
Glic

Cineálta

Magúil

Leithliseach

Amhrasach

Ardnósach

Cúngaigeanta

Ciontach

Seiftiúil

Láidir

Éiginnte

Una

Saonta

Byron
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3. Cé acu?
Tá Una ag obair mar léachtóir litríochta. Ní hionadh ar bith é, mar sin, go bhfuil cuid mhór leabhar luaite sa
scéal. Is leabhair iad a bhaineann le fadhbanna ciníochais i Meiriceá agus le cás na ndaoine gorma go háirithe.
Tugann Una rud beag eolais faoi Giovanni’s Room le James Baldwin, ach céard faoi na cinn seo?
• Uncle Tom’s Cabin
• The Color Purple
• Native Son
• To Kill a Mockingbird
Agus tú ag obair le dalta eile, cuir an teideal ceart leis an gcur síos ar an leabhar sa tábla thíos.
1. Teideal:

2. Teideal:

3. Teideal:

4. Teideal:

San úrscéal seo le Alice
Walker, cuirtear síos ar
shaol na mban gorm
sna 1930í. Tá ré na
sclábhaíochta thart ach
tá daoine gorma fós beo
bocht, gan chumhacht.
Rinne Stephen Spielberg
scannán den leabhar
agus bhí páirteanna ag
Oprah Winfrey agus
Whoopi Goldberg ann.

Richard Wright a scríobh
an t-úrscéal seo, a
insíonn scéal Bigger
Thomas, fear óg gorm a
chónaíonn sna slumaí i
gcathair Chicago. Scéal
brúidiúil atá ann, ach
is saol brúidiúil atá ag
Bigger agus a chuid
cairde. Níl aon mheas
orthu ina dtír dhúchais
féin.

Bhí an t-údar, Harriet
Beecher Stowe,
ag iarraidh uafáis
na sclábhaíochta a
thaispeáint don phobal.
Cuntas atá ann ar
sclábhaí bocht amháin,
ar a theach agus ar a
theaghlach. Díoladh
300,000 cóip in 1852, an
bhliain inar foilsíodh é.

Fiú sa bhliain 1960,
nuair a d’fhoilsigh
Harper Lee an t-úrscéal
seo, bhí rudaí go holc
do dhaoine gorma,
go háirithe i stáit mar
Alabama i ndeisceart
SAM. Sa scéal seo
cúisítear fear gorm as
rud nach ndearna sé. An
bhfaighidh sé cothrom
na Féinne sa seomra
cúirte?

4. Céard a tharlóidh anois?
Léigh an dara cuid den scéal anois, go dtí “...i mbaile arbh é teacht agus imeacht na traenach an rud ba
shuimiúla a tharla gach lá.” Agus tú ag léamh, bí ag smaoineamh ar an gceist seo:
An dtiocfadh le Byron agus Una a bheith ina gcairde?

5. Cur agus cúiteamh
Tá sé tábhachtach go mbeadh an stór focal agus frásaí cuí agat chun go mbeidh tú in ann do thuairimí a
thabhairt faoi na píosaí litríochta. Féach ar na focail agus na frásaí thíos. An dtuigeann tú an chiall atá leo? Cuir
gach ceann acu in abairt lena mbrí a léiriú agus ansin déan do chuid iarrachtaí a phlé leis an duine in aice leat.
An bhfuil sibh ar aon intinn faoin mbrí atá leo ar fad?
1. Éadóchas
2. Caidreamh
3. Cúrsaí cine
4. Teacht i dtír ar dhuine
5. Ag teacht eatarthu
6. Dearcadh idéalach
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6. Níos doimhne sa scéal
Freagair na ceisteanna thíos maidir leis an dara cuid den scéal. Bí ag obair i d’aonar ar dtús agus pléigh do
chuid freagraí le dalta eile ansin.
1. An measann tú go bhfuil na rudaí a scríobh tú faoi phearsantacht Una agus Byron fós fíor? Ar tharla rud
ar bith a d’athraigh do thuairim?
2. De ghnáth, ní bhíonn ach pointe féachana amháin i scéal. San úrscéal Gluaiseacht, mar shampla, is é an
teifeach óg a insíonn an scéal ó thús go deireadh. Cá mhéad pointe féachana atá in ‘Ag Cúinne M St agus
Wisconsin’? Cén fáth ar scríobh an t-údar ar an mbealach sin é, dar leat?
3. Féach ar na ráitis seo thíos maidir leis an gcaidreamh idir Una agus Byron. An bhfuil siad fíor nó
bréagach, dar leat? Bí réidh le do chinneadh a mhíniú.
A. Níl Una ábalta déileáil le Byron mar dhuine.

Fíor

Bréagach

B. Tá Una agus Byron beirt uaigneach, gach duine ar a bhealach féin.

Fíor

Bréagach

C. Tá Una ag teacht i dtír ar Byron.

Fíor

Bréagach

D. Tá Byron ag teacht i dtír ar Una.

Fíor

Bréagach

E. Dá mbeadh seans ag Una agus ag Byron aithne cheart a chur ar a chéile,
bheadh críoch shona ar an scéal.

Fíor

Bréagach

7. Deireadh an scéil
Léigh an leathanach deireanach anois agus freagair an dá cheist thíos.
1. Cén fáth ar tharraing na póilíní a ngunnaí?
2. Céard go díreach a tharla, meas tú?

8. Do bharúil?
Scríobh aiste ghairid faoin ráiteas seo thíos.
Scéal tragóideach is ea ‘Ag Cúinne M St. agus Wisconsin.’ Ach ní thiocfadh le rud mar sin tarlú anseo mar
níl aon chiníochas in Éirinn.
Bí ag smaoineamh ar na rudaí seo:
• An aontaíonn tú nó an easaontaíonn tú leis an ráiteas?
• Tabhair fianaise ón scéal, ón nuacht agus ó do thaithí féin chun tacú le do thuairim.
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Aonad 9 Ceacht 4
Prós agus pictiúir
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
•
•
•
•

A fháil amach cad é an pictiúr is fearr le muintir na hÉireann.
Tarraingt ar ár stór focal chun rudaí a rá ar bhealaí éagsúla.
Pictiúr aigne a chruthú ó chuimhne.
Taighde a dhéanamh ar ealaíontóirí agus ar a saothar.

1. Rogha na hÉireann
Tá dhá phíosa oibre le déanamh agat anois.
1. Léigh an t-alt seo maidir le pictiúr clúiteach atá i nGailearaí
Náisiúnta na hÉireann.
2. Smaoinigh ar fhocail oiriúnacha le cur sna bearnaí san alt agus
scríobh i do chóipleabhar iad. (Ná scríobh isteach sna bearnaí
go fóill iad.)

1
Sa bhliain 2012, d’eagraigh RTÉ comórtas dar teideal ‘An Pictiúr is
le Muintir na hÉireann.’
Bhí deis ag gach uile dhuine sa tír vóta a chaitheamh ar son an phictiúir is fearr, dar leo. Shíl a lán daoine
2
gur ealaíontóir clúiteach a thabharfadh an
leis; Jack B. Yeats, b’fhéidir, nó ealaíontóir
3
mar Robert Ballagh. Ach ní mar a shíltear a bhítear. Tá ainm Frederic William Burton ligthe
4
i
ag gnáthdhaoine ach is pictiúr leis an duine céanna a bhuaigh an comórtas. Go deimhin,
thug sé os cionn fiche faoin gcéad de na vótaí leis.

sa bhliain 1864. The Meeting on the Turret
Steps an t-ainm a thug Burton féin air. ‘Faoi Dhéin a Chéile ar Staighre an Túirín’ an t-ainm Gaeilge atá san
6
dátheangach a d’fhoilsigh Gailearaí Náisiúnta na hÉireann.

Ní inné ná inniu a rinneadh an pictiúr seo, ach

5

Aisteach go leor, ní scéal Éireannach a spreag Burton chun an pictiúr a tharraingt, ach seanamhrán ón
Danmhairg. Scéal atá ann faoi bhean uasal óg a thit i ngrá leis an saighdiúir a bhí mar gharda aici. Dar
ndóigh, bhí orthu a ngrá a choinneáil faoi
,7 mar ní thiocfadh le bean uasal saighdiúir bocht a
phósadh. Ní raibh i

8

don bheirt ach briseadh croí.

Tá an brón agus an grá faoi rún le feiceáil sa phictiúr. Tá an bheirt tar éis casadh ar a chéile ar an staighre
– ise ag dul suas agus eisean ag teacht
.9 Tá faitíos orthu amharc isteach i súile a chéile. Seans
gurb é seo an uair dheireanach a chasfaidh siad ar a chéile. Tá greim láimhe aige uirthi, agus, dar leat, níl
10
sé ag iarraidh a ghreim a scaoileadh. Tá an
air go bhfuil sé ag tabhairt póg di. Nó b’fhéidir
go bhfuil sé ag iarraidh a cuid cumhráin a bholú don uair dheireanach. Cá bhfios?
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Tá a lán buanna ag an bpictiúr cumhachtach seo. Féach mar a sheasann an bheirt leannán amach as an
11
gcúlra dorcha, lán scáileanna. An
idir gúna gorm na mná agus léine dhearg an fhir. An claíomh
12
ornáideach agus na héadaí maisiúla. Ach thar aon ní eile, is pictiúr caolchúiseach é seo. Léirítear
na beirte ar bhealach indíreach, gan deora gan chaoineadh, agus tá an pictiúr níos cumhachtaí dá bharr sin.

2. Do rogha focal
Éist leis an alt á léamh amach anois agus líon na bearnaí leis na focail a chloisfidh tú.
• An iad na focail chéanna a bhí agatsa nó an raibh rud eile ar fad agat?
• Ná bíodh imní ort má bhí focail eile agat féin – bíonn níos mó ná bealach amháin ann chun rudaí a rá i
dteanga ar bith.

3. Pictiúr aigne
Bainfimid triail anois as amharcléiriú, is é sin smaoineamh siar ar rud éigin atá inár gcuimhne agus pictiúr
aigne a dhéanamh de. Míneoidh an múinteoir duit céard atá le déanamh.

4. Ealaíontóirí iomráiteacha
Déan taighde agus cur síos ar shaothar ealaíne clúiteach.
• Cuir a oiread eolais ar fáil agus is féidir faoin ealaíontóir agus faoin saothar, mar atá déanta sa sampla
thíos.
• Cad é do thuairim féin den saothar? Conas a théann sé i bhfeidhm ort? Scríobh roinnt nótaí mar
gheall air sin.

Sampla
Teideal
‘Bláthanna Gréine’

Ealaíontóir

An cineál saothair atá ann

Vincent van Gogh, ealaíontóir as an
Ísiltír a chaith cuid mhór dá shaol
sa Fhrainc. D’úsáid sé dathanna anbhríomhar ina chuid pictiúr. Bhíodh
fadhbanna meabhairshláinte ag cur
isteach air. Chuir sé lámh ina bhás féin
sa bhliain 1890.

Is pictiúr d’ábhar neamhbheo atá
ann, is é sin bláthanna gréine istigh i
gcrúiscín. Rinne Vincent roinnt pictiúr
de bhláthanna gréine ach is é an ceann
is clúití an ceann atá sa Ghailearaí
Náisiúnta i Londain.

Mar a théann an pictiúr i bhfeidhm orm

Sílim féin…
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Aonad 10 Ceacht 1
Do shláinte!
1. Biongó focal
Ar ball beag, beidh tú ag éisteacht le píosa as clár raidió. I dtús báire,
déanfaimid cleachtadh ar chuid de na focail a bheidh le cloisteáil ann.
• Tá nóiméad agat le súil a chaitheamh ar na focail sa bhosca thíos.
• Léifidh an múinteoir sainmhíniú le haghaidh gach ceann de na focail, is é sin cuntas gairid a mhíníonn
ciall an fhocail.
• Éist leis an sainmhíniú agus cuir tic leis an bhfocal ceart sa tábla go dtí go mbeidh tic curtha le cúig
fhocal i ndiaidh a chéile, trasna nó síos. Glaoigh amach ‘biongó’ nuair a bheidh líne iomlán agat.
cuisneoir

déagóirí

scamhóga

cead

i mbarr na sláinte

dochar

in aghaidh an lae

barraíocht

le fada an lá

micreascóp

baictéir

cruinn

BIONGÓ
corruair

coiscéim

dul thar fóir

drochnós

comhairle

ar chlár na cruinne

millteanach

traochta

sceallóga

saineolaithe

siúcra

teastas

2. Cúig rud
Ar ball beag, cloisfidh sibh píosa as clár raidió maidir leis na cúig rud ba cheart do dhaoine a dhéanamh ar
mhaithe lena sláinte. Sula n-éistfidh sibh leis an bpíosa, déan na rudaí seo a leanas:
• Agus tú ag obair le dalta eile, déan liosta de chúig rud a chabhraíonn le daoine a bheith folláin,
sláintiúil.
• Éist leis an tuairisc ansin. An bhfuil na rudaí céanna luaite sa tuairisc?
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3. Seal ag léamh
Léifidh an rang téacs an chláir raidió amach os ard anois ach tá casadh
beag sa scéal.
• Tosaíonn dalta amháin ag léamh. Caithfidh na daltaí eile éisteacht
agus súil a choinneáil ar an téacs.
• Is féidir leis an léitheoir stopadh am ar bith – i lár abairte nó i lár
focail, fiú amháin. Ainmníonn an léitheoir an chéad léitheoir eile
agus caithfidh sé/sí leanúint ar aghaidh.

X

• Leanaigí ar aghaidh mar sin go dtí go mbeidh an téacs ar fad léite.
Táimid ar ais, a chairde! Agus tá sibh ag éisteacht le Seo agus Siúd, an clár is fearr ar chlár na cruinne.
Anois, ceist agam oraibh, a éisteoirí: cad é mar atá sibh? Cad é mar atá bhur sláinte? An mbíonn sibh beo
bríomhar nó tuirseach traochta? Gealgháireach nó dubh dóite? I mbarr na sláinte nó in ísle brí? Éistigí
liomsa anois agus cuirfidh mise comhairle oraibh. Tá liosta agam anseo de na cúig rud a chaithfidh tú a
dhéanamh má tá tú ag iarraidh sláinte mhaith a bheith agat. Agus mar a deir an seanfhocal, ‘Is fearr an
tsláinte ná na táinte.’ Saineolaithe i Stáit Aontaithe Mheiriceá a scríobh an liosta – mar sin de, is dócha go
bhfuil sé ceart cruinn.
An chéad rud: ná bac leis na sceallóga níos mó, ná leis na burgair ná leis na deochanna lán siúcra. Tá cead
agat rudaí mar sin a ithe corruair ach ná gabh thar fóir leis, a deir na dochtúirí.
An dara rud: bí ag siúl! Ní idir an tolg agus an leaba atá i gceist agam, ná idir an tábla agus cuisneoir. Ní leor
sin. Ba cheart duit timpeall deich míle coiscéim a shiúl in aghaidh an lae. Is ionann sin agus cúig mhíle, tá
a fhios agat.
An tríú rud: faigh oíche mhaith chodlata. Is ea, má deir do thuismitheoirí go gcaitheann tú barraíocht ama
sa leaba, abair leo go mbíonn idir ocht agus naoi n-uair an chloig codlata sa lá de dhíth ar dhéagóirí. Agus,
mura gcreideann do thuismitheoirí thú, tabharfaidh an dochtúir teastas duit.
An ceathrú rud: bí glan. Nigh na lámha go minic. B’fhéidir nach bhfuil an chuma orthu go bhfuil siad salach
ach ní mar a shíltear a bhítear. Tá baictéir chomh beag bídeach sin nach dtig iad a fheiceáil gan micreascóp
a bheith agat.
An cúigiú rud: coinnigh amach ó na toitíní agus ó chaitheamh tobac. Déanann toitíní dochar millteanach
don chorp, go háirithe do na scamhóga. B’fhearr duit gan tosú riamh ach ní bhíonn sé choíche rómhall éirí
as drochnósanna.

4. Cleasa scríbhneoireachta
D’úsáid an láithreoir raidió cleas nó dhó lena chuid cainte a dhéanamh spleodrach, bríomhar. Is féidir leatsa
na cleasa céanna a úsáid i bpíosaí a scríobhann tú féin. Seo cur síos ar chuid acu.
Uaim, is é sin focail a thosaíonn leis an bhfuaim chéanna a chur i ndiaidh a chéile. Tá a lán péirí focal mar sin
sa Ghaeilge: ‘clú agus cáil’, ‘fial flaithiúil’, ‘meascán mearaí’. Is minic a bhíonn na focail an-chosúil le chéile ó
thaobh na céille de, mar shampla ‘Níl sé ceart ná cóir.’ Cuireann an dara focal treise leis an gcéad cheann.
Rím, is é sin cosúlacht idir fuaim na bhfocal, mar shampla ‘éasca péasca’, ‘dáiríre píre’, ‘ruaille buaille’. Bíonn
rím le cloisteáil go minic i seanfhocail chomh maith, mar shampla ‘Cuairt ghearr an chuairt is fearr.’
Léigh tríd an téacs arís agus déan na rudaí seo a leanas:
1. Aimsigh na samplaí go léir d’uaim agus de rím.
2. Scríobh cúig cinn acu in abairtí de do chuid féin.
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A. Uaim (6 shampla)

B. Rím (3 shampla)

5. Pointí plé
Cad é a shíleann tú féin faoi chúrsaí sláinte? Seo do sheans le do thuairimí féin a chur in iúl.
• Léigh na ráitis 1–5.
• Bí ag smaoineamh orthu ar feadh tamaill. An aontaíonn tú leis na ráitis? An féidir leat cúiseanna ar
bith a thabhairt chun tacú le d’argóint?
• Pléigh na ráitis le dalta eile. Cén dearcadh atá aigesean/aicise?
• Scríobh síos roinnt nótaí faoi na freagraí a gheobhaidh tú. Beidh ort tuairisc a thabhairt don rang ar ball.
Ráiteas

Aontaím/ní aontaím

Cúiseanna

1. “Ní gá do dhaoine óga mórán
aclaíochta a dhéanamh; tá
siad breá folláin cheana féin.”
2. “Tá glasraí agus torthaí
chomh blasta céanna le
sceallóga nó píotsa.”
3. “Is féidir le daoine a rogha
rud a ithe, fad is go ndéanann
siad rud beag aclaíochta.”
4. “Bíonn siúlóidí leamh,
leadránach.”
5. “Ní bhíonn go leor ama ag
daoine aclaíocht a dhéanamh
agus bia folláin a chócaráil
dóibh féin.”
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Aonad 10 Ceacht 2
An Dochtúir Gramadaí: an chopail

An diagnóis
Sa cheacht seo, scrúdóidh an Dochtúir Gramadaí an chopail ((is), na bealaí ina n-úsáidtear í agus na
roghanna a bhíonn agat agus tú ag scríobh nó ag caint i nGaeilge.

1. An chopail
Úsáidimid an chopail an t-am ar fad gan smaoineamh air ar chor ar bith.
• Is fearr liom tae ná caife.
• Is liomsa an leabhar sin.
• Ní cuimhin liom an t-ainm atá air.
• An dóigh leat go bhfuil sí i ndáiríre?
• Nach maith leat Radiohead?
Chomh maith leis sin, úsáidtear an chopail chun a insint cén cineál ruda atá i gceist:
• Is Éireannach mé.
• Is baile mór i lár na tíre é.
• Ní naomh ar bith é!
• An tiománaí maith í?
• Nach botún é sin?
Ní naomh ar bith é!

Is féidir forainm a úsáid (mé, tú, é, í, muid, sibh, iad) mar atá déanta sna samplaí thuas nó úsáid a bhaint as
struchtúr eile.
• (Is) Éireannach atá ionam.
• (Is) baile mór i lár na tíre atá ann.
• Ní naomh ar bith atá ann!
• An tiománaí maith atá inti?
• Nach botún atá ann?
Sna samplaí sin, úsáidtear atá agus forainm de
chineál eile. Tá an réamhfhocal i agus an forainm
i ndiaidh teacht le chéile. Nuair a tharlaíonn sin,
cruthaítear rud ar a dtugtar forainm réamhfhoclach.
Sa chás seo, is ionam, ionat, ann, inti, ionainn,
ionaibh agus iontu atá i gceist.
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Má bhaineann tú úsáid as an struchtúr seo, ní bhíonn is le cloisteáil i dtús na habairte:
• (Is) Fear mór millteach atá ann.
• (Is) Duine iontach cliste atá inti.
Tugtar abairtí aicme ar abairtí mar seo, mar insíonn siad cén aicme nó cén cineál ruda atá i gceist.

2. Bain triail as
• Aistrigh na habairtí gearra thíos go Gaeilge. Aistrigh faoi dhó iad, mar atá déanta sa sampla.
• Scríobh na habairtí go néata i do chóipleabhar – beidh ar dhalta eile iad a léamh.
• Tabhair do chóipleabhar do dhalta eile. Léifidh do pháirtnéir do chuid abairtí agus léifidh
tusa na habairtí a scríobh seisean/sise.
• Má shíleann tú go bhfuil botúin déanta ag do pháirtnéir, déan nóta díobh agus bí réidh le ceartúcháin
a mholadh.
• Éist leis na moltaí atá ag do pháirtnéir maidir le do chuid abairtí féin.
Sampla: It’s a beautiful country.
A. Is tír álainn í.
B. Tír álainn atá inti.

1. It ’s a great movie.
A. _________________________________________________________________________________________
B. _________________________________________________________________________________________
2. Isn’t it a big city?
A. _________________________________________________________________________________________
B. _________________________________________________________________________________________
3. Is she an American?
A. _________________________________________________________________________________________
B. _________________________________________________________________________________________
4. He’s not a bad person.
A. _________________________________________________________________________________________
B. _________________________________________________________________________________________
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5. Are you an expert?
A. _________________________________________________________________________________________
B. _________________________________________________________________________________________
6. I’m no fool!
A. _________________________________________________________________________________________
B. _________________________________________________________________________________________

3. Cuir béim air
Breathnóimid anois ar chuid de na bealaí ina n-úsáidtear an chopail.
A
Cabhraíonn an chopail linn béim a chur ar an eolas is tábhachtaí san abairt. Sa Bhéarla, is le do ghuth a
dhéantar sin, de ghnáth. Féach an abairt seo: Is Diarmaid leaving tomorrow?
Thiocfadh roinnt rudaí a bheith i gceist ansin:
1. Is it Diarmaid who is leaving today? (Is Diarmaid leaving today?)
2. Is Diarmaid actually going to leave today? (Is Diarmaid leaving today?)
3. Is it today that Diarmaid is leaving? (Is Diarmaid leaving today?)
Tá bealach eile sa Ghaeilge chun béim a chur ar an eolas, is é sin na focail san abairt a bhogadh timpeall, mar
seo:
1. An é Diarmaid atá ag imeacht inniu?
2. An ag imeacht atá Diarmaid inniu?
3. An inniu atá Diarmaid ag imeacht?
B
Is féidir an chopail a úsáid chun do chuid abairtí a dhéanamh níos
bríomhaire chomh maith. Éiríonn léitheoirí tuirseach d’abairtí
a thosaíonn le tá no bhí an t-am ar fad. Is deas faoiseamh
a thabhairt don léitheoir bocht. Seo roinnt samplaí.
Tá tú anseo. Tá an Príomhoide ag iarraidh labhairt Anseo atá tú. Tá an Príomhoide ag iarraidh labhairt
leat.
leat.
Scóráil Peadar an cúl deireanach.

Peadar a scóráil an cúl deireanach.

Níl fearg orm ach tá díomá orm.

Ní fearg atá orm, ach díomá.

Níl an locht ormsa.

Ní ormsa atá an locht.

An bhfuil tú ag caint liomsa?

An ag caint liomsa atá tú?
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4. Athraigh an abairt
Anois, caithfidh tú an chopail a úsáid chun brí a chur sna habairtí thíos. Tá siad ceart ó thaobh na gramadaí
de, ach tá siad rud beag leamh.
• Scríobh na leaganacha nua i do chóipleabhar.
• Cuir do chuid oibre i gcomparáid le hobair daltaí eile. An bhfuil sibh ar aon aigne?
1. Tá Gaeltacht Chonamara in iarthar na hÉireann.
2. Níl mé ag iarraidh an obair a sheachaint.
3. An bhfuil tú ag teacht nó ag imeacht?
4. Níor ghoid mise an t-airgead.
5. An bhfuil tú ag magadh orm?
6. Déanann cleachtadh máistreacht.
7. Tá tuirse orm, thar rud ar bith eile.
8. Cheannaigh Rachel an scairf seo dom.
9. Chuala mé an scéal ar maidin.
10. Tá mé ag iarraidh cabhrú leat.

5. Ceist agus freagra
Tá roinnt bealaí ann chun ceist a fhreagairt agus tú ag caint i nGaeilge. Cuir i gcás go gcuireann duine ceisteanna
mar seo ort:
• An scannán maith é?
• Nach aisteoir atá ann?
• An crann darach é sin?
• Nach mór an trua é?
Is ea nó ní hea an freagra is ceart a thabhairt ar na ceisteanna sin. Ní bheadh ciall ar bith le tá nó níl, mar níl
na briathra sin sna ceisteanna ar chor ar bith.
Freagraí is ea na habairtí 1–5 thíos. Caithfidh tusa ceisteanna oiriúnacha a scríobh, mar atá déanta sa sampla.
Sampla: Is ea. Rugadh i gCorcaigh í.
Ceist: An Éireannach í?
1. Freagra: Ní hea. Is bialann Iodálach í.
Ceist: _______________________________________________________________________________________
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2. Freagra: Is ea, go deimhin. Ceantar an-uaigneach atá ann.
Ceist: _______________________________________________________________________________________
3. Freagra: Arú, ní hea in aon chor! Níor chum sí dán riamh!
Ceist: _______________________________________________________________________________________
4. Freagra: Is ea, gan amhras. Mholfainn go mór duit é a léamh.
Ceist: _______________________________________________________________________________________
5. Freagra: Ní hea. D’éirigh sé as an bpeil blianta fada ó shin.
Ceist: _______________________________________________________________________________________

6. Fios feasa
Go dtí seo, chonaiceamar mar a úsáidtear an chopail chun
(1) cur síos ar an gcineál ruda atá ann in abairtí aicme agus
(2) béim a chur ar eolas nó brí a chur in abairtí.
Ní hé sin an scéal ar fad, áfach. Úsáidtear an chopail chun a rá gurb ionann X agus Y (nó nach ionann).
• Is mise Éire.
• Is tú mo stóirín.
• Is é an Taoiseach ceannaire an Rialtais.
• Is í Eilís captaen na foirne.
• Is muidne aos óg na hÉireann.
• Is sibhse na saineolaithe.
• Is iad na ceoltóirí is fearr a chuala mé riamh iad.
Tugtar abairtí ionannais ar a leithéid sin mar insíonn siad dúinn gurb ionann rud amháin agus rud eile. Tá
roinnt difríochtaí idir iad agus abairtí aicme. Féach, mar shampla, céard a tharlaíonn i gcás ceisteanna.
• Ceist: An tusa an duine a bhí ag caint liom ar an nguthán?
Freagra: Is mé.
• Ceist: Nach é Breandán captaen na foirne?
Freagra: Is é.
• Ceist: An í an Iodáil an tír is fearr leat?
Freagra: Is í.
• Ceist: Nach iad na daoine is boichte na daoine is flaithiúla i gcónaí?
Freagra: Is iad.
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7. Cé acu?
Cloisfidh tú roinnt abairtí á léamh amach anois. Tá dhá rud le déanamh agat.
1. Scríobh an abairt amach ar an leathanach seo. (Cloisfidh tú gach abairt faoi dhó.)
2. Abair cé acu abairt aicme nó abairt ionannais atá inti.

1. ____________________________________________________________________________________________
Abairt aicme



Abairt ionannais



2. ____________________________________________________________________________________________
Abairt aicme



Abairt ionannais



3. ____________________________________________________________________________________________
Abairt aicme



Abairt ionannais



4. ____________________________________________________________________________________________
Abairt aicme



Abairt ionannais



5. ____________________________________________________________________________________________
Abairt aicme



Abairt ionannais



6. ____________________________________________________________________________________________
Abairt aicme



Abairt ionannais



7. ____________________________________________________________________________________________
Abairt aicme



Abairt ionannais



8. ____________________________________________________________________________________________
Abairt aicme



Abairt ionannais
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Aonad 10, Ceacht 3
Inis scéal dúinn (an litríocht áitiúil)
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Éistfimid le scéal béaloidis.
• Inseoimid féin scéal béaloidis.
• Déanfaimid cuardach ar líne, ag lorg ábhar béaloidis
ónár gceantar féin.

1. Fadó fadó…
Go dtí seo, bhíomar ag plé le scéalta nua atá ag scríofa ag údair mar Alan Titley, Orna Ní Choileáin agus Alex
Hijmans. Tá cineál eile scéalaíochta ann – scéalta ata chomh sean sin nach bhfuil a fhios ag duine ar bith cé
a chum iad, scéalta a bhíonn á n-insint i ngach áit in Éirinn agus i dtíortha ar fud an domhain. Baineann na
scéalta sin le béaloideas na hÉireann.

Is comhfhocal é ‘béaloideas.’ Tá an focal ‘béal’
ann agus an focal ‘oideas’.

Is annamh nach mbíonn ceacht éigin le foghlaim ó scéal béaloidis, fiú má tá an chuma orthu gur scéalta grinn
amach is amach iad. Go minic, bíonn comhairle iontu faoin rud ba chóir do dhaoine a dhéanamh. Sin mar atá
sa scéal seo thíos.
• Léigh an scéal agus tú ag éisteacht le duine á insint.
• Bíodh aird agat ar na frásaí a bhfuil cló trom orthu. Bíonn frásaí mar seo le cloisteáil go minic i scéalta
béaloidis. Seans go mbeidh tú ábalta iad a úsáid nuair a bheidh scéal á insint agat féin.

An dá bhuidéal draíochta
Bhí sin ann fadó más fada ó bhí, feirmeoir bocht a bhí ina chónaí i nDún na nGall. Seáinín an t-ainm a bhí air.
Feirm bheag ar thalamh bocht a bhí aige agus bhí sé féin agus a theaghlach beo ón lámh go dtí an béal. Tháinig
an lá a bhí an cíos le híoc agus rinne sé amach go rachadh sé chun an bhaile mhóir agus a bhó a dhíol. Shiúil sé
leis trí na cnoic agus é go tromchroíoch, mar ní raibh aige ach an t-aon bhó amháin. Cé a tháinig amach roimhe
ar an chosán ansin ach an fear beag bídeach a raibh gruaig bhán air agus súile dearga.
‘An ndíolfá an bhó liom?’ arsa an fear beag.
‘Dhíolfainn, cinnte,’ arsa Seáinín, agus rud beag eagla air roimh an strainséir. ‘Dá bhfaighinn luach maith uirthi.’
‘Bhéarfaidh mé duit an buidéal seo,’ arsa an fear beag, agus tharraing sé buidéal folamh amach as mála a bhí
aige.
‘Buidéal?’ arsa Seáinín. ‘Má théim chun an bhaile agus gan agam ach buidéal, íosfaidh mo bhean gan salann mé.’
‘Buidéal draíochta atá ann,’ arsa an fear beag. ‘Tabhair leat é agus ní bheidh ocras ná fuacht oraibh choíche
arís.’
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Le scéal fada a dhéanamh gairid, agus scéal gairid a dhéanamh maith, dhíol Seáinín an bhó leis an fhear
bheag agus thug sé an buidéal leis chun an bhaile. Bhí iontas ar a bhean é a bheith ar ais chomh luath, agus ní
sásta ná leathshásta a bhí sí nuair a chuala sí scéal an bhuidéil.
‘Fan go bhfeicfidh tú,’ arsa Seáinín. ‘Dúirt an fear beag liom go gcaithfidh muid an t-urlár a scuabadh agus an
tábla a chur i lár an tseomra. Caithfidh muid éadach glan geal a chur air agus an buidéal a fhágáil i lár an tábla.
Ansin, caithfidh muid “A bhuidéil, déan do chuid oibre” a rá.’
‘Amaidí,’ arsa an bhean ach rinne sí mar a iarradh uirthi. Scuab sí an t-urlár, chuir sí éadach ar an tábla agus
d’fhág sí an buidéal i lár an tábla. ‘A bhuidéil, déan do chuid oibre,’ a dúirt an bheirt acu.
Agus leis sin tháinig beirt ógánach amach as an bhuidéal. Agus, i bhfaiteadh na súl, bhí an tábla clúdaithe acu
le plátaí óir agus airgid agus le nua gach bia agus sean gach dí. Nuair a bhí gach uile orlach den tábla clúdaithe,
chuaigh an bheirt ógánach isteach sa bhuidéal arís.
Thiocfadh bean Sheáinín a leagan le cleite. ‘A Sheáinín,’ arsa sise, ‘suífidh muid síos agus íosfaidh muid ár sáith.
Tá lá mór oibre déanta agat.’
Shuigh siad síos agus d’ith siad a sáith agus nuair a bhí siad réidh, thug Seáinín leis na plátaí chun an bhaile
mhóir. Fuair sé neart airgid orthu. Cheannaigh sé éadaí úra dó féin agus dá bhean, cóiste agus capall, eallach
agus caoirigh.
Bhí go maith is ní raibh go holc. Chuala an tiarna talaimh an scéal agus chuaigh sé go teach Sheáinín le go
bhfaigheadh sé amach cá bhfuair sé an t-airgead. Bhí bean Sheáinín ar shiúl agus bhí Seáinín leis féin. Chuir sé
fáilte roimh an tiarna talaimh agus d’inis sé an scéal ar fad dó. Dúirt an tiarna talaimh leis go dtabharfadh sé
an fheirm gan chíos dó dá mbeadh sé sásta an buidéal a thabhairt dósan.
‘Talamh gan chíos!’ arsa Seáinín leis féin agus thug sé an buidéal don fhear eile, mar a dhéanfadh amadán.
‘Nach tú an fear gan chiall?’ arsa an bhean nuair a chuala sí an scéal. ‘Cad é atá déanta agat ar chor ar bith?’
Chuaigh na blianta thart agus bhí Seáinín agus a bhean ag éirí níos boichte i rith an ama. Tháinig an lá nach
raibh rud ar bith fágtha le díol ach bó amháin. D’imigh Seáinín leis an bealach a chuaigh sé na blianta roimhe
sin. Bhí sé ag siúl trí ghleanntán uaigneach agus cé a sheas amach roimhe ach an fear beag?
‘An ndíolfá an bhó liom?’ arsa an fear beag.
‘An dtabharfaidh tú buidéal eile dom?’ arsa Seáinín.
‘Bhéarfaidh agus céad fáilte,’ arsa an fear beag agus tharraing buidéal as mála a bhí aige.
‘Bíodh sé ina mhargadh, mar sin,’ arsa Seáinín agus é chomh sásta le rí buidéal draíochta a bheith aige in áit
an bhuidéil a thug sé uaidh.
Rith sé ar ais chun tí agus d’inis dá bhean an t-urlár a scuabadh, an tábla a chur i lár an tseomra, éadach glan
geal a chur ar an tábla agus an buidéal a fhágáil ina lár. Nuair a bhí an méid sin déanta acu, sheas an bheirt i
gcúinne den tseomra agus dúirt, ‘A bhuidéil, déan do chuid oibre.’
Bhuel, tháinig an bheirt ógánach amach as an bhuidéal, díreach mar a tháinig an t-am roimhe sin. Ach ní
plátaí óir agus airgid a bhí acu an t-am seo, ach bataí móra troma. Cad é do bharúil ach gur thug siad aghaidh
ar Sheáinín agus ar a bhean? Bhuail siad ar a gceann, ar a gcolainn agus ar a gcosa iad agus d’fhág siad briste
brúite iad i gcúinne den tseomra. Agus an méid sin déanta acu, chuaigh an bheirt ógánach isteach sa bhuidéal
arís.
‘A Sheáinín, a thaiscidh,’ arsa an bhean. ‘Cad é faoi Dhia a dhéanfaidh muid anois? Níl mé ag iarraidh dul go
Teach na mBocht.’
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‘Ná bíodh imní ort,’ arsa Seáinín. Thug sé leis an buidéal agus d’imigh an méid a bhí ina chorp go teach an
tiarna talaimh. Dúirt fear an dorais leis go raibh an tiarna istigh ag ithe agus ag ól le scaifte d’uaisle na háite.
‘Abair leis go bhfuil mé ag iarraidh labhairt leis,’ arsa Seáinín, ‘agus go bhfuil buidéal eile agam dó.’
Nuair a chuala an tiarna talaimh go raibh buidéal eile ag Seáinín, thug se cuireadh dó teacht isteach sa seomra
a raibh an féasta ar siúl ann.
‘Buidéal eile, ab ea?’ arsa an tiarna talaimh. ‘An bhfuil sé chomh maith leis an chéad cheann?’
‘Tá,’ arsa Seáinín, ‘agus níos fearr. Agus má thugann tú an seanbhuidéal dom, bhéarfaidh mé duit an ceann
seo ina áit.’
Smaoinigh an tiarna talaimh ar na rudaí iontacha ar fad a bhéarfadh an buidéal úr seo dó. Bhí a fhios aige
Seáinín a bheith amaideach agus dar leis go rachadh sé sa tseans. Thug sé an seanbhuidéal do Sheáinín agus
chuir an ceann úr ar thábla i lár an tseomra.
‘Fan go bhfeicfidh sibh seo,’ ar seisean leis na huaisle a bhí istigh sa tseomra. Agus leis sin, scairt sé amach,
‘A bhuidéil, déan do chuid oibre.’
Mar a bhuailfeá do dhá bhois ar a chéile, tháinig an bheirt ógánach amach agus bataí leo. Thosaigh siad ar an
tiarna talaimh agus ar na daoine uaisle agus thug siad leathmharú orthu uilig. Amach le Seáinín ansin agus a
bhuidéal faoina ascaill aige go slán sábháilte.
Níorbh fhada go raibh sé ina fhear saibhir arís. Choinnigh sé an buidéal i bhfolach agus níor scairt sé ar an
bheirt ógánach teacht amach ach uair nó dhó.
Sin mo scéal. Má tá bréag ann, bíodh. Ní mise a chum ná a cheap é.

2. Cnámha an scéil
An dtiocfadh leatsa scéal a insint mar a d’inis an scéalaí ‘An dá bhuidéal draíochta’?
• Thíos faoi seo tá príomhphointí scéal eile – ‘Micí Amaideach’.
• Caithfidh tusa feoil a chur ar chnámha an scéil.
• Scríobh amach do leagan féin den scéal iomlán. Bain úsáid as na frásaí a raibh cló trom orthu in ‘An
Dá Bhuidéal Draíochta’.
• Léigh an scéal amach agus déan taifeadadh ort féin.
• Cuir an scéal sa Phunann Teanga.
Seo cnámha an scéil:
- Tá Micí amaideach ina chónaí lena mháthair.
- Tá siad bocht agus caithfidh Micí obair a fháil.
- Ní thabharfaidh duine post dó mar tá sé de chlú air gur amadán atá ann.
- Glacann bean uasal trua dó agus tugann obair dó sna stáblaí.
- Tugtar cúpla punt dó ag deireadh an chéad lá oibre, ach cailleann sé iad ar a bhealach abhaile.
- Insíonn a mháthair dó a thuarastal a chur ina phóca as sin amach.
- Ag deireadh an dara lá, tugtar dhá chrúiscín bainne mar thuarastal de. Cuireann Micí an bainne ina
phócaí.
- Insíonn a mháthair dó a thuarastal a chur ar bharr a chinn as sin amach agus greim maith a choinneáil
air lena lámha chun nach dtitfidh sé.
- Ag deireadh an tríú lá, tugtar cat mar thuarastal dó. Cuireann Micí ar a cheann é agus scríobann sé é.
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- Deir a mháthair leis rópa a chur thart ar a thuarastal as sin amach agus é a tharraingt ina dhiaidh.
- Ag deireadh an cheathrú lá, tugtar ceathrú feola dó mar thuarastal. Cuireann Micí rópa thart air agus
tharraingíonn ina dhiaidh ar an talamh é.
- Deir a mháthair leis a thuarastal a iompar abhaile ar a dhroim as sin amach.
- Ag deireadh an chúigiú lá, tugtar dó asal mar thuarastal. Cuireann Micí ar a dhroim é agus siúlann
abhaile.
- Tá banphrionsa chroíbhriste ina cónaí i gcaisleán in aice láimhe. Ní dhearna sí gáire le seacht mbliana.
Tá a hathair chomh buartha sin go dtabharfaidh sé fortún do dhuine ar bith a bhainfeadh gáire aisti.
- Féachann an banphrionsa amach ar an bhfuinneog agus feiceann sí Micí ag teacht agus asal ar a
dhroim aige. Déanann sí a oiread sin gáire go dtiteann deora ó na súile.
- Tugann an rí fortún do Mhicí agus maireann sé féin agus a mháthair go sona sásta.

3. Dúchas ar líne
Sa bhliain 1937, cuireadh 50,000 dalta scoile ag obair ar thionscadal nua, neamhghnách. Bhí orthu béaloideas
a bhailiú óna ngaolta agus ó dhaoine eile sa cheantar. Ní scéalta agus amhráin amháin a bhí i gceist, ach eolas
faoi logainmneacha, faoi chluichí, faoi dhaoine a chónaigh sa cheantar, faoi nósanna oibre agus a lán rudaí
eile. ‘Bailiúchán na Scol’ an t-ainm a tugadh ar an tionscadal. Faoin am a raibh sé thart, sa bhliain 1938, bhí
740,000 leathanach scríofa síos ag na daltaí!
Is féidir cuid mhór den ábhar sin a léamh ar líne anois, ar an suíomh gréasáin www.duchas.ie.
An bhfuil ábhar a bailíodh i do cheantar féin le fáil i mBailiúchán na Scol? Nó b’fhéidir gur bailíodh ábhar san
áit arb as do do thuismitheoirí nó do sheantuismitheoirí?
Seo mar is féidir www.duchas.ie a chuardach.
• Gabh go dtí www.duchas.ie.
• Cliceáil ar Bailiúcháin agus roghnaigh Bailiúchán na Scol.

• Gabh go dtí CONTAETHA agus cliceáil ar an gcontae atá uait, mar shampla Co. na hIarmhí.
• Feicfidh tú liosta ansin de na scoileanna ar fad sa chontae a ghlac páirt sa Bhailiúchán. Léigh tríd an
liosta go dtiocfaidh tú ar scoil i do cheantar féin.
Níl an t-ábhar go léir scríofa amach go fóill, ach tá ábhar ann ón gcuid is mó de na scoileanna a ghlac páirt.
• Cuardaigh bhur scoil nó bhur gceantar féin ar www.duchas.ie.
• An bhfuil ábhar sa bhailiúchán a bhaineann le do scoil nó le do cheantar féin?
• An bhfuil ábhar sa bhailiúchán ón gceantar as ar tháinig do mhuintir?
• An i mBéarla nó i nGaeilge atá sé?
• Déan roinnt nótaí faoin ábhar atá ann.
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Aonad 10 Ceacht 4
Cluas le héisteacht
Sa cheacht seo, déanfaimid na rudaí seo a leanas:
• Éisteacht le comhrá chun a fháil amach cén meon atá
ag na cainteoirí éagsúla.
• Comhrá dár gcuid féin a chumadh.
• Léargas a fháil ar thuairimí an ranga maidir le ceisteanna móra an lae.

1. Cúléisteacht
Éist leis an gcomhrá agus bí ag smaoineamh ar na ceisteanna seo thíos.
A. Cé hiad na daoine atá ag caint? Cén gaol atá acu lena chéile?
I. _________________________________________________________________________________________
II. _________________________________________________________________________________________
III. _________________________________________________________________________________________
B. Cén focal is fearr a chuireann síos ar
mheon na ndaoine sa chomhrá?

Duine

Meon
Sásta

Tuisceanach

Leithscéalach

Ar nós cuma
liom

Tarcaisneach

Fear
Bean
Cailín
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C. Tabhair sampla amháin de rud a dúirt gach duine chun a mheon a léiriú.
An fear _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
An bhean ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
An cailín ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

2. Uair amháin eile
Tabharfaidh an múinteoir cóip den chomhrá daoibh anois. I ngrúpaí de thriúr, beidh oraibh leagan nua a
dhéanamh de. Fanfaidh an scéal mar a chéile (an fón a bheith caillte).
• Roghnaigh ról duit féin.
• Cuir i gcás go mbeadh meon eile ar fad ag na daoine sa chomhrá.
– Céard a déarfadh an mháthair dá mbeadh fearg uirthi?
– Céard a déarfadh an t-athair dá mbeadh sé ar nós cuma liom?
– Céard a déarfadh an iníon dá mbeadh sí cosantach/dúshlánach?
• Déan an comhrá a athscríobh mar atá ráite thuas. Ba cheart go mbeadh ar a laghad trí líne ag gach
duine sa chomhrá.

3. Mionlach nó tromlach?
An dóigh leat go bhfuil aithne mhaith
agat ar na daltaí eile sa rang? An bhfuil
barúil mhaith agat cén dearcadh atá acu
maidir le ceisteanna móra an tsaoil?
Gheobhaimid amach anois.
• Éist leis na ráitis a chloisfidh tú ar
ball agus scríobh isteach sa tábla
iad.
• An aontaíonn nó an easaontaíonn
formhór an ranga le gach ráiteas,
dar leat? Cuir tic sa cholún cuí.
• Pléifidh sibh na ceisteanna agus
beidh vóta ar gach ceann acu. An
raibh an ceart agat faoi thuairimí
lucht an ranga?
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Ráiteas

Aontú

Easaontú

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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LITRÍOCHT AN DARA BLIAIN
Gearrscéalta, Amhráin agus Filíocht
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An dara bliain
Sa chéad bhliain thug an liosta de théacsanna molta deis do dhaltaí blaiseadh de litríocht na
Gaeilge a fháil agus bunchloch a leagan síos do shaothrú na litríochta sa dara agus sa tríú bliain.
Rachaidh daltaí i ngleic ar bhealach níos doimhne anois le téacsanna as na seánraí éagsúla;
• filíocht/amhránaíocht
• drámaíocht
• gearrscannánaíocht
• úrscéalaíocht
• gearrscéalaíocht
Beidh orthu líon áirithe téacsanna (grafaic thíos) ó liosta téacsanna dualgais na CNCM a
fhiosrú don dara agus don tríú bliain. Agus is sa rannóg litríochta leis an bpacáiste seo atá rogha
de théacsanna (gearrscéalta, amhráin agus dánta) ón liosta saintreorach sin ar fáil.
Lena chois sin, tá béim ar an litríocht áitiúil/bhéil agus roghnófar 5 phíosa litríochta cuí
le saothrú sa seánra seo. Tá spléachadh ar an ngné thábhachtach seo den tsonraíocht in
Aonad 10, Ceacht 3. Beidh saoirse ag múinteoirí agus daltaí ag an leibhéal áitiúil píosaí oiriúnacha
dá riachtanais, dá suimeanna agus dá gcomhthéacs féin a roghnú.
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Ag cúinne M St agus Wisconsin
Alex Hijmans
Shiúil Una Van Sant síos Wisconsin Avenue chomh sciobtha agus a bhí sí in ann ar a bróga nua,
buimpéisí beaga dearga de chuid Manola Blahnik. Bhí an leathar an-righin fós.
Dheifrigh sí thar an gcéad lámh a síneadh aníos ina treo. Bhí an siopa leabhar thíos ar M Street tar
éis glaoch, agus bhí scamaill bháistí ag druidim aniar thar abhainn an Potomac.
Chuir sí nóta cúig dollar i mbos an dara duine a shín lámh ina treo. I bhfad an iomarca, ach bhí
aiféala uirthi nár thug sí rud ar bith don chéad fhear a d’iarr déirc uirthi. Bhí sí ag druidim leis an
gcúinne faoin am ar rith sé léi go bhféadfadh sí iarraidh ar an dara fear an t-airgead a thug sí dó a
roinnt leis an gcéad duine.
Chonaic Byron Powell ag teacht ó i bhfad í. Bean gheal ar comhaois leis féin, amach sna caogaidí.
Cóta fada olla uirthi, an chuma ar a cuid gruaige gur fhág sí gan dathu í ar bhonn prionsabail. Ní fhaca
sé riamh cheana í, ach bhí a fhios aige láithreach cén saghas í. Léachtóir ollscoile. Dámh na nDán, gach
seans. Bean a thábharfadh vóta don Pháirtí Daonlathach. Bean a mbeadh trua aici d’fhear gorm gan
dídean.
Shín sé suas a lámh.
Stad Una. Chuardaigh sí póca a cóta, ach ní raibh sóinseáil ar bith fágtha aici.
‘Le do thoil, a bhean uasail.’
Theann Byron a sheanchóta dufail air féin agus bhreathnaigh suas ar Una, féachaint ina shúile a
thug sé chun foirfeachta breis agus leathchéad bliain ó shin in Rocky Mount, North Carolina. Thugadh
a mháthair gach aon rud dó nuair a bhreathnaíodh sé uirthi mar sin, an bhean bhocht, ar dheis Dé go
raibh a hanam. Taifí. Úlla caramalaithe. Brioscaí péacáin. Agus, uair amháin, rothair oráiste. É sin ar
fad mar chúiteamh ar chrios míthrocaireach a athar.
Ciontach. Ba chumhachtaí an mothúchán é sin ná an grá agus an ghráin féin. Agus bhí ualach de ag
daoine geala. Ag an dream a d’oibrigh san Ollscoil thar aon dream eile.
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‘Le do thoil, a bhean uasail. Luach cupáin caife fiú.’
Bhí an ceann sin cloiste ag Una go minic cheana. Nuair a d’iarradh lucht déirce luach cupán caife ar a
cara Céline ó roinn na Fraincise, théadh Céline isteach tigh Starbucks agus cheannaíodh sí féin cupán
dóibh, ar eagla go gcaithfidís airgeadh tirim ar dheoch nó ar dhrugaí. Ach ba Fhrancach í Céline. I
gcathair Nua-Eabhrac a rugadh Una. Chreid sí i saorthoil an duine, ach chreid sí sa tsaorfhiontraíocht
freisin.
Chreid sí san idirdhealú dearfach, leis. Bhí dualgas stairiúil ar an duine geal lámh chúnta a thabhairt
don duine gorm. Ach ansin, a lámh fós ar thóir airgid i bpócaí a cóta, tháinig colg uirthi. An uirthi a
bhí an locht gur tugadh sinsir an fhir déirce seo anall ón Afraic ina sclábhaithe? Ní raibh sise beo ag an
am. An uirthi a bhí an locht nach raibh post ná dídean aige? Ní raibh aithne dá laghad aici air!
‘Níl aon tsoinseáil agam,’ a dúirt sí – ach tháinig aiféala uirthi láithreach.
‘Cogar,’ a dúirt sí, faoi dheifir. ‘Tá orm dul chuig an siopa leabhar chun leabhar a d’ordaigh mé a
phiocadh suas. Beidh sóinseáil agam nuair a fhillfidh mé. Má bhíonn tú fós anseo, tabharfaidh mé
luach cupáin caife duit.’
‘Go raibh maith agat, a bhean uasail. Cúiteoidh Dia leat é.’
Ba gheall le súile fia iad súile móra donna an duine seo, a shíl Una. Súile fia i gceannsoilse... D’imigh
sí léi, síos M Street, sula ndéanfadh sí cliché aisti féin agus as an bhfear bocht. Ach nuair a smaoinigh
sí i gceart air, rith ceist léi. Cérbh é an fia, agus cérbh é an carr sa mheafar sin ar chor ar bith?
Ualach an duine ghil, umhlaíocht an duine ghoirm, an scáth a bhí ar an dá dhream roimh a chéile:
níor ghá d’éinne an caidreamh casta idir na ciníocha a mhíniú di. Mhúin sí an stuif seo. Uncle Tom’s
Cabin, Native Son, The Color Purple, To Kill a Mocking Bird: bhí litríocht Mheiriceá breac le carachtair
ghorma ghéilliúla, le carachtair gheala a bhí uasal le híseal leo, agus le scéin.
Ba é sin a fáth ar theastaigh uaithi an leabhar a bhí ordaithe sa siopa aici a chur ar an gcuraclam don
chéad bhliain acadúil eile. Bhí cóip de Giovanni’s Room aici fadó, ach bhí an diabhal rud fágtha ina
diaidh ar thraein aici.
Ní raibh inti féin ach naíonán nuair a foilsíodh an leabhar sin thiar in 1957, ach dúradh léi riamh
gur bhain an saothar creathadh as an tír ag an am. Nach mór an muinéal a bhí ag James Baldwin,
scríbhneoir gorm, úrscéal a scríobh sa chéad phearsa trí shúile dhuine ghil! Fear geal aerach lena
chois! Ba mhór an náire e!
Ba mhór an réabhlóidí é, a dúirt Una léi féin agus doras an tsiopa á oscailt aici. Bhí daoine cosuil le
Baldwin de dhíth i Meiriceá inniu níos mó ná riamh, daoine a raibh sé de mhisneach acu dúshlán na
ndeighiltí éagsúla i sochaí na tíre a thabhairt.
Bhí an leabhar réidh faoin gcuntar ag úinéir an tsiopa. Bhí Una amuigh ar an tsráid arís laistigh de
dhá nóiméad.
Cá gcuirfeadh sí an leabhar nuair a bheadh sé athléite aici? Bhí leabhair ina luí ar bharr an chuisneora,
ar gach uile chathaoir sa teach, agus sa leithreas féin. Bhí na cláir ghiúise don leabhragán mór a bhí
beartaithe ag Ben a thógáil fós ina luí sa chró ar chúl an tí. Ben bocht. Caithfidh sé go raibh an galar
air cheana féin nuair a cheannaigh sé an t-adhmad.
Ina hainneoin féin, chuaigh a cuid smaointe ar seachrán go lá na sochraide, leathbhliain ó shin
anois. Bhí sí ag druidim le cúinne M Street agus Wisconsin nuair a rith sé léi go raibh sí tar éis íoc as
an leabhar lena cárta creidmheasa, agus nach raibh aon tsóinseáil aici fós.
158

Literature Pack STUDENTS 155-180.indd 158

29/08/2018 17:04

B’in chuige í, an bhean a gheall luach cupáin caife dó ar ball. Bhí súil le Dia aige go dtabharfadh sí
an t-airgead dó seachas an caife féin, mar ba nós le saoithíní áirithe a dhéanamh.
Bhí airgead á chur i dtaisce aige. Ceithre dhollar agus caoga cent eile, agus bheadh luach ticéid bus
ar ais go Rocky Mount aige. An chuma a bhí ar cheannlíne na bpáipéar nuachta le deireanach, bhí an
saol ag éirí róchontúirteach sna cathracha mór. Go háirithe dá leithéid féin.
Shín sé amach a lámh.
Mhothaigh Una an t-allas ag priocadh faoina hascaillí. B’fhearr léi go slogfadh an talamh í.
Ansin, rith smaoineamh léi. Dá dtabharfadh sí an leabhar dó? Nach raibh an chumhacht ag an
litríocht saol an duine a athrú ó bhonn? B’fhearr sin ná cúpla bonn airgid.
Chuimhnigh sí uirthi féin ansin. B’fhéidir nach raibh léamh ná scríobh ag an bhfear seo. Agus má
bhí léamh agus scríobh aige.... Ní leabhar é Giovanni’s Room do dhuine a mbeadh aithne mhaith agat
air – murar mac léinn litríochta é, ar ndóigh.
D’inis Céline di uair amháin go raibh margadh ag siopadóirí áirithe le lucht sráide. D’iarrfadh duine
gan dídean ar dhuine a bheadh ag dul an bealach lítear bainne a cheannach dó. Rachadh an duine
isteach sa siopa, agus cheannódh sé lítear bainne. An chéad rud eile, agus an Samárach saonta imithe
as radharc, dhíolfadh an duine gan dídean an bainne ar ais le fear an tsiopa. Ansin, bheadh airgead
aige le caitheamh ar channa beorach, nó ar dháileog chnagchócaoin.
Bhí sí sásta glacadh leis nach raibh ón bhfear áirithe seo i ndáiríre ach cupán caife. Drochsheans go
mbeadh margadh ag uinéir an tsiopa leabhar le lucht sráide, ach d’fhéadfadh an fear an leabhar a dhíol
le siopa leabhar athláimhe. Bhí neart acu sin ann. Saorfhiontraíocht!
Bhí Una ar tí Giovanni’s Room a thabhairt don fhear – gheobhadh sí cóip eile ar an idirlíon, dá mba
ghá – nuair a rith smaoineamh níos réabhlóidí fós léi. Chuir sí an leabhar faoina hascaill, d’fhéach sí
isteach i súile an fhir agus rinne miongháire leis.
‘Meas tú an mbeifeá in ann leabhragán a thógáíl?’
D’fhéach an fear suas uirthi faoin chuid fabhraí.
‘Seilfeanna do leabhair atá i gceist agat, a bhean uasail?’
‘Tá cláir adhmaid agam sa chró ar chúl an tí, agus ba cheart go bhfaighfeá na huirlísí a bheadh uait
ansin freisin. Tabharfaidh mé béile duit agus... caoga dollar.’
Trí bhloc ó thuaidh, chas Jeff Stubenitzky agus a leathbhádóir, Mario Mensonides, isteach ar
Dumbarton Street. Pháirceáil Stubenitzky an scuadcharr faoi scáth crainn mhóir cnó capaill, mhúch
an t-inneall, agus chuir a lámh ar chúl a chloiginn mhaoil.
‘Nárbh aoibhinn leat teach ar an tsráid seo?’
Bhí Mensonides tríocha bliain níos óige ná a chomhghleacaí. Bhí meas aige ar sheanfhondúirí an
fhórsa, ach bhí breis agus a dhóthain aige den bhaothchaint seo.
‘B’fhearr duit do chuid airgid a chaitheamh ar an gcrannchur, in ionad caife “beir leat” a cheannach.
Ní dár leithéidí a tógadh na tithe ar an tsráid seo.’ Tharraing sé ribe gruaige as ceann dá pholláirí. ‘Ar
chuir tú siúcra isteach i mo chupánsa, dála an scéil?’
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Caoga dollar, a d’fhiafraigh Una di féin agus iad ag siúl suas Wisconsin Avenue, an fear sráide céim
amháin taobh thiar di. Ar airgead suarach a bhí ansin? Ghearradh siúinéir proifisiúnta a cheithre
oiread uirthi. Níor shiúinéir proifisiúnta a bhí san fhear seo, ar ndóigh, ach mar sin féin, ní raibh sí
go hiomlán ar a suaimhneas faoin margadh a bhí déanta aici. Cén difear idir í, dáiríre, agus an bhean
shaibhir a cheannódh sclábhaí ag ceant éigin, thiar san ochtú haois déag, nuair ba bhaile poirt in
Maryland é Georgetown, seachas ceantar faiseanta de chuid cathair Washington, D.C.?
Bhí beirt fhear shlándála ina seasamh ag doras siopa ríomháirí galanta. Mhothaigh Byron a súile ar
chúl a chinn nuair a shiúil sé féin agus bean an chófra leabhar tharstu. Mhoilligh sé ar a choiscéim. Ní
fhéadfadh duine a bheith róchúramach.
Is ar éigean a thug an bhean faoi deara go raibh cúpla slat eatarthu anois. Ní raibh sí róchainteach,
an bhean bhocht. Shílfeadh duine go raibh rud éigin ar a hintinn. Bhí sé an-bhuíoch di. Caoga dollar!
Anois, d’fhéadfadh sé an traein a thógáil ar ais go Rocky Mount, in ionad an bhus. Ar an traein a
tháinig sé go D.C. dhá scór bliain ó shin. Nárbh aoibhinn filleadh an bealach ar tháinig sé?
Thabharfadh a mhuintir aire dó in Rocky Mount. Chaithfeadh sé laethanta deireanacha a shaoil
ansin, i mbaile arbh é teacht agus imeacht na traenach an rud ba shuimiúla a tharla gach lá.
Sé nó seacht shlat ar aghaidh, chas Una isteach ar Dumbarton Street. Nárbh aoibhinn an chuma a
bhí ar an gcrann mór cnó capaill ar aghaidh an tí, a shíl sí agus í ag dul suas an cosán go dtí an doras.
Bhí geallúint na beatha sa duilliúr úr.
Chuir sí an eochair sa ghlas, ach ar chúis éigin ní chasfadh an diabhal rud. Tharla sé sin cheana. Dúirt
Céline léi ola éigin a cheannach, ach ní raibh sí in ann cuimhneamh ar ainm na hola sin, giorrúchán
ciotach éigin. Thóg sí anáil dhomhain agus rinne iarracht eile an doras a oscailt, ach ní raibh rath ar
bith uirthi.
Chonaic Byron ag fústráil agus ag útamáil í. Suas an cosán leis chun cabhair a thabhairt di. Rug sé
ar an eochair ina lámh.
Léim Mensonides agus Stubenitzky amach as an gcarr ag an am céanna. Tharraing an bheirt acu a
ngunnaí.
‘Lámha in airde!’ a bhéic Mensonides.
‘Seas siar!’ a bhéic Stubenitzky.
Díreach ag an nóiméad sin, chas an eochair sa ghlas. Bhrúigh Byron an doras isteach roimhe.
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Saineolaí Teicneolaí
Orna Ní Choileáin
Bhí uisce le fiacla Ultain faoin am a shroich an tralaí sóláistí an carráiste, agus gan Stáisiún Uí
Chonghaile fágtha aige ach fiche nóiméad roimhe sin. ‘Panini cáise agus trátaí,’ ar sé leis an bhfreastalaí.
‘Níl aon cháis agus trátaí fágtha againn, ach tá cáis agus liamhás againn,’ a d’fhógair an freastalaí go
leithscéalach.
Tipiciúil. Gan a rogha féin acu, agus iad ag freastal ar rannóg chéadghrád na traenach. Lig Ultan
osna mhífhoighneach. ‘Is veigeatóir mé. Nach bhfuil aon rud níos feiliúnaí agaibh?’
Rúisc an freastalaí na pacaí agus bhain amach bapa planda ubhthoraidh le picilí agus anlann
balsamach. D’amharc Ultan go hamhrasach air. B’éigean dó glacadh leis. Bhí meascáin i bhfad níos
measa ite aige ar bord eitleáin. I ndáiríre, níorbh aon veigeatóir é ach ní raibh sé pioc ceanúil ar
an rubar cogainte a bhí á thairiscint acu, ar thug siad liamhás air. Agus an freastalaí ag doirteadh
amach an chaife dhuibh, thóg Ultan cearnóg charamail agus canna Fanta mar aon le mála brioscán
lámhdhéanta a bhí thar a bheith costasach. D’íosfadh sé iadsan níos déanaí. D’iarr sé ar an bhfreastalaí
an admháil a dhéanamh amach – bheadh sé in ann an t-airgead a fháil ar ais ó chomhlacht a athar ós
rud é go raibh sé ar thuras gnó.
Ghléas sé é féin beagáinín ní ba shlachtmhaire an turas seo; léine chadáis dhubh agus carbhat bán air.
T-léine liath agus fógra dána air, agus jeans gorma a bhí air an uair dheireanach. Chuir an maor a lámh
amach nuair a tháinig sé go doras an charráiste. ‘An chéadghrád amháin anseo,’ ar sí go deismíneach.
Bhí air an ticéad a thaispeáint di chun léiriú go raibh sé san áit chuí.
Ba ghnách feisteas neamhfhoirmiúil a chaitheamh i saol na teicneolaíochta. Nárbh fhianaise go leor
é gur údarás ar an ábhar sin é agus an ríomhaire glúine ba dhéanaí á iompar aige?
Cupán tae a bhí ag an seanleaid trasna uaidh. Labhair sé go socair muiníneach, a bheola pluctha
dearga ag seasamh amach trína mheigeall dorcha díreach. Cé nach raibh air ach seaicéad caite, mheas
Ultan nár iarr siad air siúd a thicéad a thaispeáint ag an doras. Ach bhí sé claonta ina choinne ó tháinig
an fear isteach. Bhí mórán suíochán eile sa charráiste agus cuireadh iadsan ag an aon bhord le chéile.
Chrom Ultan ar a chuid oibre an athuair. Bhí malartú sonraí leictreonacha á scaradh aige.
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‘Ag freastal ar an Hata Dubh?’ arsa fear na féasóige go tobann. An Hata Dubh a bhí á thabhairt
ar an gcomhdháil a bhí ar siúl sa Spires, Béal Feirste. Leagan cainte fáthchiallach ba ea an teideal a
roghnaíodh don ócáid. Tagairt a bhí ann do na bithiúnaigh a chruthaigh víreas ríomhaireachta nó a
bhris isteach ar ghréasáin ríomhairithe agus a leithéid.
‘Tá,’ arsa Ultan. Bhí sé ar tí filleadh ar an obair an athuair nuair a rith sé leis go mbeadh sé pas beag
drochbhéasach scaoileadh leis róthapa. Fear cainteach cairdiúil ba ea a athair féin. Dá bharr sin, bhí
éirithe go maith leis i ngnó na teicneolaíochta sa nua-aois, cé nárbh aon saineolaí ar an teicneolaíocht
féin é. Níor mhór d’Ultan féin iarracht éigin a dhéanamh. Ba léir nach gcuirfeadh an strainséir an
cheist mura raibh eolas aige ar an gcomhdháil chéanna. ‘Agus tú féin?’
‘Tá, cuid de ar aon nós.’ Bhí sos ann agus ghlac siad braon as na cupáin sular labhair sé arís. ‘Ach
meas tú an bhfuil aon rud le gnóthú as a bheith ag caint is ag comhrá faoi na cladhairí a choinníonn
gnóthach muid? Dar liom, níl ann ach leithscéal chun an deireadh seachtaine a chaitheamh ag ithe
agus ag ól “ar son an chomhlachta”.’
‘Tá an pléisiúr sin againn chun tairbhe a bhaint as ár bproifisiún agus ar mhaithe leis an gcóras,’ a
d’fhreagair Ultan chun é féin a chosaint.
Gháir an strainséir, á chur in iúl dó go raibh sé den tuairim go mb’fhéidir nach raibh aon réiteach faoi
leith ann. ‘Breathnaigh sa phacáiste a gheobhaidh tú anocht agus tú ag clárú. Beidh féasta suaitheantas
aitheantais ann do thoscairí; pinn dheasa gan amhras; páipéar maisithe; fáinní eochracha b’fhéidir;
agus dioscaí nó tiomantáin USB. Beidh gach duine ag ceapadh go mbeidh na bogearraí saor in aisce
seo an-áisiúil. Gan aon mhachnamh a dhéanamh air, buailfidh siad isteach ina gcuid ríomhairí féin,
áit a bhfuil nasc le ríomhaire lárnach an chomhlachta ina bhfuil siad ag obair, áit a bhfuil nasc eile
le raidhse eolais phearsanta a gcustaiméirí. Paca fáiltithe? Ní dóigh liom é. Ach Capall na Traoi, é ag
taifeadadh gach buille ar mhéarchlár do ríomhaire, é ag seoladh ar ais chuig an bhfoinse láir gach rian
eolais ar féidir leis a bhailiú.’
Rinne Ultan mionsciotaíl, é ag croitheadh a chloiginn. ‘Ar ndóigh, is maith a thuigimidne na
contúirtí ach tá iontaoibh againn i lucht eagair na hócáide seo. Ní tharlódh a leithéid.’
‘Is dócha go bhfuil muinín agat as na comhlachtaí lena roinneann tú do chuid sonraí airgeadais
chomh maith,’ arsa an fear agus é faoi lánseol anois. Chrom sé chun Ultain, a ghuth íseal, amhail is
gur chomhchealgairí iad. ‘Samhlaigh go bhfuil tú ag dul ar saoire – ní hea, rud éigin níos simplí fós,
déarfaimid go bhfuil ag ordú pizza – á cheannach duit féin ar an idirlíon chun go dtabharfaidh an
takeaway áitiúil go dtí do dhoras é. Osclaíonn tú an suíomh cuí, roghnaíonn tú an Toni Pepperoni agus
líonann tú isteach sonraí do chárta creidmheasa. Ach an bhfuil tú ag póirseáil ar shuíomh an pharlúis
pizza i ndáiríre? Seans go bhfuil tú ar shuíomh atá cosúil leis agus tá coirpeach éigin ag ransú do chuid
sonraí pearsanta, uimhir do chárta chreidmheasa ach go háirithe.’
Shuigh an fear siar arís, chun deis a thabhairt d’Ultan machnamh a dhéanamh ar dhoimhneacht a
chuid cainte. Gan amhras, bhí scéalta den chineál sin cloiste aige cheana féin. Ní raibh áireamh ar an
líon ríomhphost a bhí faighte aige á insint dó go raibh an crannchur náisiúnta sa Spáinn buaite aige
cé nach raibh aon chur amach aige ar an tír gan trácht ar an gcrannchur náisiúnta ann; go raibh stór
seod ar fáil dó mar oidhreacht ó easlánach san Afraic ach seic a chur ar aghaidh; nó go raibh an banc
áitiúil ag iarraidh dul i dteagmháil leis chun a shonraí pearsanta a dhearbhú cé nár scaoil sé a sheoladh
ríomhphoist leo ó thús. Chreid Ultan gur mealladh daoine leis an gcleasaíocht seo gach lá. Ach bhí
suiteáil shaincheaptha aige ar a ríomhaire chun stop a chur leis an gcuid is mó den chacphost a bhí á
raideadh chuige.
Bhí ionadh air, mar sin féin, go raibh an seanleaid i dtiúin leis na cúrsaí céanna, agus gan cuma
róshofaisticiúil air ach oiread. Seans gur léigh sé scéalta sna nuachtáin nó gur bhain eachtra éigin do
dhuine muinteartha leis. Gach seans nach raibh aige ach an chaint seo agus cuid den bhéarlagair. Thug
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sé faoi deara an t-iniúchadh géar a bhí á dhéanamh ag an bhfear seo anois air.
‘Cas chugam an ríomhaire glúine,’ ar sé, agus bhí an ríomhaire glúine ar an taobh eile den bhord
beag eatarthu sula raibh deis ag Ultan agóid a dhéanamh ina aghaidh. Thosaigh sé ag bualadh ar an
méarchlár go líofa. ‘Bhuel, a Ultain, feicim go bhfuil deichniúr eile sa charráiste céanna linn ar líne. Níl
criptiúchán ceart ach ag beirt. An t-ochtar eile, is féidir linn breathnú ar na suíomhanna céanna leo:
tá duine amháin ag breathnú ar an margadh tithíochta sa tuaisceart; an fear gnó thíos ag cur óstáin in
áirithe i gcomhair na hoíche anocht; glacaim leis gurb é an t-ógfhear atá ag déanamh comhrá dána ar
idirghréasán cainte; an ógbhean trasna uaidh ag breathnú ar cathain a shaolófaí a leanbh dá mbeadh
sí ag iompar anois...’
‘Is leor sin,’ arsa Ultan go tapa, ag casadh an ríomhaire ar ais chuige féin. Bhí sé in am aige é a
mhúchadh agus é a cheilt ar a chomharsa ródhíograiseach.
‘Ach breathnaigh cé chomh héasca is a bhí sé comharthaí craolacháin meaisíní daoine eile a aimsiú,’
arsa an fear, ar nós cuma liom. Ba chuma sa tsioc leis de réir dealraimh go bhféadfadh paisinéirí eile
é a chloisteáil. Lean sé air, Cuma eolach air anois. ‘Ní fada go mbeidh ionchlannán fo-chraicneach á
chur sa duine. Tá sé á dhéanamh cheana le cait, madraí agus eile. Cad is fiú an taighde sin go léir gan
é a chur sa duine daonna? Beifear in ann gluaiseachtaí an daonra a leanúint. Beifear in ann drugaí a
scaoileadh sa chorp, tocsainí uafara más fíor. Beifear in ann tic-toc an tséadaire chroí a rialú. Cloisfidh
tú trácht ar an gcorrdhuine ag fáil bháis agus gan aon amhras ann ach gur theip an croí nó an inchinn
ar “chúis nádúrtha.” Féach, seo anois mé ag mo stad. Ní mór dom imeacht.’
Go tobann bhí an fear ina sheasamh agus é réidh le himeacht. ‘Bhí sé deas bualadh leat.’ Leis sin,
bhí sé imithe síos an pasáiste agus amach tríd an gcomhla sleamhnáin. Fágadh Ultan agus néal air ina
dhiaidh.
B’aisteach an comhrá a bhí acu. Rud as an ngnách, léargas an fhir sin. Ní bhfuair sé a ainm uaidh,
ach bhí ainm Ultain feicthe aige ar an ríomhaire – an t-ainm úsáideora – agus ainm chomhlacht a
athar, a mheas sé.
Thosaigh an traein ag gluaiseacht arís. Bhí siad ag fágáil slán ag Iúr Chinn Trá. Ach nár inis an fear
dó go raibh sé ag freastal ar an gcomhdháil i mBéal Feirste? Chorraigh Ultan ina shuíochán. Bhí súil
aige a thuilleadh fiosrúchán a dhéanamh i rith an deireadh seachtaine.
***
Ní fhaca Ultan an strainséir arís i rith na comhdhála. Tharla go riabh gach toscaire i láthair, rud
a thug le fios dó nach raibh coinne ag an bhfear sin teacht ann in aon chor. Cé chúis a bheadh aige
bréag a insint dó, nó an ag lorg eolais ar Ultan a bhí sé? Ba eisean a rinne an chuid ba mhó den chaint.
Ní raibh mórán ráite ag Ultan. B’éigean dó glantachán iomlán isteach agus amach a dhéanamh ar an
ríomhaire, tar éis don ghealt sin lámh a leagan air.
Chuaigh sé chun é féin a ullmhú do dhinnéar na féile. Baineadh geit as nuair a d’oscail sé amach an
paca fáiltithe agus é ina shuí ina sheomra codlata. Díreach mar a bhí ráite ag an bhfear, bhí peann agus
páipéar ann, fáinne eochracha, dlúthdhiosca agus tiomántán USB. Sé ghigibheart déag. Fial go leor.
Shrac sé amach an beart nótaí. An stuif eile, ní raibh muinín aige as, an peann féin fiú. D’fhéadfadh sé
go raibh gléas nimhneach sa chaipín nó i gcabhail an phinn. Agus é ar a bhealach go dtí an seomra bia,
d’éirigh sé as an ardaitheoir san íoslach, agus chaith an paca fáiltithe isteach i mbosca bruscair ag bun
an dorchla. Ansin, d’aimsigh sé an staighre agus suas leis chun dul i dteannta na dtoscairí eile, chun
dinnéar taitneamhach a chaitheamh.
***
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Den chéad uair ina shaol, bhí nuachtán ceannaithe aige, fíorpháipéar, seachas sracfhéachaint a
thabhairt ar nuacht an idirlín. Léigh sé go bhfuair fear in Iúr Chinn Trá bás ag an deireadh seachtaine
tar éis dó a theanga a shlogadh. Fear spóirt a bhí ann agus gach rud ag dul ar aghaidh go breá go dtí
gur tharla an tubaiste seo. Aisteach gur éirigh mo dhuine as an traein san ionad céanna inar tharla an
mí-ádh nádúrtha a bhí thar a bheith mínádúrtha, dar le hUltan.
Músclaíodh as a mharana é nuair a chuala sé an fón ag bualadh sa chistin. Bhí sé ar nós teanga
iasachta, mar b’annamh a chuir duine ar bith seachas ionadaí díolacháin glaoch ar an líne sin.
‘Heileo?’ ar sé, go héiginnte. A athair a bhí ann, ag fiafraí conas a d’éirigh leis an gcomhdháil. ‘Bhí mé
ag iarraidh teacht ort ar an bhfón póca cúpla uair ach is cosúil nach raibh an cadhnra luchtaithe agat.’
Ceart, ní raibh an cadhnra luchtaithe ag Ultan. Bhí sé bainte amach aige as an bhfón ón Aoine. An
Blackberry agus an iPod mar an gcéanna. Níor thug sé aon iontaobh a thuilleadh leis an trealamh sin.
I ndiaidh an chomhrá, agus fón na cistine curtha síos go cúramach aige, phlab sé é féin ar an tolg. Ní
raibh dada sa reoiteoir agus ar chúis éigin, ní raibh fonn ar bith air pizza nó bia Síneach a ordú. Bhí a
sháith ite aige i rith an deireadh seachtaine.
Bhí sé ag feitheamh leis an ríomhaire a bhí ag dordán go fóill. Mhairfeadh an t-oideas frithvíreas
a bhí cumtha aige cúpla uair an chloig. Idir an dá linn, bhreathnódh sé ar bhlúire teilifíse. Thóg sé
an zaipire, ach in ionad an cnaipe glas a bhrú, d’fhéach sé scaitheamh ar an uirlis. Chas sé timpeall í,
phreab an caipín agus bhain mach an cadhnra. Níor mhór dó dul sa leaba mar ní raibh aon rud eile le
déanamh aige don tráthnóna.
***
Bhí Ultan déanach don obair gach lá an tseachtain sin. Bhí boladh lofa na dtraenacha agus na
mbusanna óna chuid éadaí gach oíche. Níor shamhlaigh sé riamh go mbeadh sé chomh traochta i
ndiaidh déileáil leis an gcóras iompair poiblí cúpla uair an chloig in aghaidh an lae. Bhraith sé uaidh
an Audi TT compordach glan. Cé nach mbeadh aon duine ag tabhairt sciolladh do mhac an mháistir
toisc é a bheith déanach, dúirt Ultan lena chomhoibrithe go raibh an gluaisteán sa gharáiste. Bhí náire
air an fhírinne ghlan a insint dóibh. Bhí sé sa gharáiste faoi bhun an bhloc árasán.
Gléas cianrialaithe eile a bhí i gceist ansin le doirse agus geataí an gharáiste chéanna. Baol eile
teicneolaíochta. D’fhágfadh sé an gluaisteán ann go dtí go mbeadh socruithe eile déanta aige maidir
le háit pháirceála a fháil lasmuigh. Seans go mbeadh na dálaí níos measa dá ghluaisteán ach níos fearr
dá shláinte féin.
Bhí sé ag cuimhneamh ar ghluaisteán nua a cheannach ar aon chuma. Carr clasaiceach, gan ghlasáil
lárnach ná aláram. Thuig é go bhféadfaí na gluaisteáin ba nua-aimseartha a stopadh agus a stiúrú i
bhfad ó láthair. D’fhanfadh sé glan orthu.
Bhí deacrachtaí eile ag baint leis an saol nua a bhí roghnaithe ag Ultan. Ní raibh aon bheachtú déanta
aige ar an teorainn a bhain leis an bhfealsúnacht nua seo aige. Nuair a shiúil sé isteach i leithreas na
bhfear, las na soilse; tháinig an t-uisce amach as an sconna nuair a chuir sé lámh in aice leis. Bhí sé idir
dhá chomhairle faoi ghlacadh leo nó gan glacadh. Ní hamhlaidh a bhí an teicneolaíocht á lochtú ná
á séanadh aige. Ach ba mhian leis bolgóid shábháilteachta a chruthú mórthimpeall air féin an oiread
agus ab fhéidir leis.
***
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Bhí a athair rófhada uaidh ar phríomhshráid phlódaithe chun go bhféadfadh sé Ultan a choisteáil ag
béicíl amach a ainm. Ní fhéadfadh sé rabhadh rúnda a thabhairt dó fiú, mar ní raibh an fón póca aige
a thuilleadh. Ar a aghaidh amach, bhí an gealt céanna roimhe arís sé seachtaine tar éis an turais ar an
traein, ach an babhta seo ba ag caint agus ag siúl lena athair a bhí sé!
D’aithin Ultan láithreach é, fear na féasóige, an seaicéad céanna air ach é níos gioblaí fós an uair seo.
Ní dhearna sé aon iarracht dul faoi bhréagriocht fiú.
Rinne Ultan iarracht teacht suas leo. Ba mhian leis a athair a chosaint agus aghaidh a thabhairt ar an
té craiceáilte a bhí in éineacht leis. Ach bhí siad rófhada uaidh agus ní fhéadfadh sé an bóthar gnóthach
a thrasnú. Tháinig sé chomh fada leis na soilse tráchta. Bhí an Luas ag teacht agus bhí an chuma air go
raibh siad ag dul ar bord. Nuair a lasfadh an fear glas do na coisithe, thosódh an Luas ag gluaiseacht.
Chonaic sé sa chéad charráiste iad. Bhí a athair ina shuí agus an fear eile ina sheasamh ag cromadh os
a chionn. Rinne Ultan iarracht aird a athar a fháil ón taobh amuigh, ach níorbh aon mhaith é. Bhí siad
ag sleamhnú uaidh.
Smaoinigh sé athuair. Ní raibh de rogha aige ach dul díreach chun na hoifige agus teagmháil lena
athair ón áit sin. Bheadh a sceideal ag an rúnaí. Rith sé ann agus isteach leis. Bhí saothar anála air faoin
am a bhuail sé le Saoirse. Bhí sí díreach ag filleadh ón lón.
‘Cá bhfuil m’athair ag dul?’, arsa Ultan agus scaoll uafásach air. ‘Creidim go bhfuil sé i mbaol. Tá fear
amhrasach in éineacht leis. An bhfaca tú iad ag dul amach? Cá bhfuil siad ag dul?’ ‘Bhuel,’ arsa Saoirse
go réidh ag oscailt an sceidil ar an ríomhaire. ‘Bhí an tUasal Mac Seoin leis roimh lón...’
‘Fear na féasóige?’
‘Sea, bhí féasóg air.’
‘Caithfidh mé rabhadh a thabhairt dó mar gheall ar an ngealt sin. Cuir glaoch anois air.’
‘A Ultain, tá an tUasal Mac Seoin fostaithe ag d’athair le tamaillín anuas.’
Bhí súile Ultan ag pléascadh. ‘Cuir glaoch air,’ a d’ordaigh sé, nó bhí sé chun an fón a bhaint ón deasc
agus é a dhéanamh é féin.
Bhí leisce ar Shaoirse ach rinne sí mar a iarradh uirthi. ‘Heileo,’ ar sí go béasach nuair a tháinig
duine ar an líne. ‘Bhí mé ag lorg an Uasal Ó Riain. Is í seo an uimhir cheart, nach ea?’ Ní raibh sí i
bhfad agus nuair a leag síos an fón, bhí cuma anbhá ar a haghaidh. ‘A Ultain, tá d’athair ar a bhealach
go dtí an t-ospidéal. Bhuail taom croí é ar an Luas. Meastar gur fadhb lena shéadaire croí é.’
Níor chuir Ultan aon am amú ag fiosrú faoin Uasal Mac Seoin. Bhi a sheoladh ar fáil ón bpárolla.
Aisteach nach i bhfad ó cheantar Ultain féin a bhí cónaí air, cé nach bhfaca sé riamh ann é. Ach ní
bhíodh Ultan ag gnáthú na seaneastát míthaitneamhach agus é ar a shlí go dtí an stáisiún traenach.
Ní raibh aon uirlis nuatheicneolaíochta uaidh don chúram a bhí ar intinn aige. Mála mór trom min
choirce a dhéanfadh an gnó. Thug a mháthair dó é don bhricfeasta an bhliain seo caite, ag iarradh é a
ghríosadh chun bia folláin a ithe. Ach b’fhearr le Ultan babhla Coco-pops nó cupán caife ar maidin.
D’fhan sé lasmuigh den bhloc árasán, an mála coirce idir an dá ghlúin aige. Ba chosúil nach raibh
an tUasal Mac Seoin, más é sin an fíorainm a bhí air, istigh faoi láthair. Ach bhí sé ag teacht. D’aithin
Ultan an cruth fir ag teacht aníos ón stáisiún traenach. Sheas sé timpeall an chúinne uaidh, gar don
doras. Chuala sé na coiscéimeanna ag teacht i ngiorracht. Bhí fear na féasóige ag póirseáil dá chuid
eochracha. Tháinig Ultan timpeall agus wham! Buille trom sa chloigeann sula raibh deis aige casadh
chun féachaint cé a bhí ann. Sheas Ultan siar sa dorchadas. Chonaic sé an fear ag longadán. Thit sé go
talamh, fuil ag sileadh óna chluas dheas.
***
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De réir a chéile, tháinig biseach ar athair Ultain. Próiseas mall a bhí ann ar ndóigh ach bhí sé buíoch
gur cuireadh fios láithreach ar na seirbhísí éigeandála.
‘Tomás a shábháil mé i ndáiríre,’ arsa a athair nuair a tháinig fonn cainte air arís. Bhí Ultan taobh
lena leaba ospidéil. ‘An fear bocht. An raibh a fhios agat gur tugadh faoi lasmuigh dá árasán an oíche
chéanna a cuireadh mise isteach san áit seo? Níl an ceantar sin róshábháilte.’ Chorraigh Ultan ina
shuíochán. Bhí Mac Seoin ina bheatha go fóill ach gan aon chuimhne aige ar an lá úd, a dúirt daoine.
Lean a athair air ag comhrá. ‘Ró-sheanfhaiseanta, dar liom. Gan aon cheamara ná aon teicneolaíocht
chosanta acu ann. Ach sin a thaitníonn leis, a deir sé. Aisteach go leor, níor goideadh aon rud uaidh.
An raibh a fhios agat gur shil fuil as a inchinn? Tá súil agam go dtiocfaidh sé chuige féin. Sárintleacht
aige. Bhí sé ag obair ar chóras cosanta dúinne i gcoinne na mbithiúnach sin a bhíonn ag briseadh
isteach ar ríomhairí lárnacha, ag goid an eolais agus ag milleadh an chórais. An-eolach ar an ábhar sin,
atá sé. A Ultain, an bhfuil tú ceart? Tá tú an-bhán. An gcuirfidh mé fios ar an mbanaltra?’
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AMHRÁIN

An Poc ar Buile

Ar mo ghabháil dom siar chun Droichead Uí Mhórdha,
Píc im’ dhóid ‘s mé’dul i meitheal,
Cé ‘chasfaí orm i gcumar ceo,
Ach pocán crón is é ar buile...
Curfá:
Aililiú, puililiú, aililiú tá’n poc ar buile!
Aililiú puililiú, aililiú tá’n poc ar buile!

Ritheamar trasna trí ruilleogach
Is ghluais an comhrac ar fud na moinge
Is treascairt dá bhfuair sé sna tortóga,
Is chuas ‘n’ ainneoin ar a dhroim le fuinneamh...
Curfá
Níor fhág sé carraig a raibh scót (scabhat) ann
Ná gur rith le fórsa chun mé a mhilleadh
Is ansin a chaith sé ‘n léim ba mhó
La fána mhór na Faille Brice...
Curfá
Bhí Garda mór i mBaile an Róistigh
Is bhailigh fórsaí chun sinn a chlipeadh;
Bhuail sé rap dá adharc sa tóin air,
‘s dá bhríste no (nua) rinne giobail...
Curfá
I nDaingean Uí Chúis le haghaidh an tráthnóna
Bhí an sagart paróiste amach ‘nár gcoinne,
Is é ‘dúirt gurbh é an diabhal ba dhóigh leis
a ghabh an treo ar phocán buile...
Curfá
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Faoiseamh

Róisín Ní Eadhra

Míle is céad cara a’m anocht
Ina dhiaidh sin fhéin tá mé i mo aonar
Ag éisteacht leis na glórtha i mo cheann
Brú an cnaipe ‘s múch na smaointí síoraí
Focail caite, Seans caillte
Anonn ‘s anall arís arís eile
An chaint ina chiorcal i mo cheann
Sioscarnach dorcha na hoíche

Chorus:
Níl fhios ad’ cé thú fhéin níos mó
Ná níl fhios ad’ cá’il tú ag dul amú
Ag ligint ort go bhfuil tú ar do sháimhín só
Nuair nach bhfuil uait ach beagáinín
Faoisimh
Faoisimh
Trom, trom, trom, tromluí orm.
Tuirseach, tinn den torann i mo chloigeann
Cnag im cheann – ná bí beag beann
Ó faraor géar…táim sáinnithe ann
Dubh, dubh, dubh, dúch orm
Níl an milleán ortsa nár thug tú slán mé,
Cén chaoi a dtuigfeadh tú mo chás,
Nuair nár thuig mé fhéin ach glaoch an bháis.
Cúrfa x 2
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Caidé sin don Té sin?

Ó ragh’ mé ‘r an aonach is díolfaidh mé bó,
ó ragh’ mé ‘r an aonach is díolfad dhá bhó,
Ólfaidh mé scilling is im(i)reod c’róin,
Is cad é sin don té sin nach mbaineann sin dó?
Tá cailín beag deas arb ainm di Mór
A píob’ mar an eala ‘s a dearca gan cheo,
Má bhíonn sí ‘gus mise roimh Inid faoi sheol,
Is cad é sin don té sin nach mbaineann sin dó.

Dá luífinn ar leaba le magadh nó brón,
Dá gcromfainn ar ghárthach le háthas nó sceon,
Dá n-imeoinn im’ ghealt is gan casadh níos mó,
Ó cad é sin don té sin nach mbaineann sin dó.
Dá bpósfainn bean bhuí agus síneadh ar leac oighir,
Dá mbéarfainn a chodladh mo pheata beag gadhair,
Dá rithfinn ar mire ‘s go bpógfainn mo bhó,
Ó cad é sin don té sin nach mbaineann sin dó?
Dá rachainn go tapa, le canna gan tóin,
‘s an tréanmhuir a thaoscadh go séidfinn fuil shrón’,
Dá leanfainn dá taoscadh gan staonadh go deo,
Ó cad é sin don té sin nach mbaineann sin dó?
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Bí ann/Leanfaidh mé
Rónán Ó Snodaigh/KÍLA
Bí ann

Leanfaidh mé

Bí ann, bí liom
Bí gasta, bí cróga,
Bí cliste, bí cinnte
Bí casta, bí glic.
Bí grámhar, gealgháireach
Bí socair laistigh is
Bí doimhin ach bí éadrom
Gan teannas ar bith
i do chorp, i do chroí
i do cheann, ins an tslí
ina gcuireann* tú tú féin i láthair
i pé comhluadar ina bhfuil tú
Bí ann liom
Bí láidir, ildánach*
Nuair a chasann an domhan
Bí ann dom
Agus buailfimid le chéile
nuair a thagann an t-am.
x2

Fiú má chothaítear fadhb
Leanfaidh mé ar aghaidh
Fiú má chothaítear fadhb
Leigheasfar* é
Fiú má chothaítear fadhb
Leanfaidh mé ar aghaidh
Fiú má chothaítear fadhb
Ní deireadh an domhain é
Fiú má chothaítear fadhb
Leanfaidh mé ar aghaidh
Fiú má chothaítear fadhb.

Nó ní dhéanfaidh siad riamh cosc
a chur ar mo bhróga
Nó ní dhéanfaidh siad riamh cosc
a chur ar mo chóta
Nó ní dhéanfaidh siad riamh cosc
a chur ar mo threo.
Mar leanfaidh mé
Leanfaidh mé (x 3)

* deirtear “ina chuireann”
* deirtear “ildána”
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Leanfaidh mé mar go bhfuil mé fós beo
Leanfaidh mé mar go bhfuil mo shaol le caitheamh agam
Leanfaidh mé mar go bhfuil mé fós beo
Leanfaidh mé mar go bhfuil sé ar mo chumas agam
Leanfaidh mé mar go bhfuil mé fós beo.
Leanfaidh mé mar gurb shin an modh ab’fhearr oireann dom
Leanfaidh mé mar go bhfuil mé fós beo
Leanfaidh mé le pé rud atá le déanamh agam
Leanfaidh mé mar go bhfuil mé fós beo
Leanfaidh mé gurb shin an treo a bhraithim
Leanfaidh mé mar go bhfuil mé fós beo
Leanfaidh mé mar a leanann mo chroí ag bualadh liom
Leanfaidh mé mar go bhfuil mé fós beo
Leanfaidh mé ag an luas a ritheann liom ag an am
Leanfaidh mé mar go bhfuil mé fós beo
Leanfaidh mé fiú más rud é nach mbíonn fios mo shlí agam
Tá saol agam, tá súil agam
Tá rogha agam, tá rún agam
Tá bád agam, tá cuan agam
Tá tonn ar an trá
Tá scéal agam, tá siúl agam
Tá deis agam, tá duais agam
Tá cás agam, tá cúis agam
Tá fonn ar mo ghrá
Fiú má chothaítear fadhb...
Nó ní dhéanfaidh siad riamh cosc a chur ar mo anam.
* deirtear “Leigheasófar é”
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Deireadh na Seachtaine
Colm Mac Séalaigh

An traein ag teacht isteach sa stáisiún tréigthe
Oíche Dhomhnaigh i lár an gheimhridh
Scuaine bhusannaí i líne dhíreach
Chun na daoine a bhreith isteach go lár na cathrach.

Curfá: Deireadh, tá deireadh le deireadh na seachtaine.
Gluaiseann an bus go réidh le h-ais an uisce dhuibh
Lampaí arda ag soilsiú na sráide buí
Lámha bána ar mhálaí deire seachtaine
Is cuimhní milse ag rince i ngach croí.
Curfá: Deireadh, tá deireadh le deireadh na seachtaine.

Ar ais an oíche sin in árasán fuar agus teann
An t-imirceach óg ón mbaile thiar, baile thiar sa ghleann
Caitheann a chuid éadaí glana isteach i dtarraiceán lom
Léinte is stocaí nite ag máthair chromtha.
Curfá: Deireadh, tá deireadh le deireadh na seachtaine.
Cúig lá sa tseachtain óna naoi go dtí a cúig
Laethanta ag obair i gcathair aduain
Istoíche, deoch sna pubannaí
Ag fanacht go foighneach le theacht Dé hAoine arís.
Curfá: Deireadh, tá deireadh le deireadh na seachtaine.
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Ceap do Shuaimhneas
IMLÉ

ceap do shuaimhneas, lig do scíth
ceap do shuaimhneas má tá tú ag rith ar an tanaí
ceap do shuaimhneas, bí istigh leat féin
ceap do shuaimhneas má tá an saol ag luí dian ar do shaol féin
nuair is crua don chailleach caithfidh sí rith
is nuair atá d’aigne chomh scaipthe le mún ghiorria
cad é a dúirt an tailliúir linn ó Ghuagán Barra
glac bog an saol is glacfaidh an saol bog leat féin, a chara
só, ceap do shuaimhneas, lig do scíth
ceap do shuaimhneas má tá tú ag rith ar an tanaí

ceap do shuaimhneas, bí istigh leat féin
ceap do shuaimhneas, má tá an saol ag luí dian ar do shaol féin
Rap (le MC Muipéad):
Is minic a smaoiním ar an am nuair a bhí mé óg
is mé ag smaoineamh ar am ar cheap mé gur thóg
daoine rudaí uaim ach bhí seo go hiomlán páisteach*
táim buíoch le rá nach raibh ann ach seal sealadach
tromlach na smaointe, smaointe a bhí mídhírithe
mar fhear, mar pháiste, mar bhuachaill óg
fiú i mo chloigeann déanamh gleo déanamh gleo
de bhrí sin gan scíth do dhuine ar bith ón stró
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Ach d’fhás mé suas ag foghlaim go hocrach le luas
mar go raibh sé i gceist go bpiocfadh rudaí suas
i mo shaol is gan iad seo, beag an baol
go mbeinnse sásta ar feadh i bhfad in san saol
beidh tú fada a dhóthain ag tabhairt an fhéir
mar sin canathaobh ná bainfeá súp as an saol
fóill ort a chroí, fóill ar do shámh
bainfimid fad as an oíche seo go fóill
ceap mo shuaimhneas, lig mo scíth
is ceapfaidh mise do shuaimhneas duit
ó mhaidin go hoíche, a chroí

ceap do shuaimhneas, luigh siar faoin ngréin
ceap do shuaimhneas, as fad agus leithead déanfaimid aon
* = páistiúil
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FILÍOCHT
Ceist na Teangan
Nuala Ní Dhomhnaill
Cuirim mo dhóchas ar snámh
i mbáidín teangan
faoi mar a leagfá naíonán
i gcliabhán
a bheadh fite fuaite
de dhuilleoga feileastraim
is bitiúman agus pic
bheith cuimilte lena thoin
ansan é a leagadh síos
i measc na ngiolcach
is coigeal na mban sí
le taobh na habhann,
féachaint n’fheadaraís
cá dtabharfaidh an sruth é,
féachaint, dála Mhaoise,
an bhfóirfidh iníon Fhorainn?
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An Foclóirí
Colm Breathnach
Níl aon fhocal agam air
as na focail go léir go bpléim leo.

‘Má thánn tú chomh cliste sin,’
a dúirt mo chroí liom,
‘ba cheart go mbeadh focal agat
ar an mothú seo.’

Níl aon fhocal agam
cé go ndeinim iad a bhailiú.

Deinim iad a scagadh, a
dhíochlaonadh.
Deinid mé a mhíniú
cloisim iad ag labhairt fúm,
faoi chlúid na leabhar,
go síoraí do chogar ciúin.

Cuirim iad ar stór i bhfoclóirí
is liostaí, i gcuimhne ríomhairí
ach níl aon fhocal agam air seo fós.

A Chríost, a dhuine,
fill thar n-ais chugam,
bíodh focal agat liom.

Ach ní raibh agus níl.

Cian, uaigneas,
dobrón, dúbhrón
aonaracht,
n’fheadar, aiféala, b’fhéidir.
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Filleadh ar an gCathair
Ailbhe Ní Ghearbhuigh
Anocht ag filleadh dom
blaisim allas na cathrach faram.
Deas liom a taiseacht.
Preabann an Aimsir Láithreach
gan aire ó gach balla
i mbrothall an tráthnóna.
Admhaím go músclaíonn
gás sceite
sceitimíní ionam.
Is fíor nach gcítear
luí na gréine
i bhfairsing’ spéire:
cacann an oíche
idir foirgnimh arda
gan rabhadh;
ach lasann soilse neon
cúinní coimhthíocha
mo chroí.
Faoiseamh a gheobhadsa
ar mo ghrianán gealaí,
mo chluas le hamhrán tráchta.
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Sámhchodladh
Colm Breathnach
Tánn tú anois
thíos fúm,
Marcshlua na bpian
ag satailt ort,
Mise do mhacsa
os do chionn,
Blianta d’fhuath
dom phriocadh,
Grá nár bhraitheas cheana
dom chiapadh.
Tánn tú imithe rófhada,
Ní thuigfeá anois
m’aithrí.
Bhís anseo
romham
Ach beadsa anseo
id’ dhiaidh
Is is mallacht
orm é
Ná dúrt
riamh leat
“Sámhchodladh,
a Dhaid.”
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Jeaic ar Scoil
Dairena Ní Chinnéide
Glan díot gaineamh na trá
Is oscail an doras don fhómhar,
Bronn ort féin éide
Go bpriocfaidh sceacha na léine
Do mhuineál óg beag
Is go dtógfar ón mbosca na bróga
A mboladh leathair ina anlann
agat.
Tá’n tú sé mbliana d’aois.
D’aithníos le huaibhreacht do
chrógacht
Is tú ag déanamh ar stad an bhus.
“Ná póg mé, Mam,” a dúraís,
“I’ll wait by myself.”
Chasas mo shála ar mo bháibín
óg
Go dtáinig fás aon oíche air
Faoi cheobhrán brothallach na
maidine.

Le fiosracht tartmhar gan
teorainn.
Tá sé sé mbliana d’aois.
Gluais leat fé cheol
Is fé ghrá do mhuintire.
Feairín beag seanchríonna
A chaith seal anso cheana
Lena shúilibh donna
Ar leathadh le hiontas
As bheith beo sa tsaol.
Nach álainn a bheith
Sé mbliana d’aois.

Is shiúlaíos isteach abhaile
Go dtugfainn leathshúil fén
gcuirtín
Go n-imeodh sé slán
Go slogfadh an fhoghlaim é
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An Grá
Colm Breathnach
Baile is ea An Grá
go ngabhann tú thairis ar do thuras.
Ar an mám duit
chíonn tú thíos uait é
le hais le loch sáile —
an caidéal glas
ar an gcrosbhóthar taobh thuas do,
na páirceanna is na garraithe thart air
i mbarróga na bhfallaí cloch dá bhfáscadh,
oifig an phoist go mbíonn muintir na háite
istigh ann i mbun gnó is ag cadráil,
an dá thigh tábhairne
ar aghaidh a chéile amach beagnach
go mbíonn ceol i gceann acu oíche Shathairn
is sa cheann eile ar an nDomhnach, do ghnáth.
Áit is ea An Grá
ná fuil ar léarscáileanna turasóirí,
go ngabhann tú thairis ar d’aistear
is a fhágann bolaithe na feamainne id pholláirí.
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Gaeilge na Sraithe
Sóisearaí
Clár foghlama d’iar-bhunscoileanna
Gaeltachta agus lán-Ghaeilge

An Dara Bliain
Lámhleabhar na nDaltaí
Is lámhleabhar do dhaltaí Gaeilge sa dara bliain é seo. Tá an t-ábhar ann feiliúnach do Ghaeilge
na Sraithe Sóisearaí (T1). Tá físeáin (ar fáil ar shuíomh Tg4 Foghlaim) agus giotaí cluastuisceana
(ar fáil ar www.cogg.ie) ag gabháil leis na cleachtaí agus díríonn an t-ábhar ar riachtanais na
ndaltaí in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge.
Tá 40 ceacht Gaeilge ann atá dírithe ar na Torthaí Foghlama in Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe
Sóisearaí (T1). Meascán spreagúil gníomhaíochtaí ar théamaí comhaimseartha, bunaithe ar
thuairiscí nuachta, ar scannáin agus ar théacsanna litríochta. Gheofar léargas agus cleachtadh
ar ghnéithe den ghramadach, den stór focal agus den fhoghraíocht agus neart deiseanna chun
tuairimí agus argóintí a phlé agus a fhorbairt.
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Ina theannta sin, tá rogha anseo de litríocht an dara/tríú bliain a roghnaíodh ó liosta téacsanna
dualgais (an dara agus tríú bliain) na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta. Táimid
fíorbhuíoch de na scríbhneoirí/foilsitheoirí ar fad a chomhoibrigh linn agus a thug cead dúinn
gearrscéalta, amhráin agus dánta leo a athchló mar chuid den fhoilseachán seo.
Maidir leis na húdair

Is comhairleoir teanga é Antain Mac Lochlainn a bhfuil a lán ábhar teagaisc curtha ar fáil aige.
Tá sé ina eagarthóir ar an suíomh www.aistear.ie.

Tá Siuán Ní Mhaonaigh ina Stiúrthóir ar an gcóras scrúduithe Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG).
Tá taithí fhairsing aici ar ábhar a dhearadh d’fhoghlaimeoirí Gaeilge.

Foghlaim
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