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Sa Bhaile
 CeaCht 1

Cuspóirí / Feidhmeanna Teanga

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
●	 saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
●	 tuar a dhéanamh
●	 a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt
●	 seanfhocal a fhoghlaim agus a mheas
●	 a chumas samhlaíochta a fhorbairt trí ligean air gur duine eile é
●	 dul siar ar ghné ar leith den ghramadach (an riail ‘caol le caol agus leathan le leathan’ 

arna léiriú ag briathra san aimsir fháistineach)

eiseamláirí

Déarfaidh cairde an rí leis na saighdiúirí dul 1. [a ghabháil] amach arís. / Cuirfidh 
cairde an rí an milleán [an locht] ar an lia / ar na saighdiúirí agus gearrfar pionós 
air / orthu. / Éireoidh le cairde an rí lia [dochtúir] níos fearr a fháil don rí agus 
cabhróidh [cuideoidh] sé sin leis. / Mairfidh an rí ach caithfidh sé an chuid eile dá 
shaol sa leaba [ar an leaba]. / Imeoidh an bhuairt aigne den rí tar éis tamaill [tar éis 
scaithimh]. / …(de réir thuairimí na ndaltaí).
Is fearr an tsláinte ná na táinte.2. 

áiseanna

●	 Pictiúrchárta 2, 3 agus 4
●	 An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 2)

Cur Chuige

Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun éisteacht le scéal traidisiúnta dar teideal ‘Is fearr an 
tsláinte ná na táinte’. An bhfuil a fhios acu cén bhrí atá leis an bhfocal ‘táinte’? Dearbhaigh gur 
‘saibhreas’ an bhrí atá leis sa chás seo.

Taispeáin pictiúrchárta 2 agus pléigh leis an rang é.

Seinn an dlúthdhiosca. Stop nuair a thagann tú go dtí ‘Faoin am [Faoin dtráth] seo bhí an rí ar 
leaba an bháis [ar leaba a bháis / i mbaol báis]’ (tá *** sa téacs). Taispeáin pictiúrchárta 3 agus 
pléigh é. Cad is dóigh leis na daltaí a tharlóidh anois? Múin an chéad eiseamláir.

Seinn an chuid eile den scéal. An raibh an ceart ag na daltaí agus iad ag tuar? Cad iad na rudaí 
ba mhó ar thug siad suntas dóibh sa scéal? An gceapann siad go bhféadfadh an scéal a bheith 
fíor? Iarr orthu cúiseanna a thabhairt lena dtuairimí.
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Mínigh do na daltaí gur seanfhocal é teideal an scéil ‘Is fearr an tsláinte ná na táinte’. An 
aontaíonn siad leis an seanfhocal? An gceapann siad go n‑oireann an teideal don scéal áirithe 
seo? Iarr orthu cúiseanna a thabhairt lena dtuairimí. An féidir leo cuimhneamh ar chomhthéacs 
ina mbainfidís féin úsáid as an seanfhocal seo?

Pléigh pictiúrchárta 4. Roghnaigh daltaí chun an scéal a insint mar a d’inseodh an fear siúil é.

Dírigh aird na ndaltaí ar na briathra atá sa chéad eiseamláir. Scríobh ar an gclár iad,  
e.g. déarfaidh / cuirfidh / éireoidh / cabhróidh / mairfidh / caithfidh / imeoidh. Céard a 
thugann na daltaí faoi deara faoi dheireadh na mbriathra seo san aimsir fháistineach? An 
bhfeiceann siad patrún ar bith? An cuimhin leo an riail ‘caol le caol agus leathan le leathan’?  
Iarr orthu na teidil ‘Caol’ agus ‘Leathan’ a scríobh ina gcóipleabhar. Scríobhaidís na briathra  
atá ar an gclár faoin teideal ceart ag brath ar an deireadh caol nó leathan atá acu.
(Nóta: Féach an mhír ghramadaí sa cheacht ‘Mé Féin: Ceacht 1’.)

Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

ForleaThnú

	 Cad is dóigh leis na daltaí a tharlódh sa scéal murach gur thug an saighdiúir faoi deara 
nach raibh aon léine ar an bhfear siúil? Múin más gá ‘Murach [Mura mbeadh / Ach gurb 
é] gur thug an saighdiúir faoi deara nach raibh aon léine [léine ar bith] air gach seans 
[chuile sheans / seans maith / gach aon seans / gach aon tseans / tharlódh sé] go gcuirfí / go gcaithfí 
an créatúr [an fear bocht / an t‑ainniseoir] i bpríosún [go ngearrfaí téarma príosúin ar an ainniseoir 
bocht] / go ndaorfaí chun báis é / go gcrochfaí é / go mbainfí an ceann [an cloigeann] 
de,’ etc., de réir thuairimí na ndaltaí.

	 Roinn na daltaí ina mbeirteanna chun píosa breise a chur leis an scéal ó bhéal. Insídís 
cad é a tharla nuair a bhí an rí leigheasta. Iarr orthu iad féin a thaifeadadh agus 
féinmheasúnú a dhéanamh ar a gcruinneas agus ar a saibhreas Gaeilge.

	 D’fhéadfaí díospóireacht ranga a bhunú ar an rún ‘Is fearr an tsláinte ná na táinte’.
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Is fearr an tsláInte ná na táInte (Leagan Ultach)

Fadó, fadó, bhí rí ina chónaí in Éirinn. Fear lách cneasta pléisiúrtha a bhí ann. Chluinfeá 
an ceol agus an chuideachta a bhíodh sa chaisleán mílte ar shiúl. Bhí sé go hiontach 
maith dá chuid seirbhíseach agus bhí siadsan breá sásta ina gcuid oibre. Lean an saol mar 
sin lá i ndiaidh lae, seachtain i ndiaidh seachtaine agus bliain i ndiaidh bliana, agus iad 
uilig sona sásta. Bhí go maith agus ní raibh go holc.

Lá amháin i dtús an tsamhraidh bhuail tinneas an rí. Thug a chuid seirbhíseach aire 
mhaith dó ach ní raibh maith ann. Ní fhéadfadh siad é a leigheas. Cuireadh fá choinne 
an lia. Thug seisean luibheanna dó ach cha dearn siad maith ar bith. Níor tháinig biseach 
ar bith ar an rí. Is éard a bhí sé ag éirí níos measa. Léigh an lia achan leabhar leighis dá 
raibh ann ach ní fhéadfadh sé leigheas ar bith a fháil don rí. Bhí sé buailte. Ba shoiléir go 
raibh an rí tinn go maith ach ní raibh a fhios ag an lia faoi Dhia cad é a bhí air.

Le ham tháinig athrach mór ar an rí. D’athraigh a phearsantacht. D’athraigh a mheon. 
D’athraigh a dhreach. D’imigh an dath breá óna aghaidh agus tháinig drochdhath air ina 
áit. Bhí drochbhail ar an fhear bhocht. Chaill sé a ghoile. Ba chuma cad é an bia a chuirtí 
roimhe gheobhadh sé locht inteacht air agus dhiúltaíodh sé é a ithe. Ba ghearr go raibh 
sé chomh lag le huisce. D’éirigh sé cianach cráite agus ní shásódh an diabhal féin é! Ní 
fhágfadh sé an leaba ar ór ná ar airgead.

Sa deireadh cuireadh fá choinne an lia ab fhearr a bhí in Éirinn. Tháinig seisean agus 
scrúdaigh sé an rí. I ndiaidh tamaill labhair an lia. Dúirt sé nach gnáthghalar ar bith a bhí 
ar an rí. Is amhlaidh a bhí sé tinn le buaireamh. Dúirt sé nach leigheasfadh rud ar bith é 
ach léine a fháil ó fhear inteacht nach raibh buaireamh ar bith air. D’amharc a raibh ann 
ar a chéile agus iontas orthu.
‘Léine a fháil ó fhear inteacht nach bhfuil buaireamh ar bith air!’
Bhuel, b’aisteach mar scéal é. Ach bhí meas acu ar an lia seo agus bhí siad sásta glacadh 
lena chomhairle. Dúirt siad go ndéanfadh siad achan iarracht a theacht ar a leithéid de 
léine. Ach cad é mar a rachadh siad fá dtaobh de? Ba í sin an cheist.

I ndiaidh an scéal a chaibidil socraíodh go gcuirfí saighdiúirí an rí amach ar fud na tíre. 
Cheisteofaí fear ar bith a bheadh ag gáire, ag feadalach, ag ceol nó a mbeadh aoibh an 
gháire ar a bhéal, le fáil amach an raibh sé saor ó bhuaireamh. D’imigh na saighdiúirí sna 
ceithre hairde – soir, siar, ó thuaidh agus ó dheas. Nuair a tchíodh siad fear ag gáire, ag 
feadalach, ag ceol nó le haoibh ar a bhéal chuireadh siad ceist air an raibh a dhath ag cur 
buairimh air. Ach i gcónaí gheobhadh siad amach go raibh rud inteacht ag cur isteach ar 
an duine sin. Is ea, bhí sé níos deacra a theacht ar leigheas don rí ná mar a shíl siad!

Tháinig lár an fhómhair ach ní raibh léine ar bith faighte acu a leigheasfadh an rí. Fán 
am seo bhí an rí ar leaba a bháis. *** Ach ansin lá amháin bhí saighdiúir ag déanamh 
a bhealaigh ar ais go caisleán an rí. Bhí sé in aice coilleadh mhór nuair a chuala sé 
feadalach chroíúil ag teacht chuige ar an ghaoth. Isteach leis sa choillidh. Agus cad é a 
tchí sé istigh i lár na coilleadh ach fear siúil. Bhí an fear ina shuí ar bhruach na habhann 
agus a dhá chos sáite san uisce aige.
‘A dhuine chóir,’ a dúirt an saighdiúir leis, ‘an bhfuil rud ar bith ag cur buairimh ort?’
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‘Cad chuige a mbeadh?’ a d’fhreagair an fear siúil. ‘Tá mé amuigh faoin aer agus an 
ghrian ag lonradh anuas orm. Tá áilleacht na tíre ar achan taobh domh. Tá mo sháith bia 
le fáil agam agus uisce glan ón abhainn. Tá mé chomh folláin le breac, buíochas do Dhia. 
Níl cíos, cáin ná cathú orm. Is ea, thig liom a rá leat go fírinneach nach bhfuil a dhath ar 
an domhan cláir ag cur buairimh orm.’
‘Is tú an fear atá uaimse, mar sin,’ arsa an saighdiúir agus lúcháir air. ‘Siúil leat liom. Siúil 
leat.’
Shíl an fear siúil gurbh iontach an scéal é seo ach rinne sé an rud a d’iarr saighdiúir an rí 
air. Ar aghaidh leo láithreach go dtí an caisleán.

Ligeadh isteach i seomra an rí iad. Bhí iontas mór ar a raibh ansin fear siúil a ligint 
isteach i seomra codlata an rí! Cheistigh an lia an fear siúil agus mhionnaigh sé sa 
deireadh go raibh an fear seo sona sásta gan buaireamh ná brón. Nuair a chuala an rí go 
raibh fear gan buaireamh ar bith faighte acu sa deireadh thiar thall shuigh sé suas sa leaba 
go bhfaigheadh sé amharc níos fearr air. Bhí iontas mór air nuair a chonaic sé gur fear 
siúil a bhí ina sheasamh os a choinne!
‘Tabhair domh do léine,’ arsa an rí i nglór tréanlag, ‘agus béarfaidh mé luach saothair 
duit.’
‘Cha dtig liom,’ arsa an fear siúil.
Chloisfeá pionna ag titim. Nár dhána an mhaise don fhear siúil an rí a dhiúltú!
‘Tabhair domh do léine,’ arsa an rí i nglór níos airde. ‘Tabhair domh í, a deirim leat!’
‘Cha dtig liom,’ arsa an fear siúil arís.
Bhí achan duine ag fanacht le freagra an rí.
‘Tabhair domh do léine,’ arsa an rí don tríú huair, ‘nó is duitse is measa!’
Bhí an oiread sin feirge ar an rí anois agus gur tháinig an bheocht ar ais ina ghuth.
‘Cha dtig liom,’ a d’fhreagair an fear siúil don tríú huair agus rinne sé racht gáire.
Ach nuair a chonaic sé go raibh saighdiúir an rí ag déanamh air d’oscail sé a chóta go 
gasta.
‘Níl léine ar bith air!’ arsa an saighdiúir.
‘Níl léine ar bith air!’ arsa a raibh ann.
Nuair a chuala an rí seo luigh sé siar sa leaba arís. Bhí ciúnas na reilige san áit ar feadh 
tamaill. Ach ansin cluineadh glór nár cluineadh sa chaisleán ó bhuail an tinneas an rí. 
D’amharc achan duine ar an leaba. Shuigh an rí suas agus aoibh gháire ar a bhéal. Ansin 
tháinig sé amach le racht gáire arís.
‘Níl léine ar bith ar an fhear nach bhfuil buaireamh ar bith air!’ ar seisean.
D’éirigh sé as an leaba de léim agus é ag briseadh a chroí ag gáire. Lig a raibh istigh gáir 
áthais astu nuair a thuig siad an scéal. Bhí an rí leigheasta … ag an fhear gan léine!
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Is fearr an tsláInte ná na táInte (Leagan Muimhneach)

Fadó, fadó, bhí rí ina chónaí in Éirinn. Fear lách cneasta gealgháireach ab ea é. Chloistí 
an ceol agus an greann a bhíodh ina chaisleán na mílte ó bhaile. Chaitheadh sé go maith 
lena sheirbhísigh agus bhíodarsan breá sásta ag obair dó. Lean an saol ar aghaidh mar sin 
lá i ndiaidh lae, seachtain i ndiaidh seachtaine agus bliain i ndiaidh bliana, agus iad go léir 
breá sásta leo féin. Bhí go maith agus ní raibh go holc.

Lá amháin i dtosach an tsamhraidh buaileadh breoite an rí. Thug a sheirbhísigh an‑aire dó 
ach ba bheag an mhaitheas dóibh é. Ní fhéadfaidís é a leigheas. Cuireadh fios ar an lia. 
Thug sé sin luibheanna dó ach níor dheineadar aon leas dó. Níor tháinig aon fheabhas ar 
an rí. Go deimhin féin, is amhlaidh a bhí sé ag dul in olcas. Léigh an lia gach aon leabhar 
leighis dá raibh san áit ach ní fhéadfadh sé aon leigheas a fháil don rí. Bhí sé i ngreim! 
Ba léir go raibh an rí an‑bhreoite ach ní raibh a fhios ag an lia ó thalamh an domhain 
cad a bhí air.

Le himeacht aimsire tháinig an‑athrú ar an rí. D’athraigh a phearsantacht. D’athraigh 
a mheon. D’athraigh a dhreach. D’imigh an dath breá dá ghruanna agus tháinig dath 
mílítheach air. Ba thruamhéalach an radharc é an fear bocht. Bhí a ghoile caillte aige 
chomh maith. Pé béile a chuirtí roimis d’fhaigheadh sé locht éigin air agus dhiúltaíodh sé 
é a bhlaiseadh. Níorbh fhada go raibh sé chomh lag le sicín. D’éirigh sé cráite ciotrúnta 
crosta agus ní shásódh an diabhal é! Ní fhágfadh sé an leaba ar ór ná ar airgead.

Ar deireadh thiar thall cuireadh fios ar an lia ab fhearr a bhí in Éirinn. Tháinig sé agus 
scrúdaigh sé an rí. Tar éis tamaill labhair an lia. Dúirt sé nach aon ghnáthghalar a bhí ar 
an rí. Is amhlaidh a bhí buairt aigne air. Dúirt sé nach leigheasfadh faic na ngrást é ach 
léine a fháil ó fhear éigin a bhí breá sásta leis féin. D’fhéach a raibh i láthair ar a chéile 
agus iontas an domhain orthu.
‘Léine a fháil ó fhear éigin atá breá sásta leis féin!’
Is ea, b’ait leo é seo mar scéal. Ach bhí meas acu ar an lia seo agus bhíodar sásta glacadh 
lena chomhairle. Dúradar go ndéanfaidís iarracht teacht ar léine den tsórt san. Ach conas 
a thabharfaidís faoi? B’in í an cheist.

Tar éis mórán cur is cúitimh socraíodh go gcuirfí saighdiúirí an rí amach ar fud na tíre. 
Cheisteofaí aon fhear a bheadh ag gáire, ag feadaíl, ag seinnt ceoil, nó ag miongháire 
chun a fháil amach an raibh sé breá sásta leis féin. D’imigh na saighdiúirí leo i ngach aon 
treo – soir, siar, ó thuaidh agus ó dheas. Nuair a chídís fear ag gáire, ag feadaíl, ag seinnt 
ceoil, nó ag miongháire d’fhiafraídís de an raibh sé breá sásta leis féin. Ach d’fhaighidís 
amach gach aon bhabhta go raibh rud éigin ag cur isteach air. Is ea, bhí sé níos deacra 
teacht ar leigheas don rí ná mar a ceapadh ar dtús!

Tháinig lár an fhómhair ach ní raibh aon léine fachta acu a leigheasfadh an rí. Faoin 
dtráth so bhí an rí i mbaol báis. *** An lá áirithe seo bhí saighdiúir ag déanamh a 
shlí thar n‑ais go dtí caisleán an rí. Bhí sé in aice le coill mhór nuair a chuala sé port 
meidhreach feadaíola ag teacht chuige sa ghaoth. Isteach leis sa choill. Agus cad a 
chífeadh sé istigh i lár na coille ach fear siúil. Bhí an fear ina shuí ar bhruach na habhann 
agus a dhá chos sáite san uisce aige.
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‘A dhuine chóir,’ arsa an saighdiúir leis, ‘an bhfuil tú breá sásta leat féin?’
‘Agus cad ina thaobh nach mbeinn?’ arsa an fear siúil. ‘Táim amuigh faoin aer agus an 
ghrian ag spalpadh anuas orm. Tá áilleacht na dúiche i mo thimpeall. Tá flúirse bia le fáil 
agam agus uisce friseáilte ón abhainn. Táim chomh folláin le breac, buíochas le Dia. Níl 
cíos, cás ná cathú orm. Is ea, is féidir liom a rá go macánta leat go bhfuilim breá sásta 
liom féin.’
‘Is tusa an fear atá uaim, más ea,’ arsa an saighdiúir agus áthas ar a chroí. ‘Téanam ort 
tapaidh. Téanam.’
B’ait leis an bhfear siúil é seo mar scéal ach dhein sé rud ar shaighdiúir an rí. Ar aghaidh 
leo láithreach bonn baill go dtí an gcaisleán.

Scaoileadh isteach i seomra an rí iad. Bhí iontas an domhain ar a raibh istigh go scaoilfí 
fear siúil isteach i seomra codlata an rí! Cheistigh an lia an fear siúil agus dhearbhaigh 
sé go raibh an fear so breá sásta leis féin. Nuair a chuala an rí go raibh fear a bhí breá 
sásta leis féin fachta acu ar deireadh thiar thall shuigh sé aniar sa leaba go bhfaigheadh sé 
radharc níos fearr air. Bhí iontas an domhain air nuair a chonaic sé gur fear siúil a bhí  
os a chomhair amach!
‘Tabhair dom do léine,’ arsa an rí i nglór fann lag, ‘agus tabharfaidh mé luach saothair 
duit.’
‘Ní fhéadfaidh mé,’ arsa an fear siúil.
Chloisfeá biorán ag titim. Nach ag an bhfear siúil a bhí an coráiste agus an rí a dhiúltú!
‘Tabhair dom do léine,’ arsa an rí i nglór níos airde. ‘Tabhair dom í, a deirim leat!’
‘Ní fhéadfaidh mé,’ arsa an fear siúil arís.
Bhíodar ar fad ag fanacht le freagra an rí.
‘Tabhair dom do léine,’ arsa an rí don dtríú huair, ‘nó is duitse is measa!’
Bhí an oiread san feirge ar an rí anois is go raibh neart arís ina ghlór.
‘Ní fhéadfaidh mé,’ arsa an fear siúil don dtríú huair agus lig sé scartadh gáire as.
Ach nuair a chonaic sé go raibh saighdiúir an rí ag déanamh air d’oscail sé a chasóg  
i bpreab na súl.
‘Níl aon léine air!’ arsa an saighdiúir.
‘Níl aon léine air!’ arsa a raibh i láthair.
Ar a chlos san don rí luigh sé siar sa leaba arís. Bhí ciúnas marfach san áit ar feadh 
tamaill. Ach ansan chualathas glór nach raibh cloiste sa chaisleán ó buaileadh breoite an 
rí. D’fhéach gach éinne i dtreo na leapa. Shuigh an rí aniar sa leaba agus meangadh gáire 
ar a bhéal. Ansan scairt sé amach ag gáire arís.
‘Níl aon léine ar an bhfear atá breá sásta leis féin!’ arsa é sin.
Léim sé amach as an leaba de phreab agus é ag briseadh a chroí ag gáire. Lig a raibh i 
láthair liú áthais astu nuair a thuigeadar an scéal. Bhí an rí leigheasta … ag an bhfear gan 
léine!
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Is fearr an tsláInte ná na táInte (Leagan Connachtach)

Fadó, fadó, bhí rí ina chónaí in Éirinn. Fear lách cneasta gealgháireach a bhí ann. Chloistí 
an ceol agus an spraoi a bhíodh ina chaisleán na mílte ó bhaile. Chaitheadh sé go maith 
lena chuid seirbhíseach agus bhí siadsan breá sásta ina gcuid oibre. Lean an saol mar sin 
lá i ndiaidh lae, seachtain i ndiaidh seachtaine agus bliain i ndiaidh bliana, agus iad ar fad 
sona sásta. Bhí go maith agus ní raibh go holc.

Lá amháin i dtús an tsamhraidh bhuail tinneas an rí. Thug a sheirbhísigh an‑aire dó 
ach ní raibh aon mhaith ann. Ní fhéadfaidís é a leigheas. Cuireadh fios ar an lia. Thug 
seisean luibheanna dó ach ní dhearnadar aon leas. Níor tháinig aon bhiseach ar an rí. Go 
deimhin, is é an chaoi a raibh sé ag tabhairt uaidh. Léigh an lia chuile leabhar leighis 
dá raibh ann ach ní fhéadfadh sé aon leigheas a fháil don rí. Bhí sé sáinnithe. Ba léir go 
raibh an rí go dona tinn ach ní raibh a fhios ag an lia ó thalamh an domhain céard a bhí 
air.

Le himeacht aimsire tháinig athrú mór ar an rí. D’athraigh a phearsantacht. D’athraigh 
a mheon. D’athraigh a dhreach. D’imigh an dath breá óna ghruanna agus tháinig dath 
mílítheach air. Bhí fíor‑dhrochbhail ar an bhfear bocht. Chaill sé a ghoile. Ba chuma  
cén bheatha a chuirtí roimhe d’fhaigheadh sé locht eicínt uirthi agus dhiúltaíodh sé í  
a bhlaiseadh. Ba ghearr go raibh sé chomh lag le héinín gé. D’éirigh sé cráite cantalach 
crosta agus ní shásódh an diabhal féin é! Ní fhágfadh sé an leaba ar ór ná ar airgead.

Ar deireadh cuireadh fios ar an lia ab fhearr a bhí in Éirinn. Tháinig sé agus scrúdaigh sé 
an rí. Tar éis scaithimh labhair an lia. Dúirt sé nárbh aon ghnáthghalar a bhí ar an rí. Is 
amhlaidh a bhí rud eicínt a luí ar a intinn. Dúirt sé nach leigheasfadh rud ar bith é ach 
léine a fháil ó fhear eicínt a bhí sona sásta. Bhreathnaigh a raibh ann ar a chéile agus 
an‑iontas orthu.
‘Léine a fháil ó fhear eicínt atá sona sásta!’
Is ea, b’aisteach leo é mar scéal. Ach bhí meas acu ar an lia seo agus bhíodar sásta 
glacadh lena chomhairle. Dúirt siad go ndéanfaidís iarracht a theacht ar a leithéid sin  
de léine. Ach cén chaoi a ngabhfaidís ina bhun? B’in í an cheist.

Tar éis go leor cur is cúitimh socraíodh go gcuirfí saighdiúirí an rí amach ar fud na tíre. 
Cheisteofaí aon fhear a bheadh ag gáire, ag feadaíl, ag ceol nó a mbeadh miongháire ar 
a bhéal, lena fháil amach an raibh sé sona sásta. D’imigh na saighdiúirí sna ceithre hairde 
– soir, siar, ó thuaidh agus ó dheas. Nuair a d’fheicidís fear ag gáire, ag feadaíl, ag ceol 
nó le miongháire ar a bhéal d’fhiafraídís de an raibh sé sona. Ach chuile uair d’fhaighidís 
amach go raibh rud eicínt ag cur as don duine sin. Is ea, bhí sé níos deacra a theacht ar 
leigheas don rí ná mar a síleadh ar dtús!

Tháinig lár an fhómhair ach ní raibh aon léine faighte acu a leigheasfadh an rí. Faoin 
am seo bhí an rí ar leaba an bháis. *** An lá áirithe seo bhí saighdiúir ag déanamh 
a bhealaigh ar ais chuig caisleán an rí. Bhí sé i ngar do choill mhór nuair a d’airigh 
sé feadaíl chroíúil ag teacht chuige ar an ngaoth. Isteach leis sa gcoill. Agus céard a 
d’fheicfeadh sé istigh i lár na coille ach fear siúil. Bhí an fear ina shuí ar bhruach na 
habhann agus a dhá chos sáite san uisce aige.
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‘A dhuine chóir,’ a dúirt an saighdiúir leis, ‘an bhfuil tú sona sásta?’
‘Tuige nach mbeinn?’ arsa an fear siúil. ‘Tá mé amuigh faoin aer agus an ghrian ag 
scairteadh anuas orm. Tá áilleacht na dúiche ar chuile thaobh díom. Tá dalladh bia le fáil 
agam agus uisce glan ón abhainn. Tá mé chomh folláin le breac, buíochas le Dia. Níl cíos, 
cás ná cathú orm. Is ea, is féidir liom a rá go fírinneach go bhfuilim sona sásta.’
‘Is tusa an fear atá uaim, más ea,’ arsa an saighdiúir agus dhá chroí aige. ‘Gabh i leith uait 
go beo. Gabh i leith uait.’
Cheap an fear siúil go mb’aisteach an scéal é seo ach rinne sé mar a d’iarr saighdiúir an 
rí air. Ar aghaidh leo láithreach go dtí an caisleán.

Scaoileadh isteach chuig seomra an rí iad. Bhí an‑iontas go deo ar a raibh bailithe 
go scaoilfí fear siúil isteach i seomra codlata an rí! Cheistigh an lia an fear siúil agus 
mhóidigh sé go raibh an fear seo sona sásta. Nuair a chuala an rí go raibh fear sona 
aimsithe acu ar deireadh thiar thall shuigh sé aniar sa leaba go bhfaigheadh sé feiceáil 
níos fearr air. Bhí an‑iontas air nuair a chonaic sé gur fear siúil a bhí ina sheasamh  
os a chomhair amach!
‘Tabhair dom do léine,’ arsa an rí i nglór tréanlag, ‘agus tabharfaidh mé luach saothair 
duit.’
‘Ní fhéadfaidh mé,’ arsa an fear siúil.
Chloisfeá biorán ag titim. Nach ag an bhfear siúil a bhí an misneach agus an rí a 
eiteachtáil!
‘Tabhair dom do léine,’ arsa an rí i nglór níos airde. ‘Tabhair dom í, a deirim leat!’
‘Ní fhéadfaidh mé,’ arsa an fear siúil arís.
Bhíodar ar fad ag fanacht le freagra an rí.
‘Tabhair dom do léine,’ arsa an rí don tríú huair, ‘nó is duitse is measa!’
Bhí an oiread sin cuthach ar an rí anois is gur tháinig an bheocht ar ais ina ghuth.
‘Ní fhéadfaidh mé,’ arsa an fear siúil don tríú huair agus lig sé scairt gháire as.
Ach nuair a chonaic sé go raibh saighdiúirí an rí ag déanamh air d’oscail sé a chóta  
go sciobtha.
‘Níl aon léine air!’ arsa an saighdiúir.
‘Níl aon léine air!’ arsa a raibh ann.
Ar a chloisteáil sin don rí luigh sé siar sa leaba arís. Bhí ciúnas na reilige san áit ar feadh 
scaithimh. Ach ansin chualathas glór nach raibh cloiste sa gcaisleán ó buaileadh tinn an rí. 
Bhreathnaigh chuile dhuine ar an leaba. Shuigh an rí aniar sa leaba agus meangadh ar a 
bhéal. Ansin scairt sé amach ag gáire arís.
‘Níl aon léine ar an bhfear atá sona sásta!’ ar seisean.
D’éirigh sé as an leaba de léim agus é ag briseadh a chroí ag gáire. Lig a raibh ann liú 
astu nuair a thuigeadar an scéal. Bhí an rí leigheasta … ag an bhfear gan léine!



85

Sa Bhaile
 CeaCht 2

Cuspóirí / Feidhmeanna Teanga

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 cur síos a dhéanamh ar phearsantacht duine
●	 comhairle a chur ar dhuine
●	 a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt trí dhíriú ar nathanna ar leith
●	 nathanna a bhaineann le sláinte agus le heasláinte a fhoghlaim

eiseamláirí

Bheadh sé / sí cantalach 1. [cancrach / ciotrúnta] / crosta / confach / mífhoighneach. 
[Ní shásódh an diabhal féin é / í.] / Seans nach dteastódh uaidh / uaithi [Ní dócha go 
mbeadh sé / sí ag iarraidh] éirí (as an leaba) / an teach [an tigh] a fhágáil [a fhágaint] / 
aon rud [aon ní / tada / faic (na ngrást)] a ithe. / …(de réir thuairimí na ndaltaí).
Ba cheart dó / di labhairt leis an dochtúir / lena c(h)ara / le duine a 2. [go] 
mbeadh muinín aige / aici as / aisti faoin rud atá ag cur isteach air / uirthi  
[ag goilleadh air / uirthi / ag goilliúint air / uirthi / ag cur as dó / di / ag dó na geirbe aige / aici / 
ag déanamh tinnis dó / di]. / …(de réir chomhairle na ndaltaí).

 Níor cheart do dhaoine rudaí atá ag goilleadh [ag goilliúint / ag cur isteach] orthu  
a choinneáil [a choimeád] faoi rún [ina rún / acu féin].
Nathanna as an scéal a bhaineann le sláinte / easláinte le haimsiú ag na daltaí:3. 

 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

áiseanna

●	 Pictiúrchárta 3 (as Ceacht 1)
●	 An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 1, Rian 2)

Cur Chuige

Taispeáin pictiúrchárta 3 (Ceacht 1). Iarr ar dhaltaí aonair an chuid sin den scéal a bhaineann le 
pictiúrchárta 3 a insint. Faigh amach ansin ar thuig na daltaí, sula ndúirt an lia é sa scéal,  
gur bhuairt aigne seachas tinneas nó galar coirp ba chúis le fadhbanna sláinte an rí sa scéal.

Múin an chéad eiseamláir. Pléigh athrú a d’fhéadfadh teacht ar phearsantacht nó ar iompraíocht 
duine a thabharfadh le fios go raibh buairt aigne air nó uirthi.

Múin an dara heiseamláir. Cad ba chóir do dhuine a dhéanamh sa chás go bhfuil drochbhuairt 
aigne air nó uirthi?
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Iarr ar na daltaí éisteacht leis an scéal ‘Is fearr an tsláinte ná na táinte’ (Ceacht 1) arís agus 
nathanna a bhaineann le sláinte nó le heasláinte a aimsiú ann. Tabhair cóip den scéal dóibh 
agus seinn an dlúthdhiosca. Iarr orthu marc a chur leis na nathanna a aimsíonn siad. Pléigh na 
nathanna a d’aimsigh na daltaí agus cláraigh iad. Iarr ar na daltaí ansin na nathanna is fearr leo 
féin a scríobh ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta.

Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

ForleaThnú

	 Pléigh an tré seo leis na daltaí:
Trí ní nach féidir a sheachaint – aicíd, aois agus bás.

An aontaíonn na daltaí leis? Múin más gá ‘Ní féidir aois ná bás a sheachaint ach tá 
aicídí [galair / aicídeacha] áirithe (ann) a d’fhéadfaimis [a d’fhéadfadh muid] a sheachaint 
sa lá atá inniu ann. Cumadh an seanfhocal seo nuair nach raibh leigheas ar nós 
antaibheathach [frithbheathach] againn / nuair nach raibh an [a] oiread céanna eolais 
[an cur amach céanna / an tuiscint chéanna] ag lucht leighis ar ghalair, ar fhrídíní agus ar an 
gcolainn dhaonna [ar an gcorp].’ Pléigh na bealaí is féidir linn aire a thabhairt dár sláinte 
agus sinn féin a chosaint ar aicídí. Téigh siar ar na ceachtanna bunaithe ar an téama  
‘Mé Féin’ ina bpléitear an t‑ábhar seo.
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Sa Bhaile
 CeaCht 3

Cuspóirí / Feidhmeanna Teanga

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 tomhas a dhéanamh
●	 éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
●	 saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
●	 a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt trí dhíriú ar nathanna ar leith
●	 breithiúnas a thabhairt ar iompraíocht duine eile
●	 a chumas samhlaíochta a fhorbairt trí ligean air gur duine eile é
●	 gné ar leith den ghramadach a thabhairt faoi deara agus a thuiscint (na litreacha  

a bhíonn i gceist leis an urú arna léiriú ag an gclaoninsint)
●	 stór focal foirmeálta a úsáid
●	 teachtaireacht a chumadh agus a scríobh

eiseamláirí

D’fhéadfadh sé 1. [Seans / Tharlódh sé] go mbíonn Laoise mímhúinte [drochbhéasach] 
ar scoil / nach ndéanann Laoise a cuid obair bhaile [a cleachtaí baile / a hobair 
bhaile] / nach dtugann Laoise aird ar bith [aon aird / aon toradh] ar an múinteoir 
[ar an mhúinteoir] / go dtagann Laoise isteach [ar scoil] deireanach [déanach / mall] ar 
maidin / go mbíonn Laoise ag cur isteach ar na páistí [leanaí / gasúir] eile sa rang 
/ go …(cúiseanna eile de réir thuairimí na ndaltaí) / nach …(cúiseanna eile de réir thuairimí na 
ndaltaí). / B’fhéidir nach bhfuil ann ach [gurb éard atá ann ná] go bhfuil an múinteoir 
ag iarraidh casadh [castáil / bualadh] leis na tuismitheoirí ar fad [uilig].
Is é an rud is measa ar fad 2. [uileag], i mo thuairimse [dar liomsa], ná nach n‑insíonn 
sí faic (na ngrást) [rud ar bith / aon cheo / a dhath (riamh) / tada (ar bith beo)] dá máthair 
[nach ndeir [nach ndeireann] sí faic lena máthair] / go gcaitheann sí an chuid is mó den lá 
ina seomra codlata [ina seomra leapa] / nach bhfuil aon ghoile aici  
[go bhfuil a goile caillte aici / nach n‑itheann sí tada] / nach dtéann sí amach ag (déanamh)  
spraoi [ag (déanamh) cuideachta / ag imirt] / go …(de réir thuairimí na ndaltaí) /  
nach …(de réir thuairimí na ndaltaí).
Dá mba mise 3. [Dá mbeinnse in áit] Laoise d’inseoinn / ní inseoinn do …(ainm) faoin 
rud [déarfainn / ní déarfainn le …(ainm) cad] a bhí ag cur isteach orm [ag goilleadh orm / 
ag goilliúint orm / ag cur as dom / ag déanamh tinnis dom / ag dó na geirbe agam] toisc [de bharr / 
mar] …(cúis).

 Choinneoinn / Ní choinneoinn [Choimeádfainn / Ní choimeádfainn] gach (aon [uile]) 
rud faoi rún [gach (aon) ní faoi rún / an scéal agam féin] cionn is [de bharr / mar / toisc]  
…(cúis).

 Ní fhéadfainn a rá cad [céard / cad é] a dhéanfainn ó tharla [toisc / de bharr / mar 
/ cionn is] nach bhfuil a fhios againn fós [go fóill / go fóilleach] cad [céard / cad é] go 
díreach atá ar Laoise. 

 …(dearcadh na ndaltaí).
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áiseanna

●	 An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 2, 8 nó 14)

Cur Chuige

Mínigh do na daltaí gur dalta nua i Rang a Cúig í Laoise Ní Cheallaigh. Tá sé seachtaine caite 
aici anois i Scoil Naomh Seosamh. Chuir an múinteoir teachtaireacht chuig máthair Laoise ag 
iarraidh uirthi bualadh isteach chuici tar éis am scoile. Cén fáth, dar leis na daltaí, a bhfuil an 
múinteoir ag iarraidh labhairt le máthair Laoise? Múin an chéad eiseamláir.

Seinn an dlúthdhiosca. An raibh an ceart ag na daltaí faoin gcúis ar iarr an múinteoir ar Bhean 
Uí Cheallaigh teacht isteach?

Iarr ar na daltaí éisteacht leis an sceitse arís agus eolas a thugann léargas dúinn ar iompraíocht 
Laoise agus í sa bhaile a aimsiú agus a bhreacadh síos. (Féach an nóta i réamhrá an leabhair seo 
maidir le breacadh nótaí.) Seinn an dlúthdhiosca chomh minic agus is gá.

Múin an dara heiseamláir. Cad a shíleann na daltaí faoi iompraíocht Laoise? Cé na rudaí  
faoina hiompraíocht is measa, dar leis na daltaí?

Iarr ar na daltaí a shamhlú gurb iadsan Laoise. Céard a dhéanfaidís dá mbeidís in áit Laoise? 
Múin an tríú heiseamláir.

Téigh siar ar an gcéad eiseamláir. Scríobh ‘D’fhéadfadh sé go mbíonn / D’fhéadfadh sé nach 
ndéanann / D’fhéadfadh sé nach dtugann / D’fhéadfadh sé go dtagann’ ar an gclár. Cad a 
thugann na daltaí faoi deara faoi thúslitreacha na mbriathra a bhfuil an focal ‘go’ nó ‘nach’ 
rompu? Dearbhaigh go bhfuil urú orthu. Iarr ar na daltaí ansin na litreacha a bhí i gceist san 
urú a ainmniú. Iarr orthu smaoineamh ar bhriathra eile san aimsir láithreach a thosaíonn le b, 
c, d, f, g, p, t nó guta. Scríobh ar an gclár iad agus ‘D’fhéadfadh sé go …’ nó ‘D’fhéadfadh sé 
nach …’ roimh gach ceann acu. Iarr ar na daltaí a rá cén litir nó litreacha a chuirtear mar urú 
ar thúslitreacha na mbriathra sin. Dearbhaigh go gcuirtear ‘m’ roimh ‘b’, ‘g’ roimh ‘c’, ‘n’ roimh 
‘d’, ‘bh’ roimh ‘f’, ‘n’ roimh ‘g’, ‘b’ roimh ‘p’, ‘d’ roimh ‘t’ agus ‘n‑’ roimh ghutaí. Iarr ar na 
daltaí na giotaí d’abairtí atá ar an gclár a scríobh ina gcóipleabhar agus deireadh oiriúnach  
a chumadh do gach ceann acu.

Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

Iarr ar na daltaí an teachtaireacht a sheol múinteoir Rang a Cúig chuig Bean Uí Cheallaigh, ag 
iarraidh uirthi teacht isteach chun bualadh léi, a chumadh agus a scríobh. Cuir i gcuimhne 
dóibh gur nathanna foirmeálta a bheadh in úsáid ag an múinteoir agus í ag scríobh chuig 
tuismitheoir. Pléigh nathanna den chineál seo. Tabhair rogha do na daltaí oibriú ina 
mbeirteanna nó ina n‑aonar. Scríobhaidís dréacht den teachtaireacht ar dtús. Iarr orthu seoladh 
a chumadh agus mana a dhearadh do Scoil Naomh Seosamh agus iad seo a chur leis an 
teachtaireacht. Déanaidís eagarthóireacht, athdhréachtú agus profú uirthi ansin agus déanaidís 
í a leagan amach go snasta. D’fhéadfaí áiseanna ilmheán an ranga a úsáid chuige sin. Má tá 
na daltaí sásta lena gcuid oibre tugaidís do dhaltaí eile í le léamh agus cuiridís ina bhfillteán 
scríbhneoireachta í mar shampla den seánra.
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(Nóta faoin scríbhneoireacht: Ní féidir a bheith ag súil go gcuirfí an obair scríbhneoireachta 
i gcrích in aon seisiún amháin. Ba cheart deis a thabhairt do na daltaí leanúint lena 
gcuid scríbhneoireachta go ceann cúpla lá ar a laghad. Cinnteoidh sé sin go ndéanfar an 
eagarthóireacht agus an t‑athdhréachtú is gá. Féach an nóta i réamhrá an leabhair seo maidir le 
fad na gceachtanna.)

ForleaThnú

	 An bhfuil nathanna ag na daltaí a dhéanann cur síos ar bhuairt aigne / dúlagar? Pléigh 
iad seo i gcomhthéacs an scéil agus an sceitse. Múin más gá:

Caithfidh (sé) go raibh [Ní foláir nó bhí] an lia in ísle brí [míshásta] cionn is [toisc /  
ó tharla / de bharr / ós rud é / de bhrí] nár éirigh leis / nár fhéad sé [nach raibh sé ábalta / 
nach raibh sé in ann] an rí a leigheas.
Bhí máthair Laoise trína chéile [fríd a chéile / corraithe] nuair a thuig sí nach raibh 
Laoise socraithe síos ar scoil.
Bhí Laoise cortha cráite [ciaptha / dubh dóite] / faoi ghruaim [faoi chian] toisc [de bharr / 
mar / ós rud é / cionn is] …(cúis).
Thit an lug ar an lag ag [ar] [Thit a c(h)leiteacha le] …(ainm) nuair a insíodh dó / di  
go ….
Chaill …(ainm) a m(h)isneach nuair a ….
Bhí lagar spride [dúlagar] / dubhachas / lagmhisneach ar …(ainm) [Bhí …(ainm) in 
ísle brí] nuair a chuala sé / sí faoin rud a bhí tarlaithe [a bhí tite amach / a d’éirigh]  
do …(ainm),

de réir Ghaeilge an cheantair.
	 ‘Tá mé [Táim] thar a bheith buíoch [an‑bhuíoch] díot’ a dúirt Bean Uí Cheallaigh leis an 

múinteoir ag deireadh an sceitse. An bhfuil nathanna eile ag na daltaí féin is féidir a 
úsáid chun buíochas a léiriú? Múin más gá:

Nár lagaí Dia do lámh!
Go méadaí Dia do stór.
Go soirbhí Dia duit.
Go gcuire Dia (an) rath ort!
Dia leat!
Ardbhean! / Ardfhear!

Iarr ar na daltaí nathanna buíochais eile a bhailiú le cabhair a muintire sa bhaile. Iarr 
orthu a fháil amach an ionann an comhthéacs ina n‑úsáidfí na nathanna éagsúla seo. 
D’fhéadfadh na daltaí cártaí buíochais a dhearadh lena rogha féin de na nathanna 
buíochais orthu.
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U
Do bharúIl caD é atá ag cur caIte uIrthI? (Leagan Ultach)

Múinteoir:  Fáilte romhat isteach, a Bhean Uí Cheallaigh. Is mise Tríona Ní 
Dhufaigh. Go raibh maith agat as teacht.

Bean Uí Cheallaigh:  Tá lúcháir orm aithne a fháil ort, a Iníon Uí Dhufaigh. Agus tá 
náire orm nár tháinig mé isteach roimhe seo. Jab úr atá agam,  
an dtuigeann tú, … agus bíonn sé deacair agam am saor a fháil.

Múinteoir:  Ó, tuigim go maith. Bíonn an deacracht chéanna ag na 
tuismitheoirí uilig.

Bean Uí Cheallaigh:  Tá súil agam nach bhfuil Laoise ag tabhairt trioblóide sa rang. 
Caithfidh mé a rá go raibh na múinteoirí sa tseanscoil thar a bheith 
sásta léi.

Múinteoir:  Ó, níl sí ag tabhairt trioblóid ar bith. A mhalairt ar fad atá i gceist. 
Bíonn sí iontach múinte agus níonn sí a cuid oibre go coinsiasach. 
Ach caithfidh mé a rá go bhfuil imní orm fúithi, … imní mhór. … 
An bhfuil a fhios agat nach mbacann sí beag ná mór leis na páistí 
eile?

Bean Uí Cheallaigh: Ní raibh a fhios agam sin.
Múinteoir:  Sin an chúis ar iarr mé ort a theacht isteach. Labhair mé féin léi 

cúpla uair lena fháil amach cad é a bhí ag cur caite uirthi. Agus 
bhí an príomhoide ag caint léi an lá faoi dheireadh. Ach dúirt sí 
linn go raibh achan rud i gceart – nach raibh a dhath ag cur caite 
uirthi.

Bean Uí Cheallaigh:  Bhuel, … ní insíonn sí rud ar bith domhsa níos mó. … Leis an 
fhírinne a rá is le hobair mhór a labhraíonn sí liom. Caitheann sí 
an chuid is mó den am ina seomra codlata. Páiste aonair í, tá a 
fhios agat.

Múinteoir: Dúirt sí sin liom, ceart go leor.
Bean Uí Cheallaigh:  Tá sí iontach cianach sa bhaile le tamall. Dá dtabharfainn cead a 

cinn di tá mé ag déanamh go gcaithfeadh sí an lá uilig sa leaba. 
Tá a goile caillte aici fosta. Is cuma cad é an bia a chuirim roimpi, 
faigheann sí locht inteacht air.

Múinteoir: Agus an bhfuil cairde aici sa bhaile?
Bean Uí Cheallaigh:  Bíonn páistí na gcomharsan ag teacht go dtí an doras ach cumann 

sí leithscéal inteacht dóibh i gcónaí nach dtig léi a ghabháil amach.
Múinteoir: Ach ní raibh sí mar seo i gcónaí?
Bean Uí Cheallaigh:  Ó, ní raibh sí ar chor ar bith … go dtí gur tháinig muid anseo. 

Thuig mé, cinnte, nach raibh sí sona. Ach shíl mé fosta go mbeadh 
achan rud i gceart nuair a shocródh sí síos ar scoil.

Múinteoir:  Ach tá sí sa scoil anois againn le sé seachtaine. Ní ghlacann sé an 
fad sin ar pháistí socrú síos de ghnáth. Ní ag iarraidh … a bheith 
fiosrach atá mé, a Bhean Uí Cheallaigh, ach … an dtiocfadh dó go 
bhfuil rud inteacht eile ag tarlú taobh amuigh den scoil, atá  
ag goilleadh ar Laoise? Rud inteacht sa bhaile, b’fhéidir?

Bean Uí Cheallaigh:  Bhuel, … a Iníon Uí Dhufaigh, … mmm … scar mé féin agus 
athair Laoise an samhradh seo caite. Díreach ina dhiaidh sin  
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a tháinig muid a chónaí anseo. Is as an áit seo mé féin ó dhúchas 
agus tá mo mhuintir fán cheantar go fóill.

Múinteoir:  Ó, an ea anois? Ní raibh a fhios agam sin. Agus cad é a shíl Laoise 
den athrú seo uilig?

Bean Uí Cheallaigh:  Bhuel, … níor dhúirt sí mórán. Liomsa ar scor ar bith. Ach … 
mmm … tá mé ag déanamh gurbh fhearr léi fanacht i mBaile Átha 
Cliath.

Múinteoir:  Tuigim. Bhuel, is cinnte gur tháinig athrú mór ar shaol Laoise le 
tamall anuas. Agus tá achan seans go nglacfaidh sé tamall eile uirthi 
socrú síos. Ach ag an am chéanna ní thig linn a bheith cinnte 
nach rud inteacht eile atá ag cur caite uirthi. Ach cibé ar bith rud 
é caithfidh sí labhairt le duine inteacht fá dtaobh de. Caithfidh sí 
cuidiú a fháil. Ní thig léi a bheith ag gabháil mar atá sí.

Bean Uí Cheallaigh:  An bhfuil a fhios agat … bhí sí iontach mór i gcónaí lena haintín 
– mo dheirfiúr Rita. Is í a choinnigh le baisteadh í. Tá mé ag 
déanamh go mbeadh sí sásta labhairt le Rita. Agus tá mé thar a 
bheith buíoch díotsa, a Iníon Uí Dhufaigh. Bheinn ag déanamh 
neamairt ach gurb é gur iarr tú orm a theacht isteach inniu.

Múinteoir:  Tá fáilte romhat, a Bhean Uí Cheallaigh. Tá súil agam go 
n‑oibreoidh rudaí amach. Agus … coinneoidh tú ar an eolas mé?

Bean Uí Cheallaigh: Ó, coinneoidh, cinnte. Go raibh míle maith agat arís.
Múinteoir: Go n‑éirí leat.
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m
caD a Déarfá atá ag Déanamh tInnIs DI? (Leagan Muimhneach)

Múinteoir:  Fáilte romhat isteach, a Bhean Uí Cheallaigh. Is mise Tríona Ní 
Dhufaigh. Go raibh maith agat as teacht.

Bean Uí Cheallaigh:  Tá an‑áthas orm aithne a chur ort, a Iníon Uí Dhufaigh. Agus tá 
náire orm nár thána isteach roimis seo. Jab nua, tá a fhios agat … 
agus is deacair dom aon am saor a fháil.

Múinteoir:  Ó, tuigim duit. Bíonn an deacracht cheannann chéanna ag na 
tuismitheoirí ar fad.

Bean Uí Cheallaigh:  Tá súil agam nach bhfuil Laoise trioblóideach sa rang. Caithfidh 
mé a rá go raibh na múinteoirí sa tseanscoil an‑sásta léi.

Múinteoir:  Ó, níl aon trioblóid á thabhairt aici. A mhalairt ar fad atá i gceist. 
Bíonn sí an‑mhúinte agus déanann sí a cuid oibre go coinsiasach. 
Ach caithfidh mé a rá go bhfuil imní orm fúithi … an‑imní. … An 
bhfuil a fhios agat nach mbacann sí in aon chor leis na leanaí eile?

Bean Uí Cheallaigh: Ní raibh a fhios san agam.
Múinteoir:  Sin í an chúis gur iarras ort teacht isteach. Labhras féin léi cúpla 

babhta chun a fháil amach cad a bhí ag déanamh tinnis di. Agus 
bhí an príomhoide ag caint léi an lá eile. Ach dúirt sí linn go raibh 
gach aon ní go breá – nach raibh aon ní ag déanamh tinnis di.

Bean Uí Cheallaigh:  Bhuel, … ní mór a deireann sí liomsa a thuilleadh. … Go deimhin 
féin is ar éigean a labhraíonn sí liom. Caitheann sí an chuid is mó 
dá ham ina seomra codlata. Leanbh aonair is ea í, tá a fhios agat.

Múinteoir: Dúirt sí é sin, ceart go leor.
Bean Uí Cheallaigh:  Bíonn sí chomh ciotrúnta le seanmhadra ag baile na laethanta so. 

Dá dtabharfainn cead a cinn di deinim amach go gcaithfeadh sí an 
lá sa leaba. Níl aon ghoile fágtha aici ach an oiread. Is cuma cad a 
chuirim roimpi, faigheann sí locht éigin air.

Múinteoir: Agus an bhfuil cairde ag baile aici?
Bean Uí Cheallaigh:  Bíonn leanaí na gcomharsan ag iarraidh uirthi dul amach in 

éineacht leo ach bíonn leithscéal éigin aici i gcónaí dóibh.
Múinteoir: Ach ní raibh sí mar seo i gcónaí?
Bean Uí Cheallaigh:  Ó, ní raibh in aon chor … go dtí gur thángamar anso. Is maith 

a thuigeas nach raibh sí sásta. Ach chuireas ina luí orm féin go 
mbeadh gach aon ní go breá nuair a shocródh sí síos ar scoil.

Múinteoir:  Ach tá sí sa scoil anois againn le sé seachtaine. Ní thógann sé an 
oiread san ama ar leanaí socrú síos de ghnáth. Ní theastaíonn uaim 
… a bheith fiosrach, a Bhean Uí Cheallaigh, ach … an bhféadfadh 
go bhfuil rud éigin taobh amuigh den scoil ag déanamh tinnis do 
Laoise? Rud éigin ag baile, b’fhéidir?

Bean Uí Cheallaigh:  Bhuel, … a Iníon Uí Dhufaigh, … mmm … scaras féin agus athair 
Laoise an samhradh so caite. Díreach ina dhiaidh san a thángamar 
chun cónaithe anso. Is ón áit seo mé féin ó dhúchas agus tá mo 
mhuintir fós ina gcónaí sa cheantar.

Múinteoir:  Ó, an ea anois? Ní raibh a fhios san agam. Agus cad a cheap Laoise 
faoin athrú so ar fad?
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Bean Uí Cheallaigh:  Bhuel, … ní dúirt sí puinn. Liomsa ar aon tslí. Ach … mmm … 
deinim amach go mb’fhearr léi a bheith fanta i mBaile Átha Cliath.

Múinteoir:  Tuigim. Bhuel, tá an‑athrú tagtha ar shaol Laoise le tamall anuas, 
siúráilte. Agus gach aon tseans go dtógfaidh sé tamall eile uaithi 
socrú síos. Ach san am céanna ní féidir linn bheith siúráilte nach 
rud éigin eile ar fad atá ag déanamh tinnis di. Ach pé rud é féin 
níor mhór di labhairt le duine éigin faoi. Caithfidh sí cabhair a 
fháil. Ní fhéadfaidh sí leanúint ar aghaidh mar atá.

Bean Uí Cheallaigh:  An bhfuil a fhios agat … bhí sí an‑mhór i gcónaí lena haintín – mo 
dheirfiúr Rita. Is í a máthair baistí í. Deinim amach go mbeadh 
sí sásta labhairt le Rita. Agus táim an‑bhuíoch díot, a Iníon Uí 
Dhufaigh. Bheadh an scéal curtha ar an méar fhada agam mura 
mbeadh gur iarrais orm teacht isteach inniu.

Múinteoir:  Tá fáilte romhat, a Bhean Uí Cheallaigh. Tá súil agam go raghaidh 
rudaí i bhfeabhas. Agus … coinneoidh tú ar an eolas mé?

Bean Uí Cheallaigh: Ó, déanfad, siúráilte. Go raibh míle maith agat arís.
Múinteoir: Go n‑éirí leat.
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c
meas tú céarD atá ag goIllIúInt uIrthI? (Leagan Connachtach)

Múinteoir:  Fáilte romhat isteach, a Bhean Uí Cheallaigh. Is mise Tríona Ní 
Dhufaigh. Go raibh maith agat as a theacht.

Bean Uí Cheallaigh:  Tá mé an‑sásta aithne a chur ort, a Iníon Uí Dhufaigh. Agus tá 
náire orm nár tháinig mé isteach roimhe seo. Jab nua, tá a fhios 
agat … agus is deacair dom aon am saor a fháil.

Múinteoir:  Ó, tuigim go maith. Bíonn an deacracht chéanna ag na 
tuismitheoirí ar fad.

Bean Uí Cheallaigh:  Tá súil agam nach bhfuil Laoise trioblóideach sa rang. Caithfidh 
mé a rá go raibh na múinteoirí sa tseanscoil an‑sásta léi.

Múinteoir:  Ó, níl sí trioblóideach ar chor ar bith. A mhalairt ar fad atá ann. 
Bíonn sí an‑mhúinte agus déanann sí a cuid oibre go coinsiasach. 
Ach caithfidh mé a rá go bhfuil imní orm fúithi, … an‑imní. … 
An bhfuil a fhios agat nach mbacann sí beag ná mór leis na gasúir 
eile?

Bean Uí Cheallaigh: Ní raibh a fhios agam é sin.
Múinteoir:  Sin í an chúis ar iarr mé isteach thú. Labhair mé féin léi cúpla 

geábh lena fháil amach céard a bhí ag goilliúint uirthi. Agus bhí 
an príomhoide ag caint léi an lá cheana. Ach dúirt sí linn go raibh 
chuile rud togha – nach raibh tada ag cur as di.

Bean Uí Cheallaigh:  Bhuel, … ní insíonn sí rud ar bith domsa níos mó. … Go deimhin 
féin is ar éigean a labhraíonn sí liom. Caitheann sí an chuid is mó 
den am ina seomra codlata. Páiste aonair atá inti, tá a fhios agat.

Múinteoir: Dúirt sí é sin, ceart go leor.
Bean Uí Cheallaigh:  Bíonn sí chomh cantalach le dris ag baile na laethanta seo. Dá 

dtabharfainn cead a cinn di tá mé ag ceapadh go gcaithfeadh sí 
an lá ar an leaba. Tá a goile caillte aici chomh maith. Is cuma cén 
bheatha a chuirim roimpi, faigheann sí locht eicínt uirthi.

Múinteoir: Agus an bhfuil cairde aici sa mbaile?
Bean Uí Cheallaigh:  Bíonn páistí na gcomharsan ag teacht ag iarraidh uirthi a ghabháil 

amach ag spraoi leo ach bíonn leithscéal eicínt aici i gcónaí.
Múinteoir: Ach ní raibh sí mar seo i gcónaí, an raibh?
Bean Uí Cheallaigh:  Ó, ní raibh ar chor ar bith … nó gur tháinig muid anseo. Thuig 

mé go maith nach raibh sí sásta. Ach chuir mé ina luí orm féin go 
mbeadh chuile rud togha nuair a shocródh sí síos sa scoil.

Múinteoir:  Ach tá sí sa scoil anois againn le sé seachtaine. Ní thógann sé an 
t‑achar sin ar ghasúir socrú síos go hiondúil. Ní theastaíonn uaim 
… a bheith fiosrach, a Bhean Uí Cheallaigh, ach … an bhféadfadh 
sé go bhfuil rud eicínt ag tarlú taobh amuigh den scoil, atá ag 
goilliúint ar Laoise? Rud eicínt sa mbaile, b’fhéidir?

Bean Uí Cheallaigh:  Bhuel, … a Iníon Uí Dhufaigh, … mmm … scar mé féin agus 
athair Laoise an samhradh seo caite. Díreach ina dhiaidh sin a 
tháinig muid a chónaí anseo. Is as an áit seo mé féin ó dhúchas 
agus tá mo mhuintir fós ina gcónaí sa gceantar.

Múinteoir:  Ó, an ea anois? Ní raibh a fhios agam é sin. Agus céard a cheap 
Laoise den athrú seo uileag?
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Bean Uí Cheallaigh:  Bhuel, … níor dhúirt sí mórán. Liomsa ar aon chaoi. Ach … mmm 
… tá mé ag ceapadh go mb’fhearr léi a bheith fanta i mBaile Átha 
Cliath.

Múinteoir:  Tuigim. Bhuel, is cinnte go bhfuil an‑athrú tagtha ar shaol Laoise 
le tamall anuas. Agus chuile sheans go dtógfaidh sé tamall eile 
uirthi socrú síos. Ach ag an am céanna ní féidir linn a bheith cinnte 
nach rud eicínt eile ar fad atá ag goilliúint uirthi. Ach cibé ar bith 
céard é féin níor mhór di labhairt le duine eicínt faoi. Caithfidh sí 
cúnamh a fháil. Ní fhéadfaidh sí coinneáil uirthi mar seo.

Bean Uí Cheallaigh:  An bhfuil a fhios agat … bhí sí an‑mhór i gcónaí lena haintín – mo 
dheirfiúr Rita. Is í a chuaigh chun baiste léi. Tá mé ag ceapadh go 
mbeadh sí sásta labhairt le Rita. Agus tá mé thar a bheith buíoch 
díot, a Iníon Uí Dhufaigh. Bheadh an scéal ligthe i bhfad agam 
murach gur iarr tú orm a theacht isteach chugat inniu.

Múinteoir:  Tá fáilte romhat, a Bhean Uí Cheallaigh. Tá súil agam go 
bhfeabhsóidh rudaí daoibh. Agus … coinneoidh tú ar an eolas mé?

Bean Uí Cheallaigh: Ó, coinneoidh, cinnte. Go raibh míle maith agat arís.
Múinteoir: Go n‑éirí leat.
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Sa Bhaile
 CeaCht 4

Cuspóirí / Feidhmeanna Teanga

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 tuairim a nochtadh agus a chur chun cinn
●	 a chumas samhlaíochta a fhorbairt trí ligean air gur duine eile é
●	 féinmheasúnú a dhéanamh ar a chruinneas labhartha
●	 ceisteanna a chumadh agus a fhreagairt
●	 gné ar leith den ghramadach a thabhairt faoi deara agus a thuiscint (an aidiacht 

shealbhach)

eiseamláirí

Gach seans 1. [Chuile sheans / Seans maith / Tharlódh sé] nach réitíonn sí beag ná mór [in 
aon chor / ar chor ar bith] lena máthair [nach mbaineann sí aon cheart [ceart ar bith] dá máthair 
/ nach bhfuil sí féin agus a máthair ag tarraingt an tsnáithe le chéile] níos mó [a thuilleadh]. / 
B’fhéidir [Seans / Tharlódh sé] go bhfuil an ghráin dhearg [an ghráin shíoraí / fuath an 
domhain] aici ar an teach [ar an dtigh] nua [úr] / ar an scoil úr [nua] / ar …(rud / 
duine / áit). / Déarfainn go mbraitheann sí uaithi [go n‑airíonn sí uaithi / go gcronaíonn 
sí] a cairde / a comharsana / …(rud / duine / áit). / D’fhéadfadh (sé) go bhfuil 
tromaíocht [bulaíocht] á déanamh uirthi [go bhfuiltear ag déanamh tromaíochta uirthi / go 
bhfuil cos ar bolg á himirt uirthi] / …(de réir thuairimí na ndaltaí).
Cad ina thaobh 2. [Cad chuige / Cén fáth] ar [gur] shocraigh an bheirt agaibhse  
go …(dtarlódh rud áirithe)? Bhuel, cionn is [ó tharla / de bharr] …(cúis lena gcinneadh).

 Cé (acu) agaibh a chuimhnigh [a smaoinigh] ar …(rud a tharla sa sceitse)? Mise / Eisean 
/ Ise / É sin / Í sin. / Ní cuimhin [Ní cuimhneach] liom / linn (cé (acu) againn).

 Nach mbeadh sé i bhfad níos ciallmhaire [níos céillí] agaibh a rá gurb amhlaidh 
[gurb é an chaoi] a cheap [a shamhlaigh / a shíl / a mheas] Laoise …. Ní bheadh (sé)  
mar …(cúis).

 …(ceisteanna agus freagraí eile de réir rogha na ndaltaí).

áiseanna

●	 An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 3) (Dlúthdhiosca 2, Rian 2, 8 nó 14)
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Cur Chuige

Téigh siar ar an sceitse ‘Meas tú céard atá ag goilliúint uirthi?’ (Ceacht 3).

Múin an chéad eiseamláir. Cad is dóigh leis na daltaí atá ag cur as do Laoise?

Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun an comhrá a chumadh a tharla idir Laoise agus a 
haintín Rita. Abair leo go gcaithfidh toradh dearfach a bheith ar an gcomhrá, i.e. go bhfaighidh 
Rita amach cad é go díreach atá ag cur as do Laoise. Roinn na daltaí ina mbeirteanna chun 
an comhrá a chumadh. Déan iad a thaifeadadh ansin chun gur féidir leo féinmheasúnú a 
dhéanamh ar a gcruinneas Gaeilge ag deireadh an cheachta. D’fhéadfaidís leagan níos foirfe  
den chomhrá a chumadh níos déanaí sa tseachtain más gá.

Múin an dara heiseamláir. Tabhair deis do na daltaí ceisteanna dá gcuid féin a chur léi. 
Roghnaigh dhá bheirt chun a gcomhrá a chur i láthair an ranga. Roghnaigh daltaí eile chun 
na beirteanna a rinne an cur i láthair a cheistiú mar atá san eiseamláir. Freagraíodh na daltaí 
a rinne an cur i láthair mar atá san eiseamláir. Cinntigh cruinneas na gceisteanna agus na 
bhfreagraí.

Léigh amach an chéad eiseamláir. Iarr ar na daltaí éisteacht go cúramach agus a lámh a chur  
in airde nuair a chloiseann siad leagan a thugann le fios gur cailín seachas buachaill atá i  
gceist, i.e. sí / lena máthair [dá máthair / a máthair] / aici / uaithi / a cairde / a comharsana  
/ uirthi. Scríobh na leaganacha ‘a cairde’ agus ‘a comharsana’ ar an clár. Dá mba buachaill a  
bheadh i gceist an bhfuil a fhios ag na daltaí cad a déarfaí? Dearbhaigh gur ‘a chairde’ agus  
‘a chomharsana’ a déarfaí agus scríobh na leaganacha sin ar an gclár chomh maith. Le cabhair 
na ndaltaí scríobh na teidil ‘An Tríú Pearsa Uatha Firinscneach’ agus ‘An Tríú Pearsa Uatha 
Baininscneach’ leis na leaganacha cuí ar an gclár. An féidir leis na daltaí smaoineamh ar 
shamplaí eile a léireodh na rialacha seo a bhaineann leis an aidiacht shealbhach sa tríú pearsa 
uatha firinscneach agus baininscneach? Scríobh roinnt de shamplaí na ndaltaí ar an gclár agus 
iarr ar na daltaí a chinntiú go bhfuil siad faoin teideal ceart. Iarr orthu samplaí a lorg chomh 
maith i dtéacsanna éagsúla atá in úsáid sa rang. Téigh siar ar na rialacha a bhaineann le ‘mo’ 
agus ‘do’ ansin. Iarr ar na daltaí cabhrú leat ansin na rialacha a bhaineann leis an aidiacht 
shealbhach san uimhir uatha a léiriú le cúpla focal éagsúla, e.g. mo mhála / do mhála / a mhála 
/ a mála.
(Nóta: Féach an mhír ghramadaí sa cheacht ‘Sa Bhaile – Peataí: Ceacht 2’ in Leabhar an Oide F.)

Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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ForleaThnú

	 An raibh deacracht ag na daltaí teacht ar chomhréiteach agus iad ag cumadh an chomhrá 
ina mbeirteanna? Múin más gá:

Bhí mé [Bhíos] féin agus …(ainm) idir dhá chomhairle faoi ….
Thóg sé i bhfad [tamall maith / an‑achar / go leor ama] orainn [uainn] ár n‑intinn  
[ár n‑aigne] a dhéanamh suas faoi ….
Shíl [Cheap] …(ainm) go ndéarfadh Laoise / Rita … ach ní raibh mise [ní rabhas‑sa] 
ag teacht [ag aontú / ar aon intinn / ar aon aigne] leis / léi.
Ní rabhamar [Ní raibh muid] ag réiteach [ag teacht] le chéile beag ná mór [in aon chor / 
ar chor ar bith] [Bhíomar [Bhí muid] tarraingthe amach ar a chéile / in adharca a chéile / ag argóint faoi 
/ ag titim amach lena chéile] ar feadh scaithimh [ar feadh tamaill].
Bhí ár gcuid tuairimí ag teacht salach ar a chéile.
Ní raibh deacracht ar bith ag [aon deacracht ag / deacracht dá laghad ag / stró ar bith ar] an 
mbeirt [an bheirt] againne leis. Shocraíomar [Shocraigh muid / D’aontaíomar] láithreach 
(bonn) [ar an bpointe (boise)] gurb amhlaidh [gurb é an chaoi] a …(cinneadh faoi chruachás 
Laoise agus an toradh a bheadh ar an bplé lena haintín), etc.

	 Scríobh na habairtí seo as an sceitse ar an gclár:
Bhí na múinteoirí sa tseanscoil thar a bheith sásta [an‑sásta] léi.
Bhí sí an‑mhór [iontach mór] i gcónaí lena haintín.

An féidir leis na daltaí cuimhneamh ar bhealaí eile leis an rud atá á léiriú sa dá abairt 
seo a rá? Cuir i gcuimhne dóibh go bhféadfaí an briathar a athrú, claoninsint a úsáid, 
nath cainte nua a chur isteach, etc. D’fhéadfá an rud céanna a dhéanamh le habairtí eile 
as an sceitse.
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Sa Bhaile
 CeaCht 5

Cuspóirí / Feidhmeanna Teanga

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 an obair a bhaineann leis an téama seo a dhaingniú
●	 nathanna úsáideacha a fhoghlaim
●	 comparáid a dhéanamh
●	 moladh a chur chun cinn
●	 seanfhocal a fhoghlaim
●	 sceitse a scríobh i bhfoirm scéil agus cur leis
●	 gné ar leith den ghramadach a thabhairt faoi deara agus a thuiscint (séimhiú ar aidiacht 

nuair a bhíonn ainmfhocal baininscneach sa tuiseal ainmneach roimhe)

eiseamláirí

Nathanna úsáideacha as an scéal agus as an sceitse le roghnú ag an múinteoir:1. 
 (Nóta: Tabhair tús áite do nathanna a mbeidh deis ag na daltaí úsáid rialta a bhaint 

astu.)
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

Feictear 2. [Samhlaítear / Tchítear] dom [domh] go bhfuil cosúlachtaí áirithe idir an rí 
agus Laoise. …(cosúlachtaí atá eatarthu, de réir thuairimí na ndaltaí).

 Ní fiú trácht ar na cosúlachtaí atá eatarthu. [Is beag cosúlacht atá eatarthu. / Is ar éigean 
atá aon chosúlacht eatarthu.] …(cúiseanna).
Dá bhfaighinn seans 3. [deis] labhairt le …(carachtar) déarfainn leis / léi …(an rud a 
déarfadh na daltaí). / D’fhiafróinn de / di …(an cheist / na ceisteanna a chuirfeadh na daltaí).
Feiceann súil ghruama saol gruama.4. 

áiseanna

●	 An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 1, Rian 2)
●	 An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 3) (Dlúthdhiosca 2, Rian 2, 8 nó 14)

Cur Chuige

Téigh siar ar an scéal ‘Is fearr an tsláinte ná na táinte’ (Ceacht 1) agus ar an sceitse  
‘Meas tú céard atá ag goilliúint uirthi?’ (Ceacht 3). Múin na nathanna a roghnaigh tú  
mar chéad eiseamláir.

Pléigh príomhcharachtar an scéil agus an sceitse. An bhfeiceann na daltaí cosúlachtaí idir an  
rí agus Laoise? Múin an dara heiseamláir. Pléigh na cosúlachtaí agus na difríochtaí atá idir  
an bheirt.
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Múin an tríú heiseamláir. Fiafraigh de na daltaí céard a déarfaidís leis na carachtair sa scéal nó  
sa sceitse agus cé na ceisteanna a chuirfidís orthu dá bhfaighidís seans labhairt leo.

Iarr ar na daltaí oibriú ina mbeirteanna chun an sceitse ‘Meas tú céard atá ag goilliúint uirthi?’ 
(Ceacht 3) a scríobh i bhfoirm scéil faoin teideal ‘Feiceann súil ghruama saol gruama.’ Pléigh 
an seanfhocal. Mínigh do na daltaí go gcaithfidh siad cloí leis na firicí a luaitear sa sceitse 
agus iad ag cumadh an scéil ach gur féidir leo a samhlaíocht a úsáid le bearnaí atá san eolas a 
thugtar ann a líonadh. Lig dóibh éisteacht leis an dlúthdhiosca arís, má éilíonn siad é, nó tabhair 
cóip de script an sceitse dóibh. Bíodh Laoise agus a máthair ag bogadh as Baile átha Cliath 
mar thúsphointe an scéil acu. Scríobhadh na beirteanna dréacht den scéal ar dtús. Déanaidís 
eagarthóireacht, athdhréachtú agus profú air ansin agus déanaidís é a leagan amach go snasta. 
D’fhéadfaí áiseanna ilmheán an ranga a úsáid chuige sin. Lig do roinnt beirteanna a scéal  
a léamh don rang. Má tá siad sásta lena gcuid oibre déanaidís cóip den scéal agus cuiridís  
ina bhfillteán scríbhneoireachta é mar shampla den seánra.

Dírigh aird na ndaltaí ar an dá áit sa cheathrú heiseamláir a deirtear an focal ‘gruama’. Cad a 
thugann siad faoi deara maidir le tús an fhocail? Dearbhaigh gur cuireadh séimhiú air nuair a 
bhí an focal ‘súil’ roimhe agus nár cuireadh séimhiú air nuair a bhí an focal ‘saol’ roimhe. An 
bhfuil a fhios ag dalta ar bith cén fáth? An féidir leis na daltaí smaoineamh ar shamplaí eile 
a léireodh an séimhiú a chuirtear ar an aidiacht nuair a bhíonn ainmfhocal baininscneach sa 
tuiseal ainmneach roimhe? Scríobh roinnt de shamplaí na ndaltaí ar an gclár. Dearbhaigh gur 
ainmfhocail bhaininscneacha na hainmfhocail ar fad atá cláraithe. Iarr ar na daltaí samplaí a 
lorg chomh maith i dtéacsanna éagsúla atá in úsáid sa rang.
(Nóta: Cuirtear séimhiú ar aidiacht nuair a bhíonn ainmfhocal baininscneach sa tuiseal 
ainmneach roimhe, e.g. breá – aimsir bhreá, casta – ceist chasta, díreach – líne dhíreach,  
fada – an mhéar fhada, glan – an fhírinne ghlan, mór – páirc mhór, plódaithe – staid 
phlódaithe, saibhir – an bhean shaibhir, trom – báisteach throm. Ní chuirtear séimhiú ar 
aidiacht nuair a bhíonn ainmfhocal firinscneach sa tuiseal ainmneach roimhe.)
(Nóta: Nuair atá samplaí á moladh ag na daltaí ó bhéal agus nuair atá siad á lorg sna téacsanna, 
cinntigh nach samplaí d’aidiachtaí atá iontu a bhfuil ainmfhocail fhirinscneacha sa tuiseal 
ginideach rompu, e.g. i lár an bhaile mhóir, Ar Thóir an Toirc Bháin.)

ForleaThnú

	 Iarr ar na daltaí an scéal ‘Is fearr an tsláinte ná na táinte’ a insint do dhuine fásta sa 
bhaile agus tuairim an duine sin faoin scéal a fháil. Tabhair deis dóibh tuairisc a tabhairt 
don rang an lá dár gcionn. Múin más gá:

Mheas [Shíl / Cheap] …(ainm) gur scéal iontach maith [an‑scéal go deo / an‑scéal ar fad]  
a bhí ann.
Dúirt …(ainm) nach raibh meas madra [meas madaidh] aige / aici ar an scéal seo.
Chuir sé scéal eile a bhí cloiste aige / aici i gcuimhne do …(ainm).
…(de réir thuairiscí na ndaltaí).

	 Pléigh na seanfhocail seo:
Gáire geal an leigheas is fearr.
Scaipeann comhrá cumha.

An gceapann na daltaí go bhfuil fírinne sna seanfhocail seo? Pléidís iad i gcomhthéacs 
an tseanfhocail ‘Feiceann súil ghruama saol gruama’. Iarr orthu a muintir sa bhaile a 
cheistiú chun teacht ar sheanfhocail eile a bhaineann le duairceas nó le cumha. Déan iad 
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seo a chlárú. Iarr ar na daltaí ceann de na seanfhocail a roghnú le scríobh go healaíonta. 
D’fhéadfaí áiseanna ilmheán an ranga a úsáid chuige sin.

	 Múin an rann traidisiúnta seo:

Bhí rí mór ramhar ann,
Is ba ramhar an rí é.
Ní rachadh sé síos ná suas
Ach ar ghuaillí na ndaoine.
Bhí caisleán mór aige
D’ór buí líonta,
Is más gairid libh mo scéal,
Déarfad arís é.
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ÓCáidí speisialta

Comóradh Pósta
 CeaCht 1

Cuspóirí / Feidhmeanna Teanga

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
●	 saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
●	 a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt
●	 tuairisciú
●	 éiginnteacht a léiriú
●	 easpa eolais a léiriú
●	 teacht ar eolas faoi stair a muintire agus tuairisciú dá réir

eiseamláirí

D’imigh 1. [Chuaigh] gaol / gaolta [duine / daoine muinteartha] liom [de mo chuid] go Sasana 
/ go Meiriceá / go dtí an Astráil / go (dtí an) …(tír) thart ar an am céanna [thart 
ar an tréimhse chéanna / timpeall an ama céanna / thart faoin am céanna]. / Níl mé [Nílim] 
cinnte [siúráilte] ach tá barúil agam [tá tuairim agam / is dóigh liom / ceapaim / sílim] gur 
imigh [go ndeachaigh / gur chuaigh] aintín / uncail / col ceathrair / …(gaol) go (dtí 
an) …(tír). / Níl a fhios agam [Ní fheadar (ó thalamh an domhain)] mar nach cuimhin 
[nach cuimhneach] liom aon rud [faic / dada / tada / aon cheo / rud ar bith] a chloisteáil  
[a chlos / a aireachtáil] (riamh) ina thaobh [faoi / mar gheall air / fá dtaobh de].
D’fhiafraigh mé 2. [D’fhiafraíos] de m’athair / de mo mháthair / de …(ainm) aréir 
faoi ghaolta [faoi dhaoine muinteartha / faoi dhaoine a bhain linn] a chuaigh ar imirce [a thóg 
an bád bán] / a chuaigh ar an choigríoch sna naoi déag caogadaí nó sna seascaidí. 
Fuair mé [Fuaireas] amach gur imigh [go ndeachaigh / gur chuaigh] …(gaol) go (dtí an) 
…(tír) / nár imigh [nach ndeachaigh / nár chuaigh] aon ghaolta [aon duine muinteartha] 
liom ar imirce [nár thóg aon ghaolta liom an bád bán] sna blianta sin [le linn an ama sin] / 
…(eolas eile a bhailigh na daltaí).

áiseanna

●	 Póstaer 4
●	 An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 3)

Cur Chuige

Mínigh do na daltaí go bhfuil ceiliúradh speisialta ar siúl ag muintir Mhic Dhónaill. Lá 
comóradh pósta Mhamó agus Dhaideo atá ann agus ní inniu ná inné a pósadh iad! Inis do na 
daltaí ansin go bhfuil scéal agat faoin oíche thiar sna naoi déag caogadaí ar casadh Mamó agus 
Daideo ar a chéile den chéad uair. Pléigh an póstaer. Pléigh na difríochtaí atá idir siamsaíocht an 
lae inniu agus a bhfuil léirithe ar an bpóstaer.
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Seinn an dlúthdhiosca. Pléigh an scéal. Cén rud ba mhó ar thug na daltaí suntas dó?

Pléigh an bochtanas agus an dífhostaíocht a bhí in éirinn sna naoi déag caogadaí. Pléigh an 
imirce a bhí mar thoradh orthu seo. Iarr ar na daltaí éisteacht leis an scéal arís agus a bheith  
ag faire amach do rudaí a thugann léargas dúinn ar an imirce. Seinn an dlúthdhiosca.

Múin an chéad eiseamláir. Ar imigh gaolta dá gcuid féin ar imirce sa tréimhse chéanna? Iarr ar 
na daltaí tuairisciú mar atá san eiseamláir.

Mura bhfuil an t‑eolas ag daltaí áirithe iarr orthu a muintir sa bhaile a cheistiú chun teacht air. 
Múin an dara heiseamláir sula dtugann na daltaí seo tuairisc don rang an lá dár gcionn.

Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

ForleaThnú

	 Iarr ar amhránaí ón gceantar teacht isteach agus amhrán grá a chanadh agus a 
mhúineadh don rang. D’fhéadfaí cúpla véarsa de théacs an amhráin a chur ar fáil do na 
daltaí freisin. Pléigh na nathanna san amhrán a thagraíonn don ghrá. Mura bhfuil teacht 
ar amhránaí d’fhéadfadh na daltaí éisteacht le hamhráin ghrá ar dlúthdhiosca. (Tá neart 
dlúthdhioscaí le hamhránaithe a bhíonn ag casadh i nGaeilge eisithe ag leithéidí Chló 
Iar‑Chonnachta. Féach www.cic.ie.) 

	 ‘Seán an Táilliúra’ a tugadh ar an bhfear óg sa scéal seo. An bhfuil aithne ag na daltaí ar 
dhaoine sa cheantar a bhfuil ainmneacha orthu a thugann eolas dúinn mar gheall ar a slí 
bheatha nó slí bheatha a muintire rompu?

	 Pléigh an rann traidisiúnta seo leis na daltaí:

Dá mba lachain san uisce na cailíní deasa,
Bheadh sciatháin ar bhuachaillí ag eitilt ina n‑aice.
Dá mba loin dubha mhóra iad nó smólaigh bhuí bhreaca,
Bheadh buachaillí óga á dtóraíocht sna sceacha.
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U
grá I gcéIn grá I gcónaí (Leagan Ultach)

Ní raibh mórán suime ag Seán an Táilliúra san oíche airneáil a bhí le bheith i dtigh 
Mhaidhc Mhóir. Ní bhacfadh sé leis ar chor ar bith ach gurb é gur gheall sé dá chol 
ceathrar Brian go mbeadh sé leis. Níor mhaith leis Brian a ligint síos agus é ag imeacht 
go Meiriceá lá ar bith anois. Bhuail cumha Seán agus gan Brian ar shiúl go fóill! Dhá 
bhliain a bhí idir é féin agus Brian agus fuair siad ar aghaidh go maith lena chéile. 
Chronódh sé go mór é. San fhómhar roimhe sin thug baicle de stócaigh an bhaile a 
n‑aghaidh ar Shasain agus ní bheadh sé i bhfad go mbeadh Brian é féin ar shiúl. Ní 
bheadh fágtha i mBaile na Creige gan mhoill ach seandaoine – agus Seán, a bheadh ag 
fanacht sa bhaile le amharc i ndiaidh a thuismitheoirí, a bhí siar go maith sna blianta.

‘Arú, beidh ceol agus cuideachta ann, rud nach raibh thart fán choirnéal seo le tamall,’  
a dúirt Brian an tráthnóna roimhe sin agus é ag iarraidh Seán a mhealladh. ‘Chuala mé 
go bhfuil clann Mhaidhc Mhóir uilig sa bhaile as Sasain fá choinne na Nollag.’
Seans go raibh an ceart ag Brian. Nuair a bheadh an Nollaig thart agus an dream a 
tháinig chun an bhaile ar shiúl arís ní mórán oícheanta airneáil a bheadh ar an bhaile acu. 
B’fhearr dó é féin a bhearradh agus a chuid éadaí Domhnaigh a chur air sula mbeadh 
Brian ag an doras.

Chuala siad an ceol agus iad ag tarraingt ar theach Mhaidhc Mhóir – ceol breá fidle  
a thógfadh do chroí. Thosaigh Brian ag déanamh coiscéimeacha damhsa.
‘Bíodh foighid agat,’ arsa Seán leis. ‘Beidh neart am damhsa agat nuair a bheas muid 
istigh.’
Agus nach aige a bhí an ceart. Bhí ceol agus damhsa, amhráin agus scéalaíocht ann, agus 
an chisteanach lán go doras d’aos óg an bhaile. Cuid eile a bhí rófhaiteach le gabháil 
isteach d’fhan siadsan ina seasamh thart fán doras ag coimhéad ar an chuideachta.

Bhí an oíche faoi lán an tseoil nuair a thug Seán fá deara an cailín, í ag gabháil thart le 
Nóra Mhaidhc Mhóir ag tairiscint píosaí den cháca Nollag don dream a bhí ina suí thart. 
Mhionnódh Seán nach bhfaca sé riamh roimhe í. Ní raibh dóigh ar bith nach gcuirfeadh 
sé sonrú i gcailín chomh deas dóighiúil léi. Bhéarfadh sé a dhá shúil ar a ghabháil chun 
cainte léi ach ní raibh sé de mhisneach aige sin a dhéanamh. Choinnigh sé súil ghéar 
uirthi, mar sin féin, go bhfeicfeadh sé an raibh sí cairdiúil le duine ar bith. Ach cé gur 
iarradh amach ar an urlár go minic í ní raibh cosúlacht air go raibh sí iontach mór  
le duine ar bith de na stócaigh a bhí i dtigh Mhaidhc Mhóir an oíche sin.

‘An bhfeiceann tú an cailín sin leis an ghruaig chatach dhubh atá le Nóra Mhaidhc 
Mhóir,’ a dúirt sé le Brian an chéad seans a fuair sé. An bhfuil barúil ar bith agat cé hí 
féin? Ní cuimhneach liom í a fheiceáil riamh roimhe.’
‘An cailín leis an chulaith dhearg? Sin Siobhán Ní Mháille,’ arsa Brian. ‘Tá sí sin ina 
banaltra thall i Londain, san áit chéanna le Nóra. Bhí mé ag caint léi ar ball. Dúirt sí go 
raibh an oiread sin cloiste aici fúinne go gcaithfeadh sí a theacht le muid a fheiceáil.’
‘Agus do bharúil cad é a shíleann sí dúinn?’
Ba mhaith le Seán fáil amach an raibh suim aici i nduine ar bith de stócaigh na háite 
nó arbh fhéidir go raibh stócach thall i Londain aici. Ach dá ndéarfadh sé rud ar bith le 
Brian ní chloisfeadh sé a dheireadh go deo. Bheadh Brian ag magadh go maidin air!
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‘Seo leat,’ arsa Brian. ‘Béarfaidh muid í féin agus Nóra amach a dhamhsa agus thig leat 
do chomhrá a dhéanamh léi.’
Agus sula raibh faill ag Seán rud ar bith a rá bhí Brian ag déanamh ar an choirnéal  
a raibh Nóra agus Siobhán ina suí ann. Ní raibh an dara rogha aige ach é a leanstan.

Sula raibh an oíche thart bhí a fhios ag Seán an Táilliúra dá mairfeadh sé an céad nach 
gcasfaí cailín eile cosúil le Siobhán Ní Mháille air. Agus thuig sé go raibh sise ag titim i 
ngrá leis‑sean chomh maith. Chaith siad an chuid eile den Nollaig i gcuideachta a chéile. 
Ach bhí eagla a chroí ar Sheán agus é ag rá ‘slán’ le Siobhán go ndéanfadh sí dearmad de 
chomh luath agus a d’imeodh sí chun an bhaile.
‘Grá i gcéin grá i gcónaí,’ a dúirt Brian leis agus é ag iarraidh misneach a thabhairt dó.
Agus bhí an ceart ag Brian. Níor fhéad Seán imní ar bith a bheith air. Taobh istigh de 
sheachtain tháinig litir go Baile na Creige, litir a chuir áthas a chroí ar Sheán. Agus ní 
raibh sé i bhfad ina dhiaidh sin gur fhág Siobhán Ní Mháille Londain agus gur thug sí  
a haghaidh ar Bhaile na Creige agus ar shaol úr le Seán an Táilliúra.
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m
grá I gcéIn grá I gcónaí (Leagan Muimhneach)

Ní raibh puinn suime ag Seán an Táilliúra san oíche scléipe i dtigh Mhaidhc Mhóir. 
Ní bhacfadh sé leis in aon chor mura mbeadh go raibh sé geallta aige dá chol ceathrair 
Brian go raghadh sé ann in éineacht leis. Níor mhaith leis Brian a eiteach, go háirithe 
ós rud é go mbeadh sé ag dul go Meiriceá aon lá feasta. Bhuail cumha Seán agus gan 
Brian imithe in aon chor fós! Dhá bhliain a bhí idir é féin agus Brian agus bhaineadar 
an‑cheart dá chéile i gcónaí. Bhraithfeadh sé uaidh é. Thug slua de leaideanna an bhaile 
a n‑aghaidh ar Shasana an fómhar so caite agus ní fada anois nó go mbeadh Brian féin 
bailithe leis chomh maith. Is gearr nach mbeadh fanta i mBaile na Creige ach seandaoine 
– agus Seán, a bheadh fanta chun aire a thabhairt dá thuismitheoirí, a bhí siar go maith 
sna blianta.

‘Dhera, beidh ceol agus comhluadar ann, rud nach raibh anso timpeall le tamall anuas,’ 
a dúirt Brian an tráthnóna roimis sin agus é ag iarraidh Seán a mhealladh. ‘Chuala go 
bhfuil clann Mhaidhc Mhóir ar fad ag baile ó Shasana i gcomhair na Nollag.’
Seans go raibh an ceart ag Brian. Nuair a bheadh an Nollaig thart agus an dream a bhí 
tagtha abhaile bailithe leo arís ní mór na hoícheanta scléipe a bheadh ar an mbaile acu. 
B’fhearr dó é féin a bhearradh agus a chuid éadaí Domhnaigh a chuir air sula mbeadh 
Brian ag cnagadh ar an ndoras aige.

Chualadar an ceol agus iad ag teannadh le tigh Mhaidhc Mhóir – ceol breá fidle  
a d’ardódh do chroí. Thosaigh Brian ag steipeadaíl.
‘Tóg bog é,’ arsa Seán leis. ‘Beidh fuílleach ama chun rince agat nuair a bheimid istigh.’
Agus mura raibh an ceart aige ní lá fós é. Bhí ceol agus rince, amhráin agus scéalaíocht 
ann, agus cailíní agus buachaillí an bhaile bailithe isteach sa chistin. An dream a bhí 
róchúthalach chun dul isteach bhíodar ina seasamh sa doras ag faire ar an gcuileachta.

Bhí an oíche faoi lán an tseoil nuair a leag Seán súil ar an gcailín den gcéad bhabhta, 
í ag gabháil timpeall in éineacht le Nóra Mhaidhc Mhóir ag ofráil píosaí císte Nollag 
don dream a bhí suite timpeall. Thabharfadh Seán an leabhar air nach raibh sí feicthe 
aige riamh roimis sin. Ní raibh aon tslí faoin spéir nach dtabharfadh sé cailín chomh 
slachtmhar gealgháireach léi faoi ndeara. Thabharfadh sé a dhá shúil ar labhairt léi ach ní 
raibh sé de mhisneach aige. Choinnigh sé súil ghéar uirthi, mar sin féin, go bhfeicfeadh sé 
an raibh sí muinteartha le héinne. Ach cé gur lorgaíodh amach ar an urlár go mion minic 
í ní raibh aon dealramh ar an scéal go raibh sí mór le héinne de na leaideanna a bhí i 
dtigh Mhaidhc Mhóir an oíche úd.

‘An gcíonn tú an cailín sin leis an ngruaig chasta dhubh atá in éineacht le Nóra Mhaidhc 
Mhóir,’ a dúirt sé le Brian an chéad seans a fuair sé. ‘Cé hí féin, a déarfá? Ní cuimhin 
liom í a fheiscint riamh roimis seo.’
‘An cailín leis an ngúna dearg? Sin í Siobhán Ní Mháille,’ a dúirt Brian. ‘Tá sí sin ina 
banaltra thall i Londain, san áit chéanna le Nóra. Bhíos ag caint léi tamaillín ó shin.  
Dúirt sí go raibh an oiread san cloiste aici fúinn agus go gcaithfeadh sí teacht agus sinn  
a fheiscint di féin.’
‘Agus cad a déarfá a mheasann sí dúinn?’
Theastaigh ó Sheán a fháil amach an raibh suim aici in éinne de leaideanna na háite nó, 
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go deimhin féin, an raibh leaid thall i Londain aici. Ach dá ndéarfadh sé aon ní le Brian 
ní chloisfeadh sé a dheireadh go deo. Bheadh Brian ag piocadh air go maidin!
‘Téanam ort,’ arsa Brian. ‘Tabharfaimid í féin agus Nóra amach ag rince agus féadfaidh tú 
a bheith á ceistiú tú féin.’
Agus sula raibh seans ag Seán aon ní a rá bhí Brian ag déanamh ar an gcúinne ina raibh 
Nóra agus Siobhán suite. Ní raibh an tarna rogha aige ach é a leanúint.

Sara raibh an oíche istigh bhí a fhios ag Seán an Táilliúra dá mairfeadh sé an céad nach 
gcasfaí cailín eile ar nós Shiobhán Ní Mháille air. Agus thuig sé go raibh an‑suim aici féin 
ann chomh maith. Chaitheadar an chuid eile den Nollaig i gcomhluadar a chéile. Ach bhí 
eagla a chroí ar Sheán agus é ag fágaint slán ag Siobhán go ndéanfadh sí dearmad glan 
air chomh luath agus a d’imeodh sí abhaile.
‘Grá i gcéin grá i gcónaí,’ a dúirt Brian leis agus é ag iarraidh misneach a thabhairt dó.
Agus bhí an ceart ag Brian. Ní raibh aon ghá ag Seán imní a bheith air. Taobh istigh de 
sheachtain bhí litir tagtha go Baile na Creige, litir a chuir áthas croí ar Sheán. Agus ní 
fada ina dhiaidh san nó gur fhág Siobhán Ní Mháille Londain ina diaidh agus gur thug sí 
a haghaidh ar Bhaile na Creige agus ar shaol nua in éineacht le Seán an Táilliúra.
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c
grá I gcéIn grá I gcónaí (Leagan Connachtach)

Ní mórán suime a bhí ag Seán an Táilliúra san oíche airneáin tigh Mhaidhc Mhóir. Ní 
bhacfadh sé leis beag ná mór murach gur gheall sé dá chol ceathrair Brian go ngabhfadh 
sé ann in éineacht leis. Níor mhaith leis Brian a eiteachtáil, go háirithe ó tharla go 
mbeadh sé ag imeacht go Meiriceá lá ar bith anois. Bhuail cumha Seán agus gan Brian 
imithe ar chor ar bith fós! Dhá bhliain a bhí idir é féin agus Brian agus bhaineadar 
an‑cheart dá chéile riamh. D’aireodh sé uaidh é. Sa bhfómhar a bhí imithe thart thug 
slua d’fhir óga an bhaile a n‑aghaidh ar Shasana agus ní bheadh sé i bhfad anois nó go 
mbeadh Brian é féin bailithe leis. Is gearr nach mbeadh fanta i mBaile na Creige ach 
seandaoine – agus Seán, a bheadh fanta le breathnú i ndiaidh a thuismitheoirí, a bhí  
ag teannadh amach sna blianta.

‘Dhera, beidh ceol agus comhluadar ann, rud nach raibh thart sna bólaí seo le 
scaitheamh,’ a dúirt Brian an tráthnóna roimhe sin agus é ag iarraidh Seán a mhealladh. 
‘D’airigh mé go bhfuil clann Mhaidhc Mhóir ar fad ag baile as Sasana don Nollaig.’
Seans go raibh an ceart ag Brian. Nuair a bheadh an Nollaig thart agus an dream a bhí 
tagtha abhaile bailithe leo arís ní mórán oícheanta airneáin a bheadh ar an mbaile acu. 
B’fhearr dó é féin a bhearradh agus a chuid éadaí Domhnaigh a chur air sula mbeadh 
Brian ag bualadh an dorais aige.

Chualadar an ceol agus iad ag teannadh le tigh Mhaidhc Mhóir – ceol breá ar an bhfidil 
a d’ardódh do chroí. Thosaigh Brian ag déanamh steipeanna damhsa.
‘Foighid ort,’ arsa Seán leis. ‘Beidh neart am rince agat nuair a bheas muid taobh istigh.’
Agus mura raibh an ceart aige ní lá go maidin é. Bhí ceol agus rince, amhráin agus 
scéalaíocht ann, agus cailíní agus buachaillí an bhaile plódaithe isteach sa gcisteanach. 
Cuid eile a bhí róchúthail le gabháil isteach bhíodar ina seasamh sa doras ag faire ar an 
scléip.

Bhí an oíche faoi lán an tseoil nuair a thug Seán an cailín faoi deara ar dtús, í ag gabháil 
thart le Nóra Mhaidhc Mhóir ag tairiscint píosaí cáca Nollag don dream a bhí suite thart. 
Mhionnódh Seán nach raibh sí feicthe aige riamh cheana. Ní raibh bealach ar bith nach 
dtabharfadh sé suntas do chailín chomh slachtmhar gealgháireach léi. Thabharfadh sé a 
dhá shúil ar bhleid a bhualadh uirthi ach ní raibh sé de mhisneach aige. Choinnigh sé súil 
ghéar uirthi, mar sin féin, go bhfeicfeadh sé an raibh sí muintearach le haon duine. Ach 
cé gur iarradh amach ar an urlár go minic í ní raibh aon chosúlacht ann go raibh sí mór 
le haon duine de na buachaillí a bhí tigh Mhaidhc Mhóir an oíche sin.

‘An bhfeiceann tú an cailín sin leis an ngruaig chatach dhubh atá in éineacht le Nóra 
Mhaidhc Mhóir,’ a dúirt sé le Brian an chéad seans a fuair sé. ‘Meas tú cé hí féin? Ní 
cuimhin liom í a fheiceáil riamh cheana.’
‘An cailín leis an ngúna dearg uirthi? Sin í Siobhán Ní Mháille,’ a dúirt Brian. ‘Tá sí sin 
ina banaltra thall i Londain, san áit chéanna le Nóra. Bhí mé ag caint léi ar ball. Dúirt sí 
go raibh an oiread sin cloiste aici fúinne is go gcaithfeadh sí a theacht le muid a fheiceáil 
di féin.’
‘Agus meas tú céard a cheapann sí dínn?’
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Theastaigh ó Sheán a fháil amach an raibh suim aici in aon duine de bhuachaillí na háite 
nó, go deimhin, an raibh buachaill thall i Londain aici. Ach dá ndéarfadh sé aon cheo le 
Brian ní chloisfeadh sé a dheireadh go deo. Bheadh Brian ag spochadh go maidin as!
‘Gabh i leith uait,’ arsa Brian. ‘Tabharfaidh muid í féin agus Nóra amach ag damhsa agus 
féadfaidh tú a bheith á ceistiú tú féin.’
Agus sul má bhí deis ag Seán rud ar bith a rá bhí Brian ag déanamh ar an gcúinne a 
raibh Nóra agus Siobhán suite ann. Ní raibh an dara rogha aige ach é a leanacht.

Sul má bhí an oíche caite bhí a fhios ag Seán an Táilliúra dá mairfeadh sé an céad nach 
gcasfaí cailín eile ar nós Shiobhán Ní Mháille air. Agus thuig sé go raibh sise ag cur 
an‑suim ann féin chomh maith. Chaitheadar an chuid eile den Nollaig i gcomhluadar a 
chéile. Ach bhí faitíos a chroí ar Sheán agus é ag fágáil slán le Siobhán go gcaithfeadh sí 
in aer é chomh luath agus a d’imeodh sí abhaile.
‘Grá i gcéin grá i gcónaí,’ a dúirt Brian leis agus é ag iarraidh misneach a thabhairt dó.
Agus bhí an ceart ag Brian. Ní raibh call do Sheán aon imní a bheith air. Taobh istigh de 
sheachtain bhí litir tagtha go Baile na Creige, litir a chuir ríméad ar chroí Sheáin. Agus ní 
raibh sé i bhfad ina dhiaidh sin nó gur fhág Siobhán Ní Mháille Londain ina diaidh agus 
gur thug sí a haghaidh ar Bhaile na Creige agus ar shaol nua le Seán an Táilliúra.
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ÓCáidí speisialta

Comóradh Pósta
 CeaCht 2

Cuspóirí / Feidhmeanna Teanga

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 nathanna a bhaineann le cúrsaí grá a fhoghlaim
●	 duine a mhealladh 
●	 litir a scríobh
●	 freagra a scríobh ar litir

eiseamláirí

Is tú mo stór 1. [mo stóirín / mo ghrá geal / mo chraoibhín / mo mhíle grá / mo shearc / mo 
leannán / mo mhuirnín / mo leanbh bán / mo smóilín / mo shúilín / mo ghrianán / mo chuid den 
saol / cuisle mo chroí]. / Táim [Tá mé] dúnta i ngrá leat. [Sílim gur as do cheann a fhásann an 
ghrian. / Táim splanctha i do dhiaidh. / Tá mé tóin thar ceann i ngrá leat.] / …(de réir thuairimí  
na ndaltaí).

áiseanna

●	 An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 1, Rian 3)

Cur Chuige

Téigh siar ar an scéal ‘Grá i gcéin grá i gcónaí’ (Ceacht 1). Pléigh an litir a scríobh Seán an 
Táilliúra chuig Siobhán Ní Mháille tar éis di filleadh ar Londain. Cad is dóigh leis na daltaí 
a scríobh Seán ina litir? Múin an eiseamláir. Léigh amach na nathanna ar fad atá idir lúibíní 
chomh maith. Cé acu de na nathanna grá seo is fearr leis na daltaí? Iarr orthu na nathanna grá  
is fearr leo a scríobh ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta.

Iarr ar na daltaí an litir a chumadh a scríobh Seán an Táilliúra chuig Siobhán Ní Mháille.  
Pléigh na gnásanna a bhaineann le leagan amach litreach. Cuir i gcuimhne do na daltaí  
gur litir neamhfhoirmeálta an litir seo. Iarr orthu úsáid a bhaint as cuid de na nathanna atá 
san eiseamláir. Scríobhadh na daltaí dréacht den litir ar dtús. Déanaidís eagarthóireacht, 
athdhréachtú agus profú uirthi ansin agus déanaidís í a leagan amach go snasta. D’fhéadfaí 
áiseanna ilmheán an ranga a úsáid chuige sin.

Nuair a bheidh na litreacha scríofa agus eagarthóireacht déanta orthu iarr ar gach dalta a litir a 
thabhairt le léamh do dhalta éigin eile. Scríobhadh an dalta sin freagra ar an litir, mar a scríobh 
Siobhán é, dar leis. Má tá na daltaí sásta lena gcuid oibre iarr orthu a litir agus an freagra a 
scríobh an dalta eile uirthi a léamh don rang agus iad a chur ina bhfillteán scríbhneoireachta 
mar shampla den seánra.

Téigh siar ar an eiseamláir má bhí deacracht ag na daltaí léi.
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ForleaThnú

	 Iarr ar dhuine ón gceantar a chaith blianta ar imirce sna naoi déag caogadaí nó sna naoi 
déag seascaidí teacht isteach agus labhairt leis na daltaí faoin saol a bhí in éirinn ag an 
am sin agus faoin saol a bhí aige / aici thar lear. Meall na daltaí le ceisteanna oiriúnacha 
a chur ar an aoi. Cabhraigh leo na ceisteanna a réiteach roimh ré. Cinntigh cruinneas  
na gceisteanna.

	 Múin an rann traidisiúnta seo faoin imirce:

A mhic, ná déan imirce Dé Luain,
Dé Máirt ná Dé Céadaoin;
Tabhair Déardaoin don Phápa;
Is gnás leis an Aoine a bheith ag báisteach;
Tabhair an Satharn do Mhuire Mháthair,
Is ná fág an teach Dé Domhnaigh.

	 Abair leis na daltaí go raibh Siobhán agus Seán ag ‘cúirtéireacht’ sa scéal ‘Grá i gcéin grá 
i gcónaí’. Céard iad na leaganacha atá ag na daltaí féin ar an bhfocal ‘cúirtéireacht’ agus 
ar a mbaineann léi? Múin más gá:

Bhí siad [Bhíodar] ag siúl (amach) lena chéile [ag déanamh fómhair / ag radaireacht].
Ní fhéadfá biorán a chur eatarthu. [Bhíodar an‑mhór le chéile. / Bhíodar an‑mhuintearach  
le chéile. / Bhí siad dúnta i ngrá le chéile.]
Tá sé fiáin ina diaidh [Tá sé craiceáilte ina diaidh] ach níl aon suim [suim ar bith] aici ann.
Bhí siad [Bhíodar] geallmhar [geanúil] ar a chéile.
Luadh le chéile iad. [Bhíodar luaite lena chéile.]
Níorbh fhada go raibh lámh agus focal [gealltanas pósta / oiris phósta] eatarthu /  
gur thug siad lámh agus focal dá chéile.

Iarr ar na daltaí leaganacha eile a bhailiú óna muintir sa bhaile. Cláraigh agus pléigh  
na leaganacha seo.
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ÓCáidí speisialta

Comóradh Pósta
 CeaCht 3

Cuspóirí / Feidhmeanna Teanga

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 féidearthachtaí a léiriú
●	 dearcadh a léiriú
●	 a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt
●	 tuairisciú

eiseamláirí

D’fhéadfaidís 1. [Thiocfadh leo] a bheith ag caint le chéile ar an bhfón tí / ar an bhfón 
póca / tríd an idirlíon. / Bheidís ábalta [Bheadh siad in ann / Thiocfadh leo] téacsanna 
agus teachtaireachtaí ríomhphoist a chur [a sheoladh] chuig [go dtí] a chéile. / 
Seans [Tharlódh sé] gur litreacha a scríobhfaidís [a scríobhfadh siad] (faoi) mar a rinne 
[a dhein] Seán agus Siobhán / …(de réir thuairimí na ndaltaí).
Is é an fón póca / an …2. (giuirléid) (an ceann [an rud]) is minice a úsáidimse. / 
Bhraithfinn uaim [D’aireoinn uaim / Mhothóinn uaim / Chronóinn] m’fhón póca /  
mo …(giuirléid) thar [seachas] aon ní [rud ar bith / aon rud] eile. [Níl a fhios agam (beo) [Ní 
fheadar (sa riach)] cad [céard / cad é] a dhéanfainn gan …. / Ní mhairfinn beo gan …. / Bheinn 
caillte gan ….] / Bheinn breá sásta [chomh sásta le rí] mura mbeadh a leithéid de rud 
agus …(giuirléid) ann ar chor ar bith [in aon chor]. / B’fhearr liom go mór is go  
fada [i bhfad éireann] nach mbeadh leath na ngiuirléidí [an ghléasra / na ndeiseanna /  
na n‑uirlisí] nua‑aimseartha sin againn.
Dúirt …3. (ainm) gurb é an fón póca / an …(giuirléid) is mó a úsáideann sé / sí 
féin. / Bhraithfeadh [D’aireodh / Mhothódh] …(ainm) uaidh / uaithi an …(giuirléid) 
[Chronódh …(ainm) an …(giuirléid)] thar [seachas] aon ní [rud ar bith / aon rud] eile. / 
Bheadh …(ainm) breá sásta [chomh sásta le rí] mura mbeadh a leithéid de rud agus 
…(giuirléid) ann. / B’fhearr le …(ainm) go mór is go fada [i bhfad éireann] nach 
mbeadh leath na ngiuirléidí [an ghléasra / na ndeiseanna / na n‑uirlisí] nua‑aimseartha 
sin againn. / Ní cuimhin [Ní cuimhneach] liom beo [in aon chor] céard [cad / cad é] a 
dúirt tusa [a dúraís‑se] [Dearmadaim cad a dúraís‑se], a …(ainm). An ndéarfá arís é, más é 
do thoil é [le do thoil].

áiseanna

●	 An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 1, Rian 3)
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Cur Chuige

Téigh siar ar an scéal ‘Grá i gcéin grá i gcónaí’ (Ceacht 1). Ag deireadh an scéil deirtear linn gur 
tríd an gcóras poist a bhí Seán agus Siobhán i dteagmháil lena chéile tar éis do Shiobhán filleadh 
ar Londain. Dá mbeadh an scéal seo suite i saol an lae inniu cén bealach, dar leis na daltaí, a 
ndéanfadh Seán agus Siobhán teagmháil lena chéile? Múin an chéad eiseamláir.

An mbaineann na daltaí féin mórán úsáide as na háiseanna cumarsáide atá luaite sa chéad 
eiseamláir? Cén úsáid a bhaineann siad as na giuirléidí nua‑aimseartha sin agus cé mar a 
bhraitheann siad ina dtaobh? Múin an dara heiseamláir. Mínigh do na daltaí ar fad go gcaithfidh 
siad éisteacht go cúramach lena bhfuil á rá ag daltaí eile an ranga le go mbeidh ar a gcumas 
gach a ndeir siad a thabhairt chun cuimhne arís. Ansin iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú mar atá 
san eiseamláir.

Múin an tríú heiseamláir. Roghnaigh daltaí chun tuairisciú mar atá san eiseamláir.

Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

ForleaThnú

	 Iarr ar na daltaí taighde a dhéanamh nó a muintir sa bhaile a cheistiú chun teacht 
ar sheanfhocail a bhaineann leis an ngrá. Iarr orthu a rogha de na seanfhocail 
seo a dhearadh go healaíonta i bhfoirm póstaeir agus a chur ar taispeáint sa rang. 
D’fhéadfaidís cártaí do Lá Fhéile Vailintín a dhearadh freisin agus seanfhocal oiriúnach a 
chur leo.

	 Mínigh do na daltaí go mbíodh an‑tábhacht sa sean‑am leis na litreacha, leis an airgead 
agus leis na beartanna a sheoladh daoine abhaile tar éis dóibh dul ar imirce. Cén fáth, 
dar leo, a raibh siad chomh tábhachtach sin? Iarr orthu a muintir sa bhaile a cheistiú 
lena fháil amach cén sórt rudaí a bhíodh sna beartanna a thagadh.

	 Pléigh leabhair atá léite ag na daltaí ina ndéantar cur síos ar an imirce.
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ÓCáidí speisialta

Comóradh Pósta
 CeaCht 4

Cuspóirí / Feidhmeanna Teanga

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 páirt a ghlacadh i ndíospóireacht ranga
●	 aontú agus easaontú le ráiteas agus cúis a thabhairt
●	 ábaltacht agus easpa ábaltachta a léiriú
●	 gearán a dhéanamh
●	 seanfhocal a fhoghlaim

eiseamláirí

Creidimse gur maith ann (iad) na háiseanna 1. [an gléasra / na huirlisí / na deiseanna] 
cumarsáide nua‑aimseartha. / Déarfainnse [Measaimse] go mbeimis [go mbeadh muid 
/ go mbeas muid] i bhfad Éireann níos fearr as mura mbeadh leath na ngiuirléidí 
[na ndeiseanna / na n‑áiseanna / na n‑uirlisí / an ghléasra] nua‑aimseartha sin [úd] againn. 
Is é an fáth [Is í an chúis / Is é an taobh] a [go] ndeirim é sin ná …(cúis).

 Thiocfainnse / Ní thiocfainnse [D’aontóinnse / Ní aontóinnse] leis an méid [leis an 
mhéid] atá ráite ag …(ainm) mar gheall ar [toisc / ós rud é / cionn is] …(cúis). Is é an 
fáth [Is í an chúis / Is é an taobh] a [go] ndeirim é sin ná …(cúis).

 Is féidir liomsa [Táimse ábalta / Thig liomsa / Táimse in ann] smaoineamh [cuimhneamh] 
ar bhuntáistí / ar mhíbhuntáistí eile a bhaineann leis an …(giuirléid). / Ní féidir 
liomsa [Nílimse ábalta / Ní thig liomsa / Níl mise in ann] cuimhneamh [smaoineamh]  
ar (aon) bhuntáistí / ar (aon) mhíbhuntáistí eile.

 A mhúinteoir, an bhféadfainnse [an dtig liomsa] cur / aontú / easaontú lena bhfuil 
[leis an méid atá / leis an mhéid atá] ráite ag …(ainm)?
A mhúinteoir, níor tugadh seans 2. [deis / faill] domsa [ní bhfuaireas‑sa seans] aon rud 
[rud ar bith / faic / aon cheo / a dhath / aon ní / focal] / mórán [puinn] a rá ach níor stop 
…(ainm / ainmneacha) ag caint [níor stop … ag cur de / di / díobh / níor stop … ag cur as / 
aisti / astu / níor dhún clab …] ó thosaíomar [ó thosaigh muid] ag díospóireacht!
Ní lia 3. [liachtaí] duine ná tuairim.

Cur Chuige

Pléigh na hathruithe atá tagtha ar chúrsaí cumarsáide le caoga bliain anuas. An dóigh leis na 
daltaí gur chun ár leasa na hathruithe ar fad atá tagtha ar chúrsaí cumarsáide? Pléigh an feabhas 
a chuireann na háiseanna nua cumarsáide atá againn ar ár saol chomh maith leis na contúirtí a 
bhaineann leo. Mínigh do na daltaí go bhfuil sibh chun díospóireacht a bhunú ar an rún  
‘Is mó buntáistí ná míbhuntáistí a bhaineann leis na háiseanna cumarsáide nua‑aimseartha’.

Múin an chéad eiseamláir. Roinn an rang ina dhá leath. Labhraíodh leath amháin i bhfábhar an 
rúin agus an leath eile ina choinne.
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An raibh na daltaí ar fad sásta gur tugadh deis chuí cainte dóibh le linn na díospóireachta? Múin 
an dara heiseamláir. Iarr ar na daltaí a bhí míshásta tuairisciú mar atá san eiseamláir.

Pléigh an seanfhocal. An raibh mórán éagsúlacht tuairimíochta sa rang maidir leis an rún  
a pléadh sa díospóireacht? Cén fáth, dar leis na daltaí, gurbh amhlaidh a bhí?

ForleaThnú

	 Iarr ar na daltaí seandaoine sa bhaile a cheistiú faoi na modhanna cumarsáide a bhí ann 
nuair a bhí siad féin óg. Cé mar a dhéanaidís teagmháil lena gcairde? An gceapann na 
daoine a cheistigh siad gur maith ann na háiseanna cumarsáide atá againn sa lá atá inniu 
ann? An mbaineann siad féin úsáid astu? Iarr ar na daltaí an t‑eolas a bhailigh siad a 
roinnt leis an rang. Múin más gá:

Dúirt …(ainm) nach raibh a leithéid de rud ann agus …(áis cumarsáide)  
[nach raibh trácht [caint] ar bith ar …(áis cumarsáide)] nuair a bhí sé / sí féin óg.
Níl meas madra [meas madaidh] ag …(ainm) ar leath na ngiuirléidí [na ndeiseanna / 
na n‑uirlisí / an ghléasra] nua‑aimseartha atá againn sa lá atá inniu ann. [Ceapann 
[Measann] …(ainm) nach fiú meandar [faic / na seacht mallacht] leath na ngiuirléidí [na ndeiseanna] / 
an mhangarae nua‑aimseartha atá againn sa lá atá inniu ann.] Deir sé / sí go rabhamar [go raibh 
muid] seacht n‑uaire déag [míle babhta] níos fearr (as) dá n‑uireasa [dá bhfuireasa / dá 
n‑éagmais / gan iad].
Síleann [Measann / Is dóigh le / Ceapann] …(ainm) gur maith ann (é) an …(áis 
cumarsáide).
Tá …(ainm) ar a m(h)ine géire [a m(h)íle dícheall / a c(h)roí dícheall] ag iarraidh dul  
i gcleachtadh [dul i dtaithí / cleachtadh a fháil / a theacht isteach] ar …(áis cumarsáide).
Dúirt …(ainm) go bhfuil seanchleachtadh [seantaithí / cleachtadh maith / cleachtadh 
mhaith] aige / aici ar na giuirléidí [ar na deiseanna / ar na huirlisí / ar an ngléasra /  
ar an ghléasra] seo ar fad, etc.,

de réir thuairiscí na ndaltaí.
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ÓCáidí speisialta

Comóradh Pósta
 CeaCht 5

Cuspóirí / Feidhmeanna Teanga

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 tomhas a dhéanamh
●	 gné ar leith den ghramadach a thabhairt faoi deara agus a thuiscint (forainmneacha 

réamhfhoclacha)
●	 ‘téacsais’ a léamh agus a iniúchadh
●	 teachtaireacht téacs a chumadh agus a scríobh
●	 cárta beannachta a dhearadh

eiseamláirí

D’fhéadfadh sé 1. [Tharlódh sé] gur bhain timpiste di [gur tharla timpiste di / go raibh 
timpiste aici / gur éirigh timpiste di] ar an mbealach [ar an bhealach / ar an tslí] / nárbh 
fhéidir léi [nach raibh sí ábalta] am saor a fháil óna cuid oibre / go raibh an dáta 
contráilte [mícheart / neamhcheart] ina ceann aici / gur cuireadh moill mhór uirthi 
agus í ag taisteal as [ó] áit éigin [inteacht / eicínt] i bhfad ó bhaile / nár tháinig an 
cuireadh chuici in am / nár theastaigh uaithi [nach raibh sí ag iarraidh / nár mhaith léi] 
leanbh [páiste] tinn [breoite] a fhágáil [a fhágaint] le [faoi chúram / ag] feighlí linbh / …
(cúiseanna eile de réir thuairimí na ndaltaí).

áiseanna

●	 Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 119) do gach beirt
nó
An eiseamláir ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca Leabhar an Oide G) le cur ar scáileán

●	 Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 121) do gach dalta

Cur Chuige

Ar fhreastail na daltaí riamh ar chomóradh pósta duine atá muinteartha leo? Iarr ar dhaltaí  
a d’fhreastail ar a leithéid d’ócáid cur síos uirthi.

Abair leis na daltaí gur tháinig scéala ó Anna, gariníon le Seán agus Siobhán Uí Dhónaill, nach 
bhféadfadh sí freastal ar ócáid chomórtha a bpósta. Cén chúis, dar leis na daltaí, nach mbeidh  
ar chumas Anna a bheith i láthair? Múin an eiseamláir.

Taispeáin an chéad eiseamláir ar an scáileán nó tabhair fótachóip do gach beirt. Abair leis na 
daltaí go bhfuil sé fhocal sa téacs sin a chríochnaíonn ar an litir ‘i’ agus a thagraíonn do chailín. 
An féidir leo na focail sin a aimsiú? Dearbhaigh gurb iad ‘di / léi / aici / uirthi / chuici / 
uaithi’ na focail atá i gceist. Mínigh do na daltaí go dtugtar ‘forainmneacha réamhfhoclacha’ 
orthu seo. An cuimhin leis na daltaí na téarmaí ‘uatha’ agus ‘iolra’ agus an bhrí atá leo? An san 
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uimhir uatha nó san uimhir iolra atá na forainmneacha réamhfhoclacha seo? An cuimhin leis 
na daltaí na téarmaí ‘an chéad phearsa’, ‘an dara pearsa’ agus ‘an tríú pearsa’? Cé acu pearsa 
atá i gceist leis na forainmneacha réamhfhoclacha seo? Dearbhaigh gur sa tríú pearsa uatha 
baininscneach atá siad. Scríobh gach ceann de na forainmneacha réamhfhoclacha ón eiseamláir 
ina aonar ar an gclár. Iarr ar na daltaí cabhrú leat na pearsana eile san uimhir uatha a scríobh  
do gach ceann acu. Cinntigh go bhfuil siad san ord ceart:
dom liom agam orm chugam uaim
duit leat agat ort chugat uait
dó leis aige air chuige uaidh
di léi aici uirthi chuici uaithi
Céard a thugann na daltaí faoi deara ó thaobh patrúin de? Ar oibrigh cuid acu amach gur ón 
bhfocal ‘mé’ an ‘m’ ag deireadh an chéad phearsa uatha? Mínigh dóibh gurb é a bhíonn sna 
forainmneacha réamhfhoclacha ná réamhfhocal, e.g. do, agus forainm pearsanta, e.g. mé, 
greamaithe le chéile, e.g. dom = do+ mé / liom = le + mé / agam = ag + mé / orm = ar + 
mé / chugam = chuig + mé / uaim = ó + mé. Ar oibrigh siad amach chomh maith gur ón 
bhforainm pearsanta ‘tú’ an ‘t’ ag deireadh an dara pearsa uatha?
(Nóta: Féach na míreanna gramadaí sna ceachtanna ‘Caitheamh Aimsire: Ceacht 2’ agus  
‘Mé Féin: Ceacht 4’.)
(Nóta: Má thagann an cheist chun cinn deimhnigh do na daltaí nach gceadaítear ‘do mé’, mar 
shampla, sa Ghaeilge agus gur gá ‘dom’ a rá i gcónaí. D’fhéadfaí a mhíniú dóibh chomh maith 
nach bhfuil forainmneacha réamhfhoclacha ar an déanamh seo i go leor teangacha eile,  
e.g. an Béarla.)

Tabhair an dara fótachóip do gach dalta. Pléigh an teanga théacsaise atá ar an leathanach. An 
aontaíonn na daltaí leis na giorrúcháin a thugtar ar na focail? An mbeadh moltaí eile acu féin? 
I gcás scoil Ghaeltachta an féidir leo giorrúcháin a chumadh atá níos gaire d’fhoghraíocht 
Ghaeilge an cheantair?

Iarr ar na daltaí oibriú ina mbeirteanna chun an teachtaireacht téacs a scríobh Anna chuig 
na seantuismitheoirí a chumadh. Mínigh dóibh gur féidir leo an teanga théacsaise atá ar an 
bhfótachóip a úsáid nó giorrúcháin dá gcuid féin a chumadh.

Pléigh toradh na hoibre. Iarr ar na beirteanna a gcuid teachtaireachtaí a mhalartú le chéile. 
Céard iad na moltaí a bhí ag na daltaí maidir leis an téacsais? An mbeadh ar bhur gcumas teanga 
théacsaise a aontú don rang?

Téigh siar ar an eiseamláir i gCeacht 2. Iarr ar na daltaí cártaí do Lá Fhéile Vailintín a dhearadh 
agus ceann de na nathanna grá san eiseamláir a scríobh air. Iarr orthu cóip den chárta a chur  
ina bhfillteán scríbhneoireachta mar shampla den seánra.
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ForleaThnú

	 Pléigh nathanna a úsáidtear chun leithscéal a ghlacadh nó chun aiféala a chur in iúl. 
Pléigh na difríochtaí atá idir leithscéalta foirmeálta agus leithscéalta neamhfhoirmeálta. 
Déan comparáid idir an dá leithscéal scríofa seo a leanas, mar shampla:
Leithscéal 1: A chara,

Is oth liom a chur in iúl duit nach mbeidh ar mo chumas [nach mbeidh 
mé ábalta] freastal ar an gcomhdháil [ar an chomhdháil] atá eagraithe don 
15 Márta. Guím gach rath ar bhur gcuid oibre.

Leithscéal 2:  Tá an‑díomá [an‑aithreachas] (go deo) orm nach mbeidh mé in ann a 
bheith ag [ábalta dul go dtí] do chóisir [d’fhéasta] anocht, a …(ainm). Tá mé 
[Táim] cinnte [siúráilte] go mbeidh oíche go maidin agaibh! Beidh mé  
ag caint [Labhróidh mé] leat amárach.

Iarr ar na daltaí oibriú ina mbeirteanna agus leithscéalta scríofa eile, foirmeálta agus 
neamhfhoirmeálta, a chumadh.
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scl = scéal
bei = beidh
amára = amárach
ba wa = ba mhaith

r = ar
b = bith
b = bí
d = go dtí
n = an
k = cé
v = (a) bhí

7n = seachtain
@ = ag (a) / ar a
cgl = ceart go leor
sgf = slán go fóill
das = dála an scéil
ldt = le do thoil
grma = go raibh maith agat





123

An Scoil
 CeaCht 1

Cuspóirí / Feidhmeanna Teanga

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 seanfhocal a fhoghlaim
●	 tuairisciú
●	 mothúcháin a léiriú
●	 éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
●	 saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
●	 a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt

eiseamláirí

Ní bhíonn breith ar an gcloch 1. [ar an chloch] ó chaitear í.
Ní bhíonn aon mhairg orm faoi scrúduithe2.  [Ní chuireann scrúduithe isteach (ná amach) 
orm] chomh fada is go dtugtar neart [fuílleach / go leor] am staidéir dúinn roimh ré 
/ go dtaitníonn an t‑ábhar liom / go mbím réitithe [ullmhaithe / ullamh / réidh] (go 
maith) faoina gcomhair [faoina gcoinne] / …(dearcadh na ndaltaí).

 Bíonn mo chroí i mo bhéal agam roimh scrúduithe. Airím [Mothaím / Braithim] / 
Bím an‑neirbhíseach [an‑imníoch / an‑bhuartha]. / …(dearcadh na ndaltaí).
Braithim3.  [Airím / Mothaím] dúr / díomách / feargach / …(mothúcháin eile) má 
theipeann [má chliseann] orm i scrúdú. / Ní chuireann an toradh (a fhaighim) 
isteach ná amach orm [as dom]. / …(dearcadh na ndaltaí).

 Bíonn dhá chroí agam [Bím ar bharr an tsaoil / Bím buíoch beannachtach / Bím ar mhuin na 
muice / Bíonn lúcháir orm] nuair a éiríonn go maith liom i scrúdú. / …(dearcadh na 
ndaltaí).

áiseanna

●	 An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 4)

Cur Chuige

Abair leis na daltaí go bhfuil scéal agat dar teideal ‘Ní bhíonn breith ar an gcloch ó chaitear í’. 
Pléigh an seanfhocal. An féidir leo cuimhneamh ar chomhthéacs ina mbainfidís féin úsáid as an 
seanfhocal seo?

Mínigh do na daltaí go bhfuil teist le déanamh ag an bpríomhcharachtar sa scéal seo. Faigh 
amach cén dearcadh atá ag na daltaí féin i leith scrúduithe. Conas a bhraitheann siad roimh ré? 
Múin an dara heiseamláir.

Conas a bhraitheann na daltaí tar éis dóibh torthaí scrúdaithe a fháil? Múin an tríú heiseamláir.
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Seinn an dlúthdhiosca. Pléigh an scéal. Cén rud ba mhó ar thug na daltaí suntas dó?

Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

ForleaThnú

	 Pléigh foireann mhúinteoireachta bhur scoile féin. Múin más gá ‘…(uimhir phearsanta) 
m(h)úinteoirí atá sa scoil seo againne. Is é / í …(ainm agus sloinne) múinteoir  
rang …(uimhir) [Is é / í …(ainm agus sloinne) atá ag múineadh rang …(uimhir)] i mbliana.  
Is é / Is í …(ainm agus sloinne) an príomhoide / an leasphríomhoide / an múinteoir 
acmhainne / an múinteoir tacaíochta foghlama / …(baill foirne eile). Pléigh conas  
a ghlaonn na daltaí ar na múinteoirí, e.g:
i gcás fir: A Mháistir! / A Mhúinteoir! / A Mhúinteoir …(ainm baiste an mhúinteora)! 

/ A Mháistir Mhic …(sloinne)! / A Mháistir Uí …(sloinne)!
i gcás mná: A Mháistreás! / A Mhúinteoir! / A Mhúinteoir …(ainm baiste  

an mhúinteora)! / A Iníon Uí …(sloinne)! / A Iníon Mhic …(sloinne)! /  
A Bhean Uí …(sloinne)! / A Bhean Mhic …(sloinne), etc.,

de réir nósanna na scoile.
	 Pléigh an seanfhocal seo:

An té a bhíonn siúlach bíonn sé scéalach. [Bíonn siúlach scéalach.] 
Iarr ar na daltaí taighde a dhéanamh nó a muintir sa bhaile a cheistiú chun seanfhocail 
eile a bhaineann le cúrsaí taistil a aimsiú. Spreag na daltaí chun na seanfhocail a scríobh 
ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta agus a úsáid ina gcuid scríbhneoireachta amach 
anseo.

	 Pléigh taiscéalaithe agus eachtránaithe cáiliúla, e.g. Marco Polo, Críostóir Colambas agus 
Robert Scott. Múin más gá:

Ba é an an t‑eachtránaí / taiscéalaí mór le rá [cáiliúil] …(ainm) a tháinig ar  
[a d’aimsigh] …(tír / ceantar) sa séú / sa seachtú / san ochtú haois déag /  
sa bhliain …(bliain).
Thaistil …(ainm) an domhan mór [Chuaigh …(ainm) timpeall na cruinne] i / in /  
ar …(córas taistil).
Bhí an cháil amuigh [Bhí cáil i bhfad agus i ngearr / Bhí ainm in airde] ar …(ainm)  
mar gheall ar [de thairbhe] a chuid taistil.

D’fhéadfaí tionscadal ranga a bhunú ar eachtránaithe / taiscéalaithe mór le rá. Tá eolas 
i nGaeilge le fáil i bhfoilseacháin éagsúla, e.g. Leabhar Mór an Eolais (An Gúm – ISBN 
978‑1‑85791‑634‑8), Fócas ar an Stair (An Gúm – ISBN 1‑85791‑466‑X), Bóthar an tSíoda  
(An Gúm – ISBN 1‑85791‑318‑3) agus Longa (An Gúm).
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U
ní bhíonn breIth ar an chloch ó chaItear í (Leagan Ultach)

Ní raibh focal as aon duine i seomra Rang a Cúig i Scoil an Chladaigh. Bhí na páistí 
i mbun staidéir agus an tAtlas Bunscoile foscailte ar an tábla os a gcoinne. Deich 
mbomaite a thug an Máistir Seán dóibh le súil a chaitheamh siar ar chontaetha agus ar 
phríomhbhailte na hÉireann. Ansin bheadh teist tíreolaíochta acu. Múinteoir ar dóigh 
a bhí i Máistir Seán. Fear beag meánaosta a bhí ann agus bhíodh aoibh ar a aghaidh i 
gcónaí. Labhraíodh sé go ciúin pléisiúrtha leis na páistí agus bhí meas mór acu uilig air. 
Chaitheadh an Máistir a chuid laetha saoire ag taisteal an domhain agus bhí na céadta 
scéalta aige fá áiteacha i bhfad i gcéin. Ba mhinic a deireadh na páistí go seasódh siad  
sa tsneachta ag éisteacht leis na scéalta iontacha a bhíodh ag an Mháistir dóibh.

Níor chuir an teist tíreolaíochta isteach ná amach ar Thomás de Paor. Nach raibh 
ainmneacha na gcontaetha aige chomh maith agus a bhí a ainm féin! Tiománaí bus a bhí 
ina athair agus thugadh sé Tomás thart leis sa bhus i rith laetha saoire an tsamhraidh.  
Mar sin de, cé go raibh leathanach a ceathair déag den atlas foscailte ag Tomás, chan ar 
an leabhar a bhí a aird. Ag taisteal ó cheann ceann na tíre i mbus a athar a bhí sé!

Bhí Pól de Paor, athair Thomáis, iontach tugtha don scéalaíocht. Ní raibh baile mór ná 
beag in Éirinn nach raibh sé ann ina bhus agus bhí scéal inteacht aige fá gach baile 
acu. Bhí spéis mhór aige sa stair fosta agus ba mhinic a chuir sé é féin as a bhealach le 
dún, caisleán, seanmhainistir nó iarsma stairiúil inteacht a thaispeáint do Thomás. Bhí 
Séipéilín Ghallarais, Clochán an Aifir, Achaidh Chéide, Gleann Bheatha agus cuid mhór 
áiteacha eile feicthe ag Tomás cheana féin. Ní hiontas ar bith, mar sin, gur stair agus an 
tíreolaíocht na hábhair scoile ab fhearr leis.

Nuair a d’amharc Tomás trasna an tseomra thug sé fá deara go raibh Dima, an cara ab 
fhearr a bhí aige, ag staidéar ar a sheacht ndícheall. Bhí achan rud ar bharr a theanga ag 
Dima an oíche roimhe sin nuair a chuir a mháthair faoi scrúdú é. Mar sin féin, ba mhaith 
leis a bheith cinnte go n‑éireodh go maith leis sa teist. Gasúr ciúin staidéartha a bhí in 
Dima Zvinski. Ba mhór an chuideachta é agus bhíodh spórt mór aige féin agus ag Tomás 
ag imirt peile i ndiaidh am scoile.

Thosaigh Tomás ag smaointiú ar thuras a rinne sé féin agus Dima sa bhus an samhradh 
roimhe sin. Nach acu a bhí an spórt ar Chlochán an Aifir, ag léimtigh ó chloch go cloch 
agus iad ag ligint orthu féin gur shaighdiúirí de chuid na Féinne a bhí iontu agus gurbh 
é Pól Fionn Mac Cumhaill! Bheadh suim ag Tomás pilleadh ar Chlochán an Aifir amach 
anseo. Ba dheas leis an droichead rópa, a bhí i ngar dó, a thrasnú arís. Bhí sé sa ghlór 
agus é ar an droichead seo, é ag ligint air féin gur sa dufair ba dhoimhne i Meiriceá 
Theas a bhí sé agus gurbh í abhainn na hAmasóine a bhí thíos faoi!

Ag an bhomaite sin chuala Tomás cnag ar an doras agus chonaic sé Bean Uí Mhuirí, an 
príomhoide, ag siúl isteach. Bhí clúdach litreach aici don Mháistir Seán.
‘Ní bheidh mé ag cur isteach oraibh,’ ar sise. ‘Chím go bhfuil sibh ag staidéar.’
Ansin shín sí an clúdach litreach don Mháistir agus d’imigh sí léi arís.
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‘Cuirigí isteach na leabharthaí anois,’ a dúirt an Máistir Seán chomh luath agus a bhí an 
príomhoide ar shiúl.
Ansin thug sé leathanach d’achan dalta.
‘Thig libh toiseacht anois,’ ar seisean, ‘agus cuimhnígí nach bhfuil sa teist ach dóigh le fáil 
amach cad é atá foghlamtha agaibh cheana féin agus cad é atá le foghlaim go fóill! Go 
n‑éirí go maith libh!’

Nuair a chonaic sé an páipéar shíl Tomás gur theist bhreá shimplí a bhí ann. Thosaigh 
sé ag scríobh caol díreach agus an t‑eolas ag teacht ina shruth leis. I gceann tamaill 
d’amharc sé thart arís. Bhí sé féin chóir a bheith críochnaithe faoin am seo ach chonaic 
sé go raibh na páistí eile ag scríobh leo go fóill. Bhí an Máistir Seán ina shuí ag an tábla. 
Bhí sé i ndiaidh an clúdach litreach, a fuair sé ó Bhean Uí Mhuirí, a oscailt agus bhí sé 
ag léamh cibé ar bith rud a bhí istigh ann.

‘Amchlár na gcluichí peile, b’fhéidir, atá ann?’ arsa Tomás leis féin.
Bhí dúil mhór ag Tomás sa pheil. Fuair sé cúl galánta an Domhnach roimhe sin agus iad 
ag imirt in éadan Bhaile an Mhuilinn.
‘Ó, tá súil as Dia agam go dtoghfar ar fhoireann na scoile mé i mbliana,’ arsa Tomás leis 
féin.
Thuig sé chomh deacair agus a bheadh sé áit a fháil agus a raibh d’imreoirí maithe i 
Rang a Sé. Dar leis go raibh seans maith go gcuirfí ar an phainéal é, ach b’fhearr leis  
i bhfad a bheith ar an fhoireann féin.

‘Dhá bhomaite fágtha,’ arsa an Máistir Seán.
Baineadh léim as Tomás. Thosaigh sé ag scríobh arís ar theann a dhíchill agus bhí an 
leathanach díreach críochnaithe aige nuair a dúirt an Máistir leo go raibh an t‑am istigh.
‘Fiú!’ arsa Tomás. ‘Ba dhóbair domh ansin!’
Chruinnigh an Máistir na leathanaigh agus dúirt sé leis na daltaí go dtiocfadh leo an lón 
beag a ithe.

‘Tá mé ag déanamh gur éirigh liom sa teist,’ arsa Tomás le Dima agus iad ar a mbealach 
amach sa chlós ag am sosa. ‘Bhí na cúig cheist díreach críochnaithe agam nuair a dúirt an 
Máistir linn na pinn a chur síos.’
‘Na cúig cheist?’ arsa Dima. ‘Ach bhí cúig cheist eile ar chúl an leathanaigh. Caithfidh sé 
nár léigh tú na treoracha!’
‘Níor léigh!’ arsa Tomás agus an dubhiontas air. ‘Bhí barraíocht deifre orm. A Mháistir!  
A Mháistir! Níor fhreagair mise ach cúig cheist. Ní fhaca mé na ceisteanna a bhí ar chúl 
an leathanaigh ar chor ar bith.’
‘Muise, nach bhfaca anois, a Thomáis,’ arsa an Máistir Seán. ‘Ná habair liom nár léigh tú 
na treoracha a chuir mé ar bharr an chéad leathanaigh.’
‘Níor léigh, a Mháistir,’ arsa Tomás agus las sé go bun na gcluas. ‘An dtiocfadh liom an 
teist a chríochnú ag am sosa?’
‘Fuair tú do sheans, a Thomáis,’ arsa an Máistir Seán. ‘An bhfuil cuimhne agat ar an 
seanfhocal – Ní bhíonn breith ar an chloch …?’
‘… ó chaitear í,’ arsa Tomás.
‘Sin anois agat é!’ arsa an Máistir. ‘Is ea, cinnte. Is deacair an seanfhocal a shárú!’
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m
ní bhíonn breIth ar an gcloch ó chaItear í (Leagan Muimhneach)

Ní raibh gíog ná míog as éinne i seomra Rang a Cúig i Scoil an Chladaigh. Bhí na leanaí 
ag staidéar agus an tAtlas Bunscoile oscailte ar an mbord os a gcomhair amach. Deich 
nóimeat a bhí tugtha ag an Máistir Seán dóibh chun súil a chaitheamh siar ar chontaetha 
agus ar phríomhbhailte na hÉireann. Ansan bheadh teist tíreolaíochta acu. An‑mhúinteoir 
ab ea Seán Ó Murchú. Fear beag meánaosta ab ea é agus bhíodh cuma shuairc air i 
gcónaí. Labhraíodh sé go ciúin cneasta leis na leanaí agus bhíodar ar fad an‑mhór leis. 
Chaitheadh an Máistir a laethanta saoire ag taisteal an domhain mhóir agus bhí cad é 
scéalta aige faoi áiteanna i bhfad i gcéin. Ba mhinic a deireadh na leanaí go n‑éireoidís 
san oíche ag éisteacht leis na scéalta iontacha a bhíodh ag an Máistir dóibh.

Níor chuir an teist tíreolaíochta isteach ná amach ar Thomás de Paor. Nach raibh 
ainmneacha na gcontaetha agus na bpríomhbhailte de ghlanmheabhair aige! Tiománaí bus 
ab ea a Dhaid agus thugadh sé Tomás timpeall in éineacht leis sa bhus i rith laethanta 
saoire an tsamhraidh. Mar sin, cé go raibh leathanach a ceathair déag den atlas oscailte ag 
Tomás, ní ar an leabhar a bhí a aird in aon chor. Ag taisteal ó cheann ceann na tíre a bhí 
sé i mbus a athar!

An‑scéalaí ab ea Pól de Paor, athair Thomáis. Ní raibh baile mór ná baile beag in 
Éirinn nach raibh sé ann ina bhus agus bhí scéal éigin aige faoi gach aon bhaile acu. 
Bhí an‑suim aige sa stair chomh maith agus ba mhinic a théadh sé as a shlí chun dún, 
caisleán, seanshéipéal nó iarsma stairiúil éigin eile a thaispeáint do Thomás. Bhí Séipéilín 
Ghallarais, Clochán an Aifir, Achaidh Chéide, Gleann Bheatha agus mórán áiteanna eile 
nach iad feicthe ag Tomás cheana féin. Ní haon iontas, mar sin, gurbh iad an stair agus  
an tíreolaíocht na hábhair scoile ab fhearr leis.

Nuair a d’fhéach Tomás trasna an tseomra thug sé faoi ndeara go raibh Dima, an cara 
ab fhearr a bhí aige, ag staidéar ar a sheacht míle dícheall. Bhí gach aon rud ar bharr 
a ghoib ag Dima an oíche roimis sin nuair a chuir a Mham scrúdú air. Mar sin féin, 
theastaigh uaidh deimhin a dhéanamh de go n‑éireodh go maith leis sa teist. Buachaill 
ciúin staidéartha ab ea Dima Zvinski. An‑chomhluadar ab ea é chomh maith agus bhíodh 
an‑chuileachta aige féin agus ag Tomás ag imirt caide i dteannta a chéile tar éis scoile.

Thosaigh Tomás ag cuimhneamh ar thuras a dhein sé féin agus Dima sa bhus an 
samhradh so a d’imigh tharainn. Nach acu a bhí an chuileachta ar Chlochán an Aifir, ag 
léimt ó chloch go cloch agus iad ag ligint orthu féin gur shaighdiúirí de chuid na Féinne 
iad agus gurbh é Pól Fionn Mac Cumhaill! Ba bhreá le Tomás filleadh ar Chlochán an 
Aifir amach anso. Ba dheas leis an droichead téide, a bhí in aice láimhe, a thrasnú arís. 
Bhí sé chomh sásta le rí agus é ar an ndroichead so, é ag ligint air féin gur sa dufair ba 
dhoimhne i Meiriceá theas a bhí sé agus gurbh í abhainn na hAmasóine a bhí laistíos de!

Cruinn díreach an uair sin chuala Tomás cnag ar an ndoras agus chonaic sé Bean Uí 
Mhuirí, an príomhoide, ag siúl isteach. Bhí clúdach litreach aici don Máistir Seán.
‘Ní bheidh mé ag cur isteach oraibh,’ arsa í sin. ‘Cím go bhfuil sibh ag staidéar.’
Ansan shín sí an clúdach litreach go dtí an Máistir agus bhailigh sí léi.
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‘Cuiríg isteach na leabhartha anois,’ arsa an Máistir Seán chomh luath agus a bhí an 
príomhoide imithe.
Ansan thug sé leathanach do gach aon dalta acu.
‘Féadfaidh sibh tosú anois,’ arsa é sin, ‘agus cuimhníg nach bhfuil in aon teist ach seans 
chun a fháil amach cad atá foghlamtha agaibh cheana féin agus cad atá fós le foghlaim 
agaibh! Go n‑éirí go geal libh!’

Nuair a chonaic sé an páipéar cheap Tomás gur theist bhreá shimplí a bhí ann. Thosaigh 
sé ag scríobh agus fuadar faoi. Tar éis tamaill d’fhéach sé timpeall an tseomra arís. Bhí sé 
féin geall leis críochnaithe faoin dtráth so ach chonaic sé go raibh na leanaí eile fós ag 
scríobh leo. Bhí an Máistir Seán fós ag a bhord féin. Bhí an litir a bhí fachta aige  
ó Bhean Uí Mhuirí oscailte aige agus é á léamh.

‘Ní fheadar an amchlár do na cluichí caide a bheadh ann?’ arsa Tomás leis féin.
Ba bhreá le Tomás an chaid. Fuair sé báire gleoite an Domhnach roimis sin agus iad ag 
imirt i gcoinne Bhaile an Mhuilinn.
‘Ó, tá súil le Dia agam go roghnófar ar an bhfoireann mé i mbliana,’ arsa Tomás leis féin.
Thuig sé chomh deacair agus a bheadh sé áit a fháil agus a raibh d’imreoirí maithe i 
Rang a Sé. Cheap sé go raibh seans maith go gcuirfí ar an bpainéal é cé go mb’fhearr 
leis go mór is go fada a bheith ar an bhfoireann.

‘Níl fágtha agaibh ach dhá nóimeat,’ arsa an Máistir Seán.
Baineadh preab as Tomás. Thosaigh sé ag scríobh leis ar luas lasrach arís agus bhí na 
ceisteanna a bhí ar an leathanach freagartha aige nuair a dúirt an Máistir leo go raibh  
an t‑am istigh.
‘Ó, d’anam don diucs!’ arsa Tomás. ‘Ba dhóbair dom!’
Bhailigh an Máistir na leathanaigh agus dúirt sé leis na daltaí go bhféadfaidís an lón beag 
a ithe.

‘Bhí seans liom sa teist,’ arsa Tomás le Dima agus iad ar a slí amach sa chlós ag am sosa. 
‘Bhí na cúig cheist sin díreach freagartha agam nuair a dúirt an Máistir linn go raibh  
an t‑am istigh.’
‘Cúig cheist?’ arsa Dima. ‘Ach bhí cúig cheist eile ar chúl an leathanaigh. Caithfidh sé  
nár léis na treoracha!’
‘Ó, an diabhal! Níor léas!’ arsa Tomás. ‘Bhí an iomarca deabhaidh orm. A Mháistir! 
A Mháistir! Níor fhreagraíos ach cúig cheist. Ní fhaca na ceisteanna a bhí ar chúl an 
leathanaigh in aon chor.’
‘Mhuise, nach bhfacaís anois, a Thomáis,’ arsa an Máistir Seán. ‘Ná habair liom nár léis na 
treoracha a chuireas ar bharr an chéad leathanaigh.’
‘Níor léas, a Mháistir,’ arsa Tomás agus las sé go bun na gcluas. ‘An bhféadfainn an teist  
a chríochnú ag am sosa?’
‘Fuairis do sheans, a Thomáis,’ arsa an Máistir Seán. ‘An cuimhin leat an seanfhocal – Ní 
bhíonn breith ar an gcloch …?’
‘… ó chaitear í,’ arsa Tomás.
‘Nach in é agat anois é!’ arsa an Máistir. ‘Is ea, go deimhin. Is deacair an seanfhocal  
a shárú!’
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c
ní bhíonn breIth ar an gcloch ó chaItear í (Leagan Connachtach)

Ní raibh gíog ná míog as aon duine i seomra Rang a Cúig i Scoil an Chladaigh. Bhí 
na gasúir ag staidéar agus an tAtlas Bunscoile oscailte ar an mbord os a gcomhair 
amach. Deich nóiméad a bhí tugtha ag an Máistir Seán dóibh le súil a chaitheamh ar 
chontaetha agus ar phríomhbhailte na hÉireann. Ansin chuirfí scrúdú tíreolaíochta orthu. 
An‑mhúinteoir ab ea Seán Ó Murchú. Fear beag meánaosta a bhí ann agus bhíodh cuma 
shuáilceach air i gcónaí. Labhraíodh sé go lách leis na gasúir agus bhí siad uileag an‑mhór 
leis. Chaitheadh an Máistir a chuid laethanta saoire ag taisteal an domhain mhóir agus ní 
fios cé na scéalta a bhí aige faoi áiteacha i bhfad i gcéin. Ba mhinic a deireadh na gasúir 
go seasfaidís sa sneachta ag éisteacht leis na scéalta iontacha a d’insíodh an Máistir dóibh.

Níor chuir an scrúdú tíreolaíochta isteach ná amach ar Thomás de Paor. Nach raibh 
ainmneacha na gcontaetha agus na bpríomhbhailte ar bharr a ghoib aige! Tiománaí bus 
a bhí ina athair agus thugadh sé Tomás thart leis sa mbus le linn laethanta saoire an 
tsamhraidh. Mar sin, cé go raibh leathanach a ceathair déag den atlas oscailte ag Tomás, ní 
ar an leabhar a bhí a aird beag ná mór. Ag taisteal ó cheann ceann na tíre a bhí sé i mbus 
a Dhaid!

Bhí Pól de Paor, athair Thomáis, an‑tugtha don scéalaíocht. Ní raibh baile mór ná beag 
in Éirinn nach raibh sé ann ina bhus agus bhí scéal eicínt aige faoi chuile bhaile acu. 
Bhí an‑suim aige sa stair chomh maith agus ba mhinic a théadh sé as a bhealach le dún, 
caisleán, seaneaglais nó iarsma stairiúil eicínt eile a thaispeáint do Thomás. Bhí Séipéilín 
Ghallarais, Clochán an Aifir, Achaidh Chéide, Gleann Bheatha agus go leor áiteacha eile 
feicthe ag Tomás cheana féin. Ní hiontas ar bith, mar sin, gurbh iad an stair agus an 
tíreolaíocht na hábhair scoile ab fhearr leis.

Nuair a bhreathnaigh Tomás trasna an tseomra thug sé faoi deara go raibh Dima, an 
cara ab fhearr a bhí aige, ag staidéar ar a sheacht míle dícheall. Bhí chuile rud de 
ghlanmheabhair ag Dima an oíche roimhe sin nuair a chuir a mháthair scrúdú air. Mar 
sin féin, theastaigh uaidh a bheith cinnte go n‑éireodh go maith leis sa scrúdú. Buachaill 
ciúin staidéarach a bhí in Dima Zvinski. Comhluadar maith a bhí ann chomh maith agus 
bhíodh an‑spraoi aige féin agus ag Tomás ag imirt peile tar éis na scoile.

Thosaigh Tomás ag cuimhneamh ar thuras a ndeachaigh sé féin agus Dima air sa mbus 
an samhradh roimhe sin. Nárbh acu a bhí an spraoi ar Chlochán an Aifir, ag léim ó 
chloch go cloch agus iad ag ligint orthu féin gur shaighdiúirí de chuid na Féinne a bhí 
iontu agus gurbh é Pól Fionn Mac Cumhaill! Bheadh an‑suim ag Tomás a ghabháil go 
Clochán an Aifir arís. Thaitneodh leis siúl ar an droichead rópa, a bhí cóngarach don áit. 
Bhí sé chomh sásta le rí agus é ar an droichead seo, é ag ligint air féin gur sa dufair ba 
dhoimhne i Meiriceá theas a bhí sé agus gurbh í abhainn na hAmasóine a bhí thíos faoi!

Ag an bpointe sin chuala Tomás cnag ar an doras agus chonaic sé Bean Uí Mhuirí, an 
príomhoide, ag siúl isteach. Bhí clúdach litreach aici don Mháistir Seán.
‘Ní bheidh mé ag cur isteach oraibh,’ ar sise. ‘Feicim go bhfuil sibh ag staidéar.’
Ansin shín sí an clúdach litreach chuig an Máistir agus bhailigh sí léi.
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‘Cuirigí isteach na leabhra anois,’ a dúirt an Máistir Seán chomh luath agus a bhí an 
príomhoide imithe.
Ansin thug sé leathanach do chuile dhalta.
‘Is féidir libh tosú anois,’ ar seisean, ‘agus cuimhnígí nach bhfuil in aon scrúdú ach seans 
lena fháil amach céard atá foghlamtha agaibh cheana féin agus céard atá fós le foghlaim! 
Go n‑éirí libh!’

Nuair a chonaic sé an páipéar cheap Tomás gur scrúdú breá simplí a bhí ann. Thosaigh sé 
ag scríobh le buile. Tar éis scaithimh bhreathnaigh sé timpeall an tseomra arís. Bhí sé féin 
i ngar a bheith críochnaithe faoin am seo ach chonaic sé go raibh na gasúir eile fós ag 
scríobh leo. Bhí an Máistir Seán fós ag a bhord. Bhí an litir a fuair sé ó Bhean Uí Mhuirí 
oscailte aige agus é á léamh.

‘An bhfuil seans ar bith gurb é an t‑amchlár do na cluichí peile a bheadh ann?’ arsa 
Tomás leis féin.
B’aoibhinn le Tomás an pheil. D’aimsigh sé cúl breá an Domhnach roimhe sin agus iad  
ag imirt in aghaidh Bhaile an Mhuilinn.
‘Ó, tá súil le Dia agam go gcuirfear ar an bhfoireann mé i mbliana,’ arsa Tomás leis féin.
Thuig sé cé chomh deacair agus a bheadh sé áit a fháil agus a raibh d’imreoirí maithe i 
Rang a Sé. Cheap sé go raibh seans maith go gcuirfí ar an bpainéal é cé gurbh fhearr leis 
i bhfad Éireann a bheith ar an bhfoireann.

‘Níl fágtha agaibh ach dhá nóiméad,’ arsa an Máistir Seán.
Baineadh geit as Tomás. Thosaigh sé ag scríobh arís agus fíbín air agus bhí na ceisteanna 
ar an leathanach freagartha aige nuair a dúirt an Máistir leo go raibh an t‑am caite.
‘Ó, a dhiabhail!’ arsa Tomás. ‘Ba bheag nár rugadh ansin orm!’
Bhailigh an Máistir na leathanaigh agus dúirt sé leis na daltaí go bhféadfaidís an lón beag 
a ithe.

‘Bhí an t‑ádh dearg orm sa scrúdú,’ arsa Tomás le Dima agus iad ar a mbealach amach sa 
gclós ag am sosa. ‘Bhí na cúig cheist sin díreach freagartha agam nuair a dúirt an Máistir 
linn go raibh an t‑am caite.’
‘Cúig cheist?’ arsa Dima. ‘Ach bhí cúig cheist eile ar an taobh eile den leathanach. 
Caithfidh sé nár léigh tú na treoracha!’
‘Ó, a dhiabhail! Níor léigh!’ arsa Tomás. ‘Bhí an oiread sin fuadar fúm. A Mháistir!  
A Mháistir! Níor fhreagair mise ach cúig cheist. Ní fhaca mé na ceisteanna a bhí ar an 
taobh eile den leathanach ar chor ar bith.’
‘Muise, cé nach bhfaca, a Thomáis?’ arsa an Máistir Seán. ‘Ná habair liom nár léigh tú  
na treoracha a chuir mé ar bharr an chéad leathanaigh.’
‘Níor léigh, a Mháistir,’ arsa Tomás agus é deargtha suas. ‘An bhféadfainn an scrúdú  
a chríochnú ag am sosa?’
‘Fuair tú do sheans, a Thomáis,’ arsa an Máistir Seán. ‘An cuimhin leat an seanfhocal – Ní 
bhíonn breith ar an gcloch …?’
‘… ó chaitear í,’ arsa Tomás.
‘Nach in é anois agat é!’ arsa an Máistir. ‘Is ea, go deimhin. Is deacair an seanfhocal  
a bhualadh!’
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An Scoil
 CeaCht 2

Cuspóirí / Feidhmeanna Teanga

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt
●	 a chumas samhlaíochta a fhorbairt trí ligean air gur duine eile é
●	 ceisteanna a chumadh agus a fhreagairt
●	 píosa breise a chumadh do scéal agus é a scríobh

eiseamláirí

Cár 1. [Cá háit ar] rugadh thú?
 Cén aois tú?
 Cá bhfuil tú i do chónaí [ag maireachtáil / ag maireachtaint] anois?
 Cá fhad [Cén fad] / An fada atá tú i do chónaí [ag maireachtáil / ag maireachtaint] ansin 

/ san áit sin?
 An bhfuil bean chéile / fear céile / páistí [leanaí / gasúir] / deartháireacha / 

deirfiúracha agat?
 An dtaitníonn (sé) [An maith] leat a bheith i do mhúinteoir / i do thiománaí /  

i do scoláire / i do …(gairm)?
 Mura mbeifeá [Murach tú a bheith / Murach go bhfuil tú] i do mhúinteoir / i do 

thiománaí / i do …(gairm) cén sórt poist a bheadh agat [céard a bheadh ar siúl agat / 
céard [cad é] a bheifeá a dhéanamh / cad a bheadh á dhéanamh agat]?

 Cad [Céard] é do mheas ar [Céard a déarfá faoi] …(carachtar eile sa scéal)?
 …(ceisteanna eile de réir mholtaí na ndaltaí).

áiseanna

●	 An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 1, Rian 4)

Cur Chuige

Téigh siar ar an scéal ‘Ní bhíonn breith ar an gcloch ó chaitear í’ (Ceacht 1). Iarr ar na daltaí 
aird ar leith a dhíriú ar thréithe na bpríomhcharachtar sa scéal. Seinn an dlúthdhiosca.

Iarr ar dhaltaí aonair duine de phríomhcharachtair an scéil a roghnú agus cur síos a dhéanamh 
air nó uirthi. Seinn an dlúthdhiosca arís, má éilíonn na daltaí é. Déan liosta ar an gclár de 
thréithe na gcarachtar. Cé acu carachtar is fearr leis na daltaí? Iarr orthu cúiseanna a thabhairt 
lena bhfreagra.

Iarr ar gach dalta carachtar amháin as an scéal a roghnú agus ligean air gurb é féin an carachtar 
sin. Mínigh do na daltaí go mbeidh orthu ceisteanna a fhreagairt mar a d’fhreagródh an 
carachtar sin iad. Lig dóibh éisteacht leis an scéal arís má éilíonn siad é.
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Múin an eiseamláir. Pléigh ceisteanna eile a d’fhéadfaí a chur ar na carachtair éagsúla. D’fhéadfá 
na ceisteanna a thaispeáint ar an scáileán mar chabhair don chruinneas. Roghnaigh daltaí aonair 
ansin le suí os comhair an ranga agus ceisteanna ón rang a fhreagairt mar a dhéanfadh an 
carachtar atá roghnaithe acu. Maidir le ceisteanna nach bhfuil an freagra sa scéal, bíodh saoirse 
ag an dalta atá á cheistiú a rogha freagra a chumadh orthu. Dírigh aird ar leith ar chruinneas  
ó thaobh na gceisteanna de.

Abair leis na daltaí gur inis Tomás dá mhuintir an tráthnóna sin faoin rud a thit amach ar scoil. 
Iarr orthu píosa a chur le deireadh an scéil ag tosú le ‘An tráthnóna sin bhí an teaghlach [líon 
tí] ar fad ag ithe dinnéir le chéile. Tar éis tamaill d’fhiafraigh a athair de Thomás faoina 
lá ar scoil ….’ Scríobhadh na daltaí dréacht den scéal ar dtús. Déanaidís eagarthóireacht, 
athdhréachtú agus profú air ansin agus déanaidís é a leagan amach go snasta. D’fhéadfaí 
áiseanna ilmheán an ranga a úsáid chuige sin. Má tá na daltaí sásta lena gcuid oibre iarr orthu a 
scéal a léamh don rang nó dá bpáirtí agus é a chur ina bhfillteán scríbhneoireachta mar shampla 
den seánra.

Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

ForleaThnú

	 Sa scéal ‘Ní bhíonn breith ar an gcloch ó chaitear í’ deirtear gur thosaigh Tomás ag 
scríobh ‘ar theann a dhíchill / ar luas lasrach / agus fíbín air’ nuair a dúirt an Máistir 
nach raibh ach dhá nóiméad fágtha. An bhfuil leaganacha eile ag na daltaí a chuirfeadh  
a leithéid in iúl? Múin más gá:

Thosaigh sé ag scríobh chomh gasta [tapa / sciobtha] in Éirinn agus a bhí sé in ann 
[agus a d’fhéad sé / agus a bhí ar a chumas / agus a bhí sé ábalta]. [Thosaigh sé ag scríobh le buile.]
Bhí (cad é) fuadar faoi.
Bhí saothar air ag scríobh, etc.

Iarr ar na daltaí éisteacht leis an scéal sna canúintí eile agus na nathanna a úsáideadh  
sna canúintí sin a aimsiú.
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An Scoil
 CeaCht 3

Cuspóirí / Feidhmeanna Teanga

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 ábhair churaclam na hiarbhunscoile a ainmniú
●	 spéis nó easpa spéise a léiriú
●	 gné ar leith den ghramadach a thabhairt faoi deara agus a thuiscint (an modh 

coinníollach)

eiseamláirí

Is iad na hábhair atá ar an gcuraclam 1. [ar an churaclam] [Is iad na hábhair a múintear]  
i …(ainm iarbhunscoile sa cheantar) ná bitheolaíocht, ceimic, fisic, cuntasaíocht, 
Fraincis, …(ábhair).
Dá mbeadh …2. (ainm) san iarbhunscoil / sa mheánscoil / sa scoil chuimsitheach 
/ sa phobalscoil / sa ghairmscoil chuirfeadh / ní chuirfeadh sé / sí suim [bheadh 
/ ní bheadh spéis aige / aici] sa(n) / i(n) …(ábhair ar leith) / d’fhoghlaimeodh sé / sí 
go leor [mórán / neart / a lán] rudaí nua [rudaí úra] / d’fhágfadh sé / sí an teach [an 
tigh] ar [ag] …(am) ar maidin / cheannódh sé / sí lón sa siopa / sa chaife áitiúil 
/ thiocfadh sé / sí abhaile ar [ag] …(am) tráthnóna / chaithfeadh sé / sí go leor 
[mórán / a lán / cuid mhaith / cuid mhór] ama ag staidéar [i mbun staidéir] / d’imreodh 
sé / sí …(cluichí) / bhuailfeadh sé / sí le daoine nua [chasfaí daoine úra air / uirthi / 
gheobhadh sé / sí aithne ar dhaoine úra] / …(de réir thuairiscí na ndaltaí).

áiseanna

●	 Clár ama nó réamheolaire ó iarbhunscoil sa cheantar

Cur Chuige

Pléigh an iarbhunscoil / na hiarbhunscoileanna atá sa cheantar. An bhfuil a fhios ag na daltaí 
cad iad na hábhair a bhíonn á múineadh sa scoil / sna scoileanna sin? Mura bhfuil iarr orthu 
teacht ar an eolas sa bhaile nó iarr ar mhúinteoir nó ar dhaltaí as an scoil teacht isteach agus 
labhairt leis an rang. Faigh cóip de chlár ama agus de réamheolaire na scoile, más féidir. Múin 
an chéad eiseamláir. D’fhéadfaí cluiche ‘An Crochadóir’ a imirt bunaithe ar na hábhair.

Pléigh na hábhair agus na himeachtaí seach‑churaclaim atá ar fáil san iarbhunscoil / sna 
hiarbhunscoileanna atá sa cheantar. Cad iad na rudaí a mbeadh spéis ag na daltaí iontu 
dá mbeidís san iarbhunscoil anois? Cén t‑athrú a thiocfadh ar a saol? Roinn na daltaí ina 
mbeirteanna chun na ceisteanna seo a phlé. Múin an dara heiseamláir. Iarr ar dhaltaí aonair 
tuairisciú faoina ndúirt a bpáirtí mar atá san eiseamláir.

Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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Dírigh aird na ndaltaí ar na briathra atá sa dara heiseamláir. Scríobh ar an gclár iad,  
i.e. chuirfeadh / d’fhoghlaimeodh / d’fhágfadh / cheannódh / thiocfadh / chaithfeadh / 
d’imreodh / bhuailfeadh. Cad a thugann na daltaí faoi deara faoi dheireadh na mbriathra 
seo sa mhodh coinníollach? An bhfeiceann siad patrún ar bith? Le cabhair na ndaltaí scríobh 
ceithre liosta ar an gclár – na briathra a chríochnaíonn ar ‘‑fadh’, na briathra a chríochnaíonn 
ar ‘‑feadh’, na briathra a chríochnaíonn ar ‘‑ódh’ agus na briathra a chríochnaíonn ar ‘‑eodh’. 
Mínigh do na daltaí go bhfuil dhá ghrúpa briathra rialta ann sa Ghaeilge – an chéad réimniú 
agus an dara réimniú. Scríobh na teidil ‘An Chéad Réimniú’ agus ‘An Dara Réimniú’ leis na 
liostaí cuí ar an gclár. Iarr ar na daltaí ansin an dá theideal agus na liostaí briathra a chóipeáil 
ina gcóipleabhar. Cad a thugann na daltaí faoi deara faoi dheireadh na mbriathra i ngach 
réimniú? An cuimhin leo an riail ‘caol le caol agus leathan le leathan’? Dearbhaigh go bhfuil 
deireadh caol agus deireadh leathan ag baint le gach réimniú. Iarr ar na daltaí an litir ‘c’ a chur 
leis na briathra a bhfuil deireadh caol acu agus ‘l’ a chur leo siúd a bhfuil deireadh leathan acu. 
Spreag iad le samplaí eile de bhriathra sa tríú pearsa uatha modh coinníollach a mholadh le cur 
lena liostaí. Iarr orthu samplaí a lorg chomh maith i dtéacsanna éagsúla atá in úsáid sa rang agus 
iad sin a chur lena liostaí.
(Nóta: Féach an mhír ghramadaí sa cheacht ‘Mé Féin: Ceacht 1’.)
(Nóta: Is iad na briathra a chríochnaíonn ar ‘‑fadh’ agus ‘‑feadh’ atá sa chéad réimniú agus iad 
siúd a chríochnaíonn ar ‘‑ódh’ agus ‘‑eodh’ atá sa dara réimniú.)

ForleaThnú

	 Iarr ar na daltaí fiafraí dá muintir sa bhaile cad iad na cuimhní cinn atá acu maidir lenar 
fhoghlaim siad ar scoil. Múin más gá:

Dúirt …(ainm) gur ar éigean is [gur] cuimhin [cuimhneach] leis / léi féin faic [dada / 
tada / aon cheo / aon ní / rud ar bith] faoin mbunscoil [faoin bhunscoil]. [Dúirt …(ainm) gur 
beag is cuimhin leis faoin mbunscoil.]
Ní théadh [Ní rachadh] ach corrdhuine (fánach) [fodhuine] chuig an meánscoil  
[go dtí an mheánscoil] nuair a bhí mo sheanathair [m’athair mór / m’athair críonna] / mo 
sheanmháthair [mo mháthair mhór / mo mháthair chríonna] óg.
Is cuimhin [Is cuimhneach] le …(ainm) (go maith) go mbídís [go mbíodh siad]  
ag foghlaim …(ábhar).
Thaitníodh (an) …(ábhar) thar cionn [go mór / thar barr / go breá] le …(ainm) ach 
dúirt sé / sí go mbíodh an ghráin dhearg [an ghráin shíoraí] aige / aici ar  
(an) …(ábhar / gné d’ábhar). [Ba bhreá le …(ainm) (an) …(ábhar) ach níor lú leis / léi an sioc ná 
(an) …(ábhar eile). / Bhí an‑luí ag …(ainm) leis (an) …(ábhar) ach ní raibh aon luí aige / aici leis 
(an) …(ábhar eile). / Bhí dúil mhór ag …(ainm) i(n) / sa(n) …(ábhar) ach bhí fuath an domhain 
aige / aici do(n) …(ábhar eile).]
Dúirt …(ainm) nach raibh mórán prae leis / léi [nach raibh sé / sí thar mholadh beirte / 
nach raibh sé / sí thairis sin / nach raibh mórán cuma air / uirthi] ag (an) …(ábhar / gné d’ábhar) 
ach nach raibh caill ar bith [aon chailliúint] air / uirthi ag (an) …(ábhar eile)  
[go raibh sé / sí sách maith [réasúnta / maith go leor] ag (an) …(ábhar eile)], etc.,

de réir thuairiscí na ndaltaí.
	 Pléigh na príomhdhifríochtaí atá idir córas oideachais an lae inniu agus an córas a bhí 

ann nuair a bhí tuismitheoirí / seantuismitheoirí / sin‑seantuismitheoirí na ndaltaí 
ina scoláirí. Iarr ar dhaoine aosta ón gceantar teacht isteach agus labhairt leis na daltaí 
faoi na laethanta a chaith siad féin ar scoil agus faoin athrú a fheictear dóibh atá tagtha 
ar an gcóras ó shin. Cabhraigh leis na daltaí ceisteanna a chumadh roimh ré. Cinntigh 
cruinneas na gceisteanna.
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	 Iarr ar na daltaí taighde a dhéanamh chun teacht ar eolas faoi stair bhur scoile féin. 
D’fhéadfaí tionscadal ranga a bhunú ar an ábhar, an t‑eolas a bailíodh a chur i gcló  
i bhfoirm leabhair agus cóip a thabhairt do gach dalta le tabhairt abhaile.

	 Pléigh na scoileanna scairte a bhí in éirinn san ochtú agus sa naoú haois déag agus  
an stair a bhaineann leo.
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An Scoil
 CeaCht 4

Cuspóirí / Feidhmeanna Teanga

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 dearcadh a léiriú
●	 tomhas a dhéanamh maidir le dearcadh daoine eile
●	 éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
●	 saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
●	 a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt
●	 tuairisc nuachtáin a chumadh agus a scríobh

eiseamláirí

1. Bím breá sásta nuair a fhaighim amach go bhfuil ionadaí againn sa rang cionn 
is [de bharr / mar gheall ar / mar / toisc] …(cúiseanna). / Titeann an lug ar an lag agam 
[orm] [Tagann lagmhisneach orm] nuair a fhaighim amach go bhfuil ionadaí againn 
cionn is [de bharr / mar gheall ar / ós rud é / mar] …(cúiseanna). / Is cuma liom (sa riach 
[sa sioc / sa diabhal]) [Ní miste liom (in aon chor)], chomh fada is nach dtarlaíonn sé [nach 
dtiteann sé amach] ach uair sa gcéad [fo‑uair / corruair / anois agus arís] / chomh fada is 
nach mbíonn an t‑ionadaí againn i bhfad. / …(dearcadh na ndaltaí).

2. Déarfainnse [Seans] go raibh siad [go rabhadar] breá sásta nuair a fuair siad  
[a fuaireadar] amach go raibh ionadaí acu cionn is [de bharr / ós rud é / mar gheall ar] 
…(cúiseanna). / Is dóigh [Is dócha] gur thit an lug ar an lag acu [orthu] nuair a fuair 
siad [a fuaireadar] amach go raibh ionadaí acu toisc [ós rud é / de bharr / mar gheall ar] 
…(cúiseanna). / Seans [Is dócha] gur chuma leo eatarthu é. [Seans gur chuma leo cé acu. / 
Seans nár chuir sé isteach ná amach orthu.]

áiseanna

●	 An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 1, Rian 4)
●	 An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 3, 9 nó 15)

Cur Chuige

Téigh siar ar an scéal ‘Ní bhíonn breith ar an gcloch ó chaitear í’ (Ceacht 1). Abair leis na daltaí 
gur ionadaí a bhí sa seomra ranga maidin amháin nuair a tháinig na daltaí isteach agus nach 
raibh tásc ná tuairisc ar an Máistir Seán. Conas a bhraitheann na daltaí féin nuair a fhaigheann 
siad amach go bhfuil ionadaí istigh in áit an mhúinteora? Múin an chéad eiseamláir.

Conas a bhraith rang an Mháistir Seán an mhaidin áirithe sin, dar leis na daltaí? Múin an dara 
heiseamláir.

Seinn an dlúthdhiosca. Pléigh na tuairimí a léirigh na daltaí sa dara heiseamláir i gcomhthéacs 
ar thit amach sa sceitse.
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Iarr ar na daltaí oibriú ina mbeirteanna agus an tuairisc a bhí sa nuachtán áitiúil ar an timpiste a 
bhain don Mháistir Seán a chumadh agus a scríobh. Scríobhadh na daltaí dréacht den tuairisc ar 
dtús. Déanaidís eagarthóireacht, athdhréachtú agus profú uirthi ansin agus déanaidís í a leagan 
amach go snasta. D’fhéadfaí áiseanna ilmheán an ranga a úsáid chuige sin. Má tá na daltaí  
sásta lena gcuid oibre iarr orthu a dtuairisc a léamh don rang nó dá bpáirtí agus iad a chur  
ina bhfillteán scríbhneoireachta mar shampla den seánra.

ForleaThnú

	 Pléigh an rann traidisiúnta seo leis na daltaí:

An té a léann leabhar is nach gcoinníonn é ina mheabhair,
Nuair a chailleann sé an leabhar bíonn sé ina bhaileabhair.

	 Scríobh na habairtí seo as an sceitse ar an gclár.
Tá an seanchreatlach [sean trach] meirgeach sin de charr [de mhótar] atá aige ag titim 
as a chéile.
Dia idir sinn agus an t‑olc / an anachain!
Faraor, beidh sé scaitheamh maith sula bhfeicfidh muid ar ais é. [Is baolach nach 
gcífimid thar n‑ais ar scoil é go ceann tamaill mhaith. / Tá eagla orm nach mbeidh sé ar ais ag obair  
go ceann tamaill mhaith.]

An féidir leis na daltaí cuimhneamh ar bhealaí eile leis an rud atá á léiriú sna habairtí 
seo a rá? Cuir i gcuimhne dóibh go bhféadfaí an briathar a athrú, claoninsint a úsáid, 
nath cainte nua a chur isteach, etc. D’fhéadfaidís éisteacht leis an sceitse sa dá chanúint 
eile agus na nathanna atá acusan a aimsiú. D’fhéadfá an rud céanna a dhéanamh  
le habairtí eile as an sceitse agus as an scéal.
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U
caD é a tháInIg ar an mháIstIr seán? (Leagan Ultach)

Scéalaí:  Nuair a tháinig na páistí isteach i seomra Rang a Cúig i Scoil an 
Chladaigh ar maidin ní raibh tásc ná tuairisc ar an Mháistir Seán. 
Ní raibh sé ina shuí ag an tábla ag ceartú cóipleabharthaí mar ba 
ghnách leis a bheith. Ní raibh, muise, ach bhí duine inteacht eile 
ina shuí ina áit – fear óg nach raibh feicthe riamh roimhe  
ag na daltaí.

Caoimhín:  Dia is Muire daoibh, a pháistí. Is mise an Múinteoir Caoimhín. 
Suígí síos anois agus léigí bhur gcuid úrscéalta. Caithfidh mise 
plean oibre an Mháistir a léamh sula dtosóidh muid ag obair.

Megan:  Ach cá bhfuil an Máistir Seán? Cad chuige nach bhfuil sé anseo?
Tomás:  Cad é atá air? An bhfuil sé tinn?
Dima: Ní raibh a dhath air inné, ar scor ar bith.
Caoimhín:  Ó, níl a fhios agamsa. Níor dhúirt Bean Uí Mhuirí liomsa ach go 

raibh ionadaí a dhíth sa scoil go deireadh na bliana. Anois socraígí 
síos, le bhur dtoil.

Lúsaí: Go deireadh na bliana! Ach sin chóir a bheith trí mhí eile!
Tomás:  A Dhia mo shábháil! Caithfidh sé gur tháinig rud inteacht 

millteanach ar an Mháistir Seán!
Megan:  An ndéarfá go raibh timpiste aige ar a bhealach chun an bhaile 

inné? Tá an seanchreatlach meirgeach sin de charr atá aige ag titim 
as a chéile.

Dima:  Arú, ní hin ar chor ar bith é. Nach cuimhneach libh é a bheith  
á rá linn go dtéann sé a shnámh chóir a bheith achan tráthnóna? 
Tá mise ag déanamh gur éirigh rud inteacht dó agus é ag snámh.

Megan: Dia idir sinn agus an t‑olc!
Lúsaí:  Déarfainnse gurb é an rud a tháinig air ná gur sciob fir as Mars  

leo é.
Tomás:  Tusa agus do chuid martians. Ná bí chomh dúr. Níl a leithéid de 

rud ann agus fir as Mars!
Caoimhín:  Stadaigí, a pháistí! Tá i bhfad barraíocht calláin agaibh. Nár dhúirt 

mé libh …
Megan:  Ach ansin arís cad chuige a síleann muid gur tháinig rud inteacht 

air? B’fhéidir gur bhain sé an lató agus go bhfuil sé ar shiúl leis  
go dtí an Astráil nó áit inteacht? Bíonn sé i gcónaí ag caint ar 
chomh mór agus a thaitin Sydney agus Melbourne leis.

Dima:  Arú, ní hé ar chor ar bith. Ní imeodh sé leis mar sin gan rud 
inteacht a rá linne. Nach breá gur inis sé dúinn roimh an Nollaig 
cá raibh sé ag gabháil ar laetha saoire.

Caoimhín:  Cá mhéad uair a chaithfidh mé a rá libh …
 (Tá Bean Uí Mhuirí, an príomhoide, tagtha isteach.)
Bean Uí Mhuirí:  An bhfuil sibh ceart go leor anseo, a Chaoimhín? Tá sibh le 

cloisteáil thíos i mbun an halla, a pháistí. Bígí deas múinte  
don Mháistir Caoimhín, mar is gnách libh a bheith.
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Lúsaí:  Ach, a Bhean Uí Mhuirí, dúirt an Múinteoir … Cá hainm atá air? 
… Dúirt sé linn go mbeidh sé anseo go deireadh na bliana. Cad é 
a tháinig ar an Mháistir Seán?

Bean Uí Mhuirí:  Má bhíonn sibh ciúin inseoidh mé daoibh é.
  Níl a fhios agam ar chuala sibh faoin timpiste ag an chrosbhealach 

tráthnóna aréir? Bhuail dhá charr in éadan a chéile. Bhuel, … bhí 
an Máistir Seán ar dhuine de na tiománaithe.

Tomás: Cad é mar atá sé? Níl sé marbh, an bhfuil?
Bean Uí Mhuirí:  Bhris an fear bocht cuid mhaith dá chnámha agus bhí an t‑ádh air 

nár maraíodh é. Tá eagla orm nach mbeidh sé ar ais ag obair  
go ceann tamaill mhaith.

Megan: Ó, an Máistir Seán bocht! Caithfidh muid cárta a dhéanamh dó.
Bean Uí Mhuirí:  Anois, a pháistí, is é an rud is fearr a d’fhéadfadh sibhse a 

dhéanamh don Mháistir Seán ná aird a thabhairt ar an Mháistir 
Caoimhín. Bígí múinte béasach leis, mar is gnách libh a bheith. An 
ndéanfaidh sibh an méid sin?

Rang le chéile: Déanfaidh muid, a Bhean Uí Mhuirí.
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m
caD a D’ImIgh ar an máIstIr seán? (Leagan Muimhneach)

Scéalaí:  Nuair a tháinig na leanaí isteach i seomra Rang a Cúig i Scoil an 
Chladaigh ar maidin ní raibh tásc ná tuairisc ar an Máistir Seán. Ní 
raibh sé suite ag a bhord ag ceartú cóipleabhar faoi mar ba ghnách 
leis a bheith. Ní raibh, mhuis, ach bhí duine éigin eile suite ina áit 
– fear óg nach raibh feicthe riamh cheana ag na daltaí.

Caoimhín:  Dia is Muire daoibh, a leanaí. Is mise an Múinteoir Caoimhín. 
Suigíg síos, anois, agus léigíg bhur gcuid úrscéalta. Caithfeadsa 
plean oibre an Mháistir a léamh sula dtosóimid ag obair.

Megan:  Ach cá bhfuil an Máistir Seán? Cad ina thaobh nach bhfuil sé 
anso?

Tomás: Cad a d’imigh air? An bhfuil sé breoite?
Dima: Ní raibh faic inné air!
Caoimhín:  Ní fheadarsa faic. Ní dúirt Bean Uí Mhuirí liomsa ach go raibh 

ionadaí ag teastáil sa scoil go deireadh na bliana. Anois socraíg síos, 
más é bhur dtoil é.

Lúsaí: Go deireadh na bliana! Ach sin ionann is trí mhí eile!
Tomás:  A Mhuire Mháthair! Ní foláir nó gur imigh rud éigin uafásach  

ar an Máistir Seán!
Megan:  An ndéarfá go raibh timpiste aige ar a shlí abhaile inné? Tá an 

seanchreatlach meirgeach san de mhótar atá aige ag titim  
as a chéile.

Dima:  Dhera, ní hin é in aon chor é. Nach cuimhin libh é a bheith á 
rá linn go dtéann sé ag snámh geall leis gach aon tráthnóna? 
Deinimse amach gurb ann a d’imigh rud éigin air agus é ag snámh.

Megan: Dia idir sinn agus an t‑olc!
Lúsaí:  Déarfainnse gurb é a d’imigh air ná gur sciob neacha neamhshaolta 

leo é.
Tomás:  Tusa agus do chuid aliens. Ná bí chomh dúr. Níl a leithéid de rud 

agus neacha neamhshaolta ann!
Caoimhín:  Éiríg as, a leanaí! Tá an iomarca gleo ar fad agaibh. Ná dúrt libh 

cheana …
Megan:  Ach ansan arís cad ina thaobh gur dóigh linn gur imigh drochrud 

éigin air? An ann a bhuaigh sé an lató agus go bhfuil sé bailithe 
leis go dtí an Astráil nó áit éigin? Bíonn sé i gcónaí ag trácht ar 
chomh mór agus a thaitin Sydney agus Melbourne leis.

Dima:  Dhera, ní hea ná é. Ní imeodh sé leis mar sin gan aon ní a rá linn. 
Nach maith go ndúirt sé linn roimis an Nollaig cá raibh sé ag dul 
ar laethanta saoire.

Caoimhín: An mó babhta a chaithfidh mé a rá libh …
 (Tá Bean Uí Mhuirí, an príomhoide, tagtha isteach.)
Bean Uí Mhuirí:  An bhfuil sibh ceart go leor anso, a Chaoimhín? Tá sibh le clos 

thíos i mbun an halla, a leanaí. Bíg deas múinte don Máistir 
Caoimhín, mar is gnách libh a bheith.
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Lúsaí:  Ach, a Bhean Uí Mhuirí, dúirt an Múinteoir … Cén ainm atá arís 
air? … Dúirt sé linn go mbeidh sé anso go deireadh na bliana. Cad 
a d’imigh ar an Máistir Seán?

Bean Uí Mhuirí:  Má bhíonn sibh ciúin déarfaidh mé libh é.
  Ní fheadar an gcualabhair faoin dtimpiste ag an gcrosbhóthar 

tráthnóna aréir? Bhuail dhá mhótar i gcoinne a chéile. Bhuel,  
… bhí an Máistir Seán ar dhuine de na tiománaithe.

Tomás: Conas atá aige? Níl sé marbh, an bhfuil?
Bean Uí Mhuirí:  Bhris an fear bocht cuid mhaith dá chnámha agus bhí an‑seans leis 

nár maraíodh é. Is baolach nach gcífimid thar n‑ais ar scoil é  
go ceann tamaill mhaith.

Megan: Ó, an Máistir Seán bocht! Caithfimid cárta a dhéanamh dó.
Bean Uí Mhuirí:  Anois, a leanaí, is é an rud is fearr a d’fhéadfadh sibhse a 

dhéanamh don Máistir Seán ná aird a thabhairt ar an Máistir 
Caoimhín. Bíg múinte béasach leis, mar is gnách libh a bheith.  
An ndéanfaidh sibh an méid sin?

Rang le chéile: Déanfaimid, a Bhean Uí Mhuirí.
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c
céarD a tharla Don mháIstIr seán? (Leagan Connachtach)

Scéalaí:  Nuair a tháinig na gasúir isteach i seomra Rang a Cúig i Scoil an 
Chladaigh ar maidin ní raibh tásc ná tuairisc ar an Máistir Seán. Ní 
raibh sé suite ag a bhord ag ceartú cóipleabhar mar a bhíodh sé 
go hiondúil. Ní raibh, muis, ach bhí duine eicínt eile suite ina áit – 
fear óg nach raibh feicthe riamh cheana ag na gasúir.

Caoimhín:  Dia daoibh, a ghasúra. Is mise an Múinteoir Caoimhín. Suígí síos 
ansin anois agus léigí bhur gcuid úrscéalta. Caithfidh mise plean 
oibre an Mháistir a léamh sula dtosóidh muid ag obair.

Megan: Ach cá bhfuil an Máistir Seán? Cén fáth nach bhfuil sé anseo?
Tomás: Céard a tharla dó? An bhfuil sé tinn?
Dima: Ní raibh tada air inné!
Caoimhín:  Níl a fhios agam. Níor dhúirt Bean Uí Mhuirí liomsa ach go raibh 

ionadaí ag teastáil sa scoil go deireadh na bliana. Anois socraígí 
síos, le bhur dtoil.

Lúsaí: Go deireadh na bliana! Ach sin ionann is trí mhí eile!
Tomás:  Ó bhó! Caithfidh sé gur tharla rud eicínt uafásach don Mháistir 

Seán!
Megan:  Meas tú an raibh timpiste aige ar a bhealach abhaile inné? Tá an 

sean trach meirgeach sin de charr atá aige ag titim as a chéile.
Dima:  Dhera, ní hin é ar chor ar bith é. Nach cuimhneach libh é a 

bheith ag inseacht dúinn go dtéann sé ag snámh beagnach chuile 
thráthnóna beo? Tá mise ag ceapadh gurb é an chaoi ar tharla  
rud eicínt dó nuair a bhí sé ag snámh.

Megan: Dia idir sinn agus an anachain!
Lúsaí: Déarfainnse gurb éard a tharla ná gur sciob na hallúraigh leo é.
Tomás:  Tusa agus do chuid aliens. Ná bí chomh dúr. Níl a leithéid de rud 

ann is allúraigh!
Caoimhín:  Éirígí as, a ghasúra! Tá i bhfad an iomarca gleo agaibh. Nár dhúirt 

mé libh cheana …
Megan:  Ach arís ar ais cén fáth a gceapann muid gur tharla drochrud dó ar 

chor ar bith? An é an chaoi ar ghnóthaigh sé an lató agus go bhfuil 
sé bailithe leis go dtí an Astráil nó áit eicínt? Bíonn sé i gcónaí ag 
caint ar chomh mór is a thaitin Sydney agus Melbourne leis.

Dima:  Muise, ní fhéadfadh sé gurb in a tharla. Ní imeodh sé leis mar sin 
gan aon cheo a rá linne. Nach maith gur inis sé dúinn roimh an 
Nollaig cá raibh sé le gabháil ar laethanta saoire.

Caoimhín: Cé mhéad uair a chaithfeas mé a rá libh …
 (Tá Bean Uí Mhuirí, an príomhoide, tagtha isteach.)
Bean Uí Mhuirí:  An bhfuil sibh ceart go leor anseo, a Chaoimhín? A ghasúra, tá 

sibh le cloisteáil thíos ag bun an halla. Anois bígí deas múinte don 
Mháistir Caoimhín, mar is gnách libh a bheith.

Dima:  Ach, a Bhean Uí Mhuirí, dúirt an Múinteoir … Cén t‑ainm atá air 
arís? … Dúirt sé linn go mbeidh sé anseo go deireadh na bliana. 
Céard a tharla don Mháistir Seán?
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Bean Uí Mhuirí: Má bhíonn sibh ciúin inseoidh mé daoibh.
  Níl a fhios agam ar chuala sibh faoin timpiste a bhí ag an 

gcrosbhóthar tráthnóna aréir. Bhuail dhá charr in aghaidh a chéile. 
Bhuel, … ba é an Máistir Seán duine de na tiománaithe.

Tomás: An bhfuil sé ceart go leor? Níl sé maraithe nó an bhfuil?
Bean Uí Mhuirí:  Bhris an fear bocht roinnt mhaith cnámha ach, leis an bhfírinne 

a rá, tá an t‑ádh dearg air nár maraíodh é. Faraor, beidh sé 
scaitheamh maith sula bhfeicfidh muid ar ais é.

Megan: An Máistir Seán bocht! Caithfidh muid cárta a dhéanamh dó.
Bean Uí Mhuirí:  Anois, a ghasúra, is é an rud is fearr a d’fhéadfadh sibhse a 

dhéanamh don Mháistir Seán ná aird a thabhairt ar an Máistir 
Caoimhín. Bígí múinte béasach dó, mar a bhíonn sibh i gcónaí.  
An ndéanfaidh sibh é sin?

Rang le chéile: Déanfaidh, a Bhean Uí Mhuirí.
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An Scoil
 CeaCht 5

Cuspóirí / Feidhmeanna Teanga

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 rólchártaí a léamh agus a phlé
●	 páirt a ghlacadh i gcluiche cainte
●	 a chumas samhlaíochta a fhorbairt trí ligean air gur duine eile é
●	 a chumas cognaíoch a fhorbairt
●	 comhairle a lorg agus a thabhairt
●	 glacadh le comhairle nó diúltú di

eiseamláirí

1. Is mise …(carachtar). Tá fadhb / deacracht agam. …(cur síos ar an bhfadhb). Cén  
[Cad é an] chomhairle a chuirfeá orm [a bheadh agat dom / a bhéarfá domh]?

 D’fhéadfá dul [a ghabháil] / imeacht ag taisteal / post nua [post úr] a fháil /  
an rang a mhúineadh tú féin / …(comhairle na ndaltaí do na carachtair éagsúla). 

 Ní fhéadfainn [Ní thiocfadh liom] é sin a dhéanamh mar [de bharr / cionn is / ó tharla] 
go bhfuil / nach bhfuil …(leithscéal).

 Sin plean millteanach maith [an‑phlean ar fad / an‑phlean go deo]!

áiseanna

●	 An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 4) (Dlúthdhiosca 2, Rian 3, 9 nó 15)
●	 Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 147) do gach beirt

Cur Chuige

Téigh siar ar an sceitse ‘Cad a d’imigh ar an Máistir Seán?’ (Ceacht 4).

Tabhair fótachóip do gach beirt. Iarr orthu na rólchártaí a ghearradh amach. Léigh agus pléigh 
iad leis an rang.

Mínigh do na daltaí go bhfuil sibh chun cluiche cainte a imirt bunaithe ar na rólchártaí. Múin 
an eiseamláir. Tabhair beirt daltaí – Dalta A agus Dalta B – os comhair an ranga chun an cur 
chuige a léiriú. Tógadh Dalta A ceann de na rólchártaí agus abradh sé, e.g. Is mise an Máistir 
Seán. Tá fadhb agam. …(cur síos ar an bhfadhb). Cén chomhairle a chuirfeá orm? Abradh  
Dalta B, e.g. D’fhéadfá dul ag taisteal. Caithfidh Dalta A diúltú don chomhairle áirithe seo agus 
leithscéal éigin a thabhairt, e.g. Ní fhéadfainn é sin a dhéanamh mar go bhfuil mo chnámha 
briste. Caithfidh Dalta A an fhadhb sin a réiteach ansin, e.g. D’fhéadfá cathaoir rotha a fháil 
duit féin. Leanadh an cluiche ar aghaidh mar sin go dtí nach bhfuil aon leithscéal réalaíoch  
le tabhairt ag Dalta B. Ansin abradh sé, e.g. ‘Sin plean millteanach maith!’ Ansin tógadh Dalta 
B ceann eile de na rólchártaí agus leanadh an cluiche ar aghaidh bunaithe ar charachtar eile.
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Iarr ar na daltaí ar fad oibriú ina mbeirteanna agus réiteach a fháil ar fhadhbanna na gcarachtar 
ar na rólchártaí leis an gcur chuige thuas.

ForleaThnú

	 Pléigh an seanfhocal seo:
Ní bhíonn an rath ach mar a mbíonn an smacht.

Pléigh na rialacha iompair atá i bhfeidhm sa scoil seo agaibh féin. An aontaíonn na daltaí 
leis na rialacha seo? Múin más gá:

Níl ciall ná réasún [brí ná dealramh] le cuid de na rialacha atá againn sa scoil seo.
Níl a fhios agam [Ní fheadar] beo [dubh bán ná riabhach / ó Dhia anuas / ó thalamh an domhain 
/ sa riach / faoi Dhia] / cad chuige [cén fáth / cad ina thaobh] nach ligtear dúinn …(rudaí a 
dhéanamh).
Ní thuigim cén fáth [cad chuige / cad ina thaobh] a gcaithimid [a gcaitheann muid /  
a mbíonn orainn / go gcaithimid] …(rudaí a dhéanamh).
Feictear domsa [Dar liomsa / Tchítear domhsa] nach bhfuil aon locht [locht ar bith /  
caill ar bith] ar na rialacha atá leagtha síos dúinn.
Ní gan chúis atá siad ann. [Tá fáth maith le iad a bheith ann. / Tá cúis mhaith leo,] etc.,

de réir thuairimí na ndaltaí.
	 Pléigh nathanna a úsáideann daoine fásta agus iad ag iarraidh páistí a smachtú.  

Múin más gá:
Cuir uait! [Nach stopfá! / An stopfadh tú! / Stad de sin!]
Éirigh / Éirígí as an méiseáil sin [as an bpleidhcíocht sin / as an ealaín sin] / as an 
gcabaireacht / as an gcocaireacht [as an aisfhreagairt] / as an tsáraíocht [as an aighneas] 
/ as an troid / as an …(mí‑iompar ar leith) anois láithreach [ar an bpointe boise /  
anois díreach / lom díreach]! [Cuir / Cuirigí uaibh an mhéiseáil anois díreach! / Stad / Stadaigí den 
gheallamansaíocht anois!]
Tá sé / Nach bhfuil sé ráite agam leat / libh míle babhta [seacht n‑uaire déag is fiche] a 
bheith ciúin [socair] / suí síos / …(gníomhaíochtaí eile) ach tá tú / sibh ag tabhairt an 
chluais bhodhar dom [ach níl tú / sibh ag tabhairt aon toradh orm / ach níl aon aird á thabhairt 
agat / agaibh orm / ach níl tú / sibh ag éisteacht] / ach tá sibh ag tabhairt mo dhúshláin.
Táim [Tá mé] tinn tuirseach [tuirseach tnáite / breoite] den / Táim bodhraithe ag an [Tá 
mo chloigeann scoilte ag an / Tá an cloigeann ag éirí díom leis an] ruaille buaille [ngliúra gleára / 
rírá / hurla harla / raic / gclampar / racán] atá ar bun [ar siúl / ag dul ar aghaidh /  
ag gabháil ar aghaidh] / le cloisteáil [le cloisint / le clos / le haireachtáil] anseo.

Iarr ar na daltaí nathanna eile dá leithéid atá cloiste acu a chur leo seo.
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An Máistir Seán
Is tusa an Máistir Seán. Tá fadhb agat. Bhí drochthimpiste agat 
seachtain ó shin. Bhris tú cúpla cnámh agus tá tú fós san ospidéal. 
Ligfear abhaile tú ag deireadh na seachtaine ach dúirt an dochtúir 
nach bhféadfadh tú dul ar ais ag múineadh go ceann trí mhí ar 
a laghad. Imeoidh tú as do mheabhair má bhíonn ort trí mhí a 
chaitheamh i do shuí sa bhaile. Caithfidh tú réiteach na faidhbe  
a fháil.

An Múinteoir Caoimhín
Is tusa an Múinteoir Caoimhín. Tá fadhb agat. Tá seachtain caite 
anois agat mar ionadaí le Rang a Cúig. Níl tú róshásta leat féin. 
Tá an rang seo an‑ghlórach ar fad agus tá sé deacair aon smacht 
a choinneáil orthu. Bíonn rírá agus ruaille buaille sa seomra go 
minic agus bíonn ar an bpríomhoide, Bean Uí Mhuirí, teacht 
isteach chugat. Caithfidh tú réiteach na faidhbe a fháil.

Bean Uí Mhuirí
Is tusa an príomhoide, Bean Uí Mhuirí. Tá fadhb agat. Bhí 
drochthimpiste ag duine de mhúinteoirí na scoile seachtain ó 
shin. Tá sé san ospidéal faoi láthair agus ní bheidh sé ar ais 
ag múineadh go ceann trí mhí ar a laghad. Níl tú sásta leis an 
ionadaí óg a fuair tú do Rang a Cúig. Níl aon smacht aige ar na 
daltaí agus bíonn rírá agus ruaille buaille sa seomra ranga go 
minic. Caithfidh tú réiteach na faidhbe a fháil.
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