2_Fonn 2_138x180_Layout 1 27/09/2011 15:47 Page 1

Fonn 2

Script an Dlúthdhiosca

Script an Dlúthdhiosca
Triail 1: Cuid A
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 1:
Rian 1–5
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid A.
An Chéad Chainteoir
Aoife Ní Ruairc is ainm dom. Táim i mo chónaí sa Spidéal, i nGaeltacht
Chonamara. Is iascaire é m’athair agus tá bád aige i Ros a Mhíl, tuairim is cúig
mhíle dhéag siar ón Spidéal. Ba mhaith le mo dheartháir Eoin a bheith ina
iascaire freisin nuair a fhágfaidh sé an scoil. Is maith liom ceol agus
freastalaím ar ranganna ceoil i nGaillimh gach Satharn. Is aoibhinn liom an
giotár a sheinm.
An Dara Cainteoir
Oisín Ó Cuinn is ainm dom. Táim cúig bliana déag d’aois agus táim ag freastal
ar Choláiste Eoin anseo i dTrá Lí. Tá seisear i mo theaghlach, mo
thuismitheoirí, mo dheirfiúr Siún, mo dheartháir Cormac agus mo Mhamó. Tá
mo Mhamó nócha bliain d’aois. Is poitigéir í mo mháthair agus oibríonn sí sa
siopa poitigéara san ionad siopadóireachta mór i lár an bhaile. Is aoibhinn léi a
post mar go gcabhraíonn sí lena lán daoine breoite gach lá.
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Script an Dlúthdhiosca

Fonn 2

Triail 1: Cuid B
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 1:
Rian 6–10
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid B.
Fógra
Fógra anseo ón bPríomhoide. Beidh an tUachtarán, Máire Mhic Giolla Íosa, ag
teacht ar cuairt ar an scoil ar an Aoine seo chugainn ag a haon déag. Mar is eol
daoibh ar fad tá an scoil ag comóradh céad bliain ar an bhfód i mbliana.
Tabharfaidh an tUachtarán cuairt ar an tsaotharlann nua agus ar an gcistin
nua. Beidh Bliain a Sé ag cur ceolchoirme i láthair di sa halla nua. Críochnóidh
an scoil ag a haon ar an Aoine.
Píosa Nuachta
Beidh taispeántas d’éadaí an cheoltóra cháiliúil Kylie Minogue ar siúl san
Iarsmalann Náisiúnta i mBaile Átha Cliath ón deichiú lá d’Iúil go dtí an cúigiú lá
déag de Lúnasa. Cheana féin bhí an taispeántas ar siúl i Londain agus deirtear
go ndeachaigh dhá chéad míle duine chun na héadaí a fheiceáil. Costas deich
euro atá ar na ticéid do dhaoine fásta agus sé euro do mhic léinn. Beidh
póstaeir agus t-léinte le pictiúr de Kylie ar díol ag an taispeántas.
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Script an Dlúthdhiosca

Triail 1: Cuid C
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 1:
Rian 11–17
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid C.
Comhrá a hAon
An Chéad Mhír
Ciara:
Pól:
Ciara:
Pól:
Ciara:

Heileo?
Dia duit, a Chiara, Pól anseo. Cén chaoi a bhfuil tú?
Go hiontach ar fad. Bhí leanbh nua ag mo dheirfiúr Sorcha
aréir, cailín óg agus tá siad chun Aoife a thabhairt uirthi.
Go deas. Nach bhfuil iníon aici cheana féin?
Tá. Bróna an t-ainm atá uirthi. Tá sí trí bliana d’aois agus tá
sé go deas go bhfuil deirfiúr aici anois.

An Dara Mír
Pól:
Ciara:
Pól:
Ciara:
Pól:
Ciara:

Tá dhá thiceád agam don cheolchoirm a bheidh ar siúl sa
Point amárach. Ar mhaith leat teacht liom?
Cé a bheidh ag seinm?
Beidh na gradaim Meteor ar siúl agus mar sin beidh a lán
grúpaí éagsúla ag seinm.
Ba bhreá liom dul. Go raibh míle maith agat. Bhí sé
an-deacair ticéid a fháil don cheolchoirm sin. Cé mheád atá
ar na ticéid?
Tá caoga euro orthu ach ná bí buartha, bhuaigh mé iad ar
Anocht FM aréir agus mar sin tá siad saor in aisce.
Iontach ar fad. Míle buíochas.
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Script an Dlúthdhiosca

Fonn 2

Comhrá a Dó
An Cheád Mhír
Úna:
Pól:
Úna:

A Phóil, an féidir leat cabhrú liom leis an obair bhaile seo sa
Bhéarla?
Cén obair bhaile? Ní bhfuaireamar aon obair bhaile inniu.
An aiste a fuaireamar coicís ó shin den teideal ‘Shakespeare
and Me’. Níl tuairim dá laghad agam céard ba cheart dom a
scríobh.

An Dara Mír
Pól:

Úna:
Pól:

Úna:
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Nuair is obair bhaile atá i gceist, cuireann tú gach rud ar an
méar fhada i gcónaí. Rinne mise m’aiste seachtain ó shin.
Fuair mé a lán eolais ar an idirlíon, go háirithe ar an suíomh
www.shakespeare.com.
Bhuel, an gcabhróidh tú liom? An dtabharfaidh tú do chuid
nótaí dom?
Ceart go leor, ach bí cinnte nach scríobhann tú an aiste
chéanna is a scríobh mise. An uair dheireanach a
chabhraigh mé leatsa bhí mé i dtrioblóid leis an múinteoir
Béarla ar feadh an chuid eile den bhliain.
Ná bí buartha, beidh mé an-chúramach.
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Script an Dlúthdhiosca

Triail 2: Cuid A
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 1:
Rian 18–22
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid A.
An Chéad Chainteoir
Caitríona Ní Thuairisc is ainm dom. Cónaím ar Inis Meáin le mo thuismitheoirí
agus le mo bheirt deirfiúracha Deirdre agus Ciara. Is mise an duine is sine sa
chlann. Tá an triúr againn ag freastal ar an meánscoil ar an oileán. Níl ach
ceithre dhalta dhéag sa scoil ar fad. Is bean an phoist í mo mháthair. Is
aoibhinn liom an samhradh ar an oileán mar go dtagann a lán cuairteoirí go dtí
an t-oileán.
An Dara Cainteoir
Séan Ó Briain is ainm dom. Táim i mo chónaí sa Daingean. Is aoibhinn liom an
Daingean mar go bhfuil an fharraige in aice liom ann agus téim ag bádóireacht
aon seans a fhaighim. Is fuath liom an scoil agus beidh áthas orm nuair a
bheidh an Teastas Sóisearach thart. Táim ag súil go mór leis an idirbhliain mar
go mbeidh an rang ag dul go dtí an Ghearmáin. Beidh mé ag déanamh staidéir
ar an nGearmáinis an bhliain seo chugainn den chéad uair.
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Triail 2: Cuid B
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 1:
Rian 23–27
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid B.
Fógra
An Príomhoide anseo. Táimid ag bunú coiste chun dul i mbun oibre ar
Bhliainiris na scoile. Tá súil againn an Bhliainiris a fhoilsiú i mí na Bealtaine.
Ba mhaith linn go mbeadh ionadaí amháin ar a laghad ó gach rang ar an
gcoiste. Beidh Iníon Uí Chochláin ag dul thart ar na ranganna inniu chun na
hainmneacha a bhailiú. Tosófar ar an obair an tseachtain seo chugainn.
Píosa Nuachta
Beidh an dráma cáiliúil, Playboy of the Western World, ar siúl in Amharclann
na Mainistreach i mBaile Átha Cliath an mhí seo chugainn chun breithlá an
drámadóra Synge a cheiliúradh. Bhí círéibeacha san Amharclann nuair a bhí
an dráma ar siúl den chéad uair sa bhliain 1907. Nuair a bheidh an dráma thart
i mBaile Átha Cliath rachaidh sé ar camchuairt timpeall na tíre, go dtí Ciarraí,
Gaillimh agus Maigh Eo.

6

2_Fonn 2_138x180_Layout 1 27/09/2011 15:47 Page 7

Fonn 2

Script an Dlúthdhiosca

Triail 2: Cuid C
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 1:
Rian 28–34
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid C.
Comhrá a hAon
An Chéad Mhír
Pádraig:
Máire:
Pádraig:
Máire:

Pádraig:

Haigh, a Mháire, ní fhaca mé tú le tamall. Cá raibh tú in aon
chor?
Bhí mé sa Fhrainc ar feadh míosa. Bhuaigh mé scoláireacht
go dtí scoil chónaithe sa Fhrainc, i ndeisceart na tíre.
Maith thú! Conas a bhuaigh tú an scoláireacht?
Scríobh mé aiste den teideal ‘Aoibhneas na Fraince’. Bhí
orm an aiste a scríobh as Gaeilge agus as Fraincis agus
agallamh a dhéanamh trí Fhraincis freisin. Bhí mé
an-néirbhíseach ach d’éirigh liom. Bhí cúig scoláireacht
le fáil.
Cad a rinne sibh ann?

An Dara Mír
Máire:
Pádraig:

Chuamar ar scoil gach lá, óna hocht go dtí a ceathair. Ag an
deireadh seachtaine chuamar ar chuairteanna ar na
seanbhailte agus lá amháin chuamar go dtí Lourdes.
Chuaigh mo sheanmháthair ar cuairt chuig Lourdes deich
mbliana ó shin. Bhí sí tinn ag an am agus deir sí gur tháinig
biseach uirthi nuair a bhí sí ann. Téann sí ar ais gach bliain
anois agus cabhraíonn sí leis na daoine breoite a théann
ann.
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Comhrá a Dó
An Chéad Mhír
Máire:
Seán:
Máire:
Seán:
Máire:
Seán:
Máire:

Heileo?
Heileo, a Mháire? Seán anseo.
Haigh, a Sheáin.
Tá slua againn ag dul amach anocht chun an scannán, Slán
leis an mBás, a fheiceáil. An dtiocfaidh tú linn?
Ba bhreá liom ach táim róthuirseach. Bhí mé ag tabhairt
aire aréir do mhac mo chomharsan. Níl sé ach ceithre mhí
dhéag d’aois. Bhí drochoíche ar fad agam.
Cad a tharla?
Bhí sé ina chodladh ach go tobann dhúisigh sé agus bhí sé
ag caoineadh in ard a chinn is a ghutha.

An Dara Mír
Seán:
Máire:

Seán:
Máire:
Seán:
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Cad a rinne tú?
Rinne mé iarracht buidéal bainne a thabhairt dó ach níor ól
sé é. Ansin thosaigh sé ag cur amach. Bhí sé an-te agus bhí
imní ag teacht orm. Chuir mé glaoch ar a thuismitheoirí ach
ní bhfuair mé aon fhreagra. Sa deireadh chuir mé glao ar an
otharcharr agus tháinig sé tar éis fiche nóiméad.
An bhfuil an leanbh ceart go leor anois?
Tá sé fós san ospidéál mar go bhfuil orthu tástálacha a
dhéanamh air. Tá imní orthu go bhfuil meiningíteas air.
Tuigim do chás. Ceart go leor mar sin. Feicfidh mé tú ar
scoil ar an Luan. Slán.
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Triail 3: Cuid A
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 1:
Rian 35–39
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid A.
An Chéad Chainteoir
Ciarán Mac Aonghusa anseo. Táim sé bliana déag d’aois. Táim bliain níos sine
ná gach duine eile sa rang mar nuair a bhí mé deich mbliana d’aois chaith mé
bliain san ospidéal. Táim i mo chónaí le mo theaghlach i dTír an Fhia, baile
beag in iarthar na Gaillimhe. Is aoibhinn liom ceol agus táim i ngrúpa ceoil le
mo chairde Eoin agus Tarlach. Seinnim na drumaí. Deir mo Mham gur maith
an rud é go bhfuil teach scoite againn mar nach gcuirim isteach ar na
comharsana. Is aoibhinn liom Snow Patrol agus U2.
An Dara Cainteoir
Cáit Ní Loinn anseo. Rugadh mé i mBaile Átha Cliath ach bhog an chlann go dtí
Cluain Meala nuair a bhí mé cúig bliana d’aois. D’oibrigh mo Dhaid sa
mhonarcha siúcra ach dúnadh é cúpla bliain ó shin agus oibríonn sé sa siopa
áitiúil anois. Tá beirt deirfiúracha agam, is cúpla iad agus tá siad dhá bhliain
deág d’aois. Beidh siad ag tosú sa mheánscoil i mí Mhéan Fómhair seo
chugainn.
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Triail 3: Cuid B
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 1:
Rian 40–44
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid B.
Fógra
Dia daoibh, a dhaltaí, Máistir Mac Donnacha, an múinteoir spóirt anseo. Ba
mhaith liom comhghairdeachas a ghabháil leis an bhfoireann shóisearach
cispheile a bhuaigh Craobh na Mumhan ar an Satharn. Beidh an Captaen, Lísa
Nic Pheadair, ag dul thart ar na ranganna leis an gcorn sa tráthnóna. Beidh
traenáil peile ar siúl do na foirne A agus C ar an gCéadaoin ag a trí a chlog.
Mura bhfuil gach duine ó na foirne ann caillfidh siad a n-áiteanna.
Píosa Nuachta
Beidh díolachán earraí agus cácaí ar siúl i Halla an Pharóiste an Satharn seo
chugainn, óna deich a chlog ar maidin go dtí a trí a chlog san iarnóin. Beidh
deichniúr scoláirí as Coláiste Íosagáin ag dul go dtí an tSaimbia ag an gCáisc
seo chugainn agus tá siad ag iarraidh airgead a bhailiú don turas sin. Beidh
siad ag obair sna bunscoileanna nuair a rachaidh siad go dtí an tSaimbia agus
ba mhaith leo leabhair agus trealamh scoile a thabhairt anonn leo.
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Script an Dlúthdhiosca

Triail 3: Cuid C
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 1:
Rian 45–51
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid C.
Comhrá a hAon
An Chéad Mhír
An Príomhoide:
Art Ó Laoire:
An Príomhoide:

Dia duit, Bean Uí Bhriain, an Príomhoide, ag caint.
Dia is Muire duit, is mise Art Ó Laoire, athair Stiofáin i
mbliain a cúig. Fuair mé litir inné ag iarraidh orm glao a
chur ar an scoil.
Go raibh maith agat as glaoch. Ba mhaith liom labhairt leat
faoi thinreamh Stiofáin. Táimid buartha faoi mar gur chaill
sé fiche lá sna trí mhí dheireanacha.

An Dara Mír
Art Ó Laoire:
An Príomhoide:
Art Ó Laoire:
An Príomhoide:
Art Ó Laoire:

Fiche lá! Ag magadh atá tú. Ní raibh sé tinn lá ar bith ina
shaol.
Bhí nótaí aige, sínithe agat, ag rá go raibh an fliú agus plucamas air.
Ach ní thuigim. Tugaim síob dó gach maidin don bhus agus
glacaim leis go bhfuil sé ag dul ar scoil. An pleota! Fan go
gcloisfidh a mháthair faoi seo. Beidh sí ar buile leis.
Caithfidh mise a rá leis an Roinn Oideachais go raibh sé as
láthair agus beidh cigire ón Roinn ag caint leat faoi. Tá ar an
Roinn gach scéal mar seo a fhiosrú.
Bhuel geallaim duit nach gcaillfidh sé lá ar bith as seo
amach.
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Comhrá a Dó
An Chéad Mhír
Ciara:
Peadar:

Ciara:

Haigh, a Pheadair. An bhfuil na hábhair roghnaithe agat don
Ardteist go fóill?
Táim fós idir dhá chomhairle. Tá an-suim agam sa stair ach
cloisim go bhfuil an cúrsa an-fhada agus go bhfuil sé
deacair A a fháil ann. Mura ndéanaim stair, déanfaidh mé
bitheolas. Céard fút féin, a Chiara?
Ba bhreá liom taisteal amach anseo agus ar an ábhar sin
ceapaim go ndéanfaidh mé dhá theanga iasachta, Fraincis
agus Gearmáinis. Ar ndóigh, déanfaidh mé Béarla, Gaeilge,
mata, ceimic agus ceol freisin.

An Dara Mír
Peadar:

Ciara:
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Tá an-suim agam i gcúrsaí reatha agus ba mhaith liom a
bheith i m’iriseoir nuair a fhágfaidh mé an scoil. Is aoibhinn
liom an nuachtán a léamh gach lá agus is í Miriam Lord an
t-iriseoir is fearr liom. Scríobhann sí san Irish Times.
Is aoibhinn liomsa Fraincis. Tá teach saoire againn sa
Fhrainc agus caitheann mo chlann gach samhradh ann. Ba
bhreá liom dul ag obair ann. Tá muintir na Fraince an-deas
agus is aoibhinn liom bia francach.

2_Fonn 2_138x180_Layout 1 27/09/2011 15:48 Page 13

Fonn 2

Script an Dlúthdhiosca

Triail 4: Cuid A
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 1:
Rian 52–56
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid A.
An Chéad Chainteoir
Ultan Ó Laoire anseo. Táim i mo chónaí i bPort Láirge le mo thuismitheoirí
agus mo dheartháir Seán. Is fuath liom Seán mar gur peata ceart é agus
faigheann sé a bhealach féin i gcónaí. Tá post beag agam féin ag an deireadh
seachtaine, ag cabhrú le m’athair. Is garraíodóir é. Is ealaíontóir í mo Mham
agus tá stiúideo beag aici i lár an bhaile. Dhíol sí pictiúr dá cuid anuraidh ar
dhá mhíle euro agus bhí áthas an domhain uirthi.
An Dara Cainteoir
Dia daoibh. Sinéad Ní Riain is ainm dom. Tá cónaí orm i gCill Airne. Bhí mé i
dtrioblóid ar scoil inniu mar nach raibh mo chuid obair bhaile sa stair déanta
agam. Bhí mé ag féachaint ar Lost aréir ar an teilifís agus faoin am a raibh sé
críochnaithe ag a haon déag bhí sé ródhéanach tosú ar an obair bhaile. Beidh
mo thuismitheoirí ar buile liom mar gur muinteoirí sa scoil seo iad agus bíonn
náire orthu nuair a bhím i dtrioblóid.
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Triail 4: Cuid B
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 1:
Rian 57–61
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid B.
Fógra
Seo fógra faoi bhialann nua atá oscailte sa Daingean. ‘Bialann Bhlasta’ an
t-ainm atá ar an mbialann agus tá bia blasta agus Gaeilge álainn le fáil ann. Is í
Siún Ní Laoire bainisteoir na bialainne. Tá an bhialann ar oscailt sé lá sa
tseachtain, ón Luan go dtí an Satharn, idir a deich agus a cúig gach lá. Tá Siún
ag smaoineamh ar an mbialann a oscailt san oíche agus ceolchoirmeacha
beaga a chur ar siúl ann má tá suim ag muintir an Daingin ina léithéid.
Píosa Nuachta
Seo fógra faoi rás Goal a bheidh ar siúl i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha
Cliath Lá Nollag. Tá an rás seo ar siúl leis na blianta chun airgead a bhailiú le
haghaidh daoine bochta an domhain. Beidh laochra móra spóirt ag glacadh
páirte ann, daoine ar nós Phádraig Harrington agus Ronan O’Gara chomh
maith le daoine móra le rá eile ar nós an Taoisigh agus Ryan Tubridy ó RTÉ. Má
tá suim agat a bheith páirteach ann agus cabhrú le muintir an domhain, cuir
glao ar oifigí Goal ag 01 567765.
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Triail 4: Cuid C
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 1:
Rian 62–68
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid C.
Comhrá a hAon
An Chéad Mhír
Gráinne:
Peadar:
Gráinne:
Peadar:
Gráinne:
Peadar:

Heileo?
A Ghráinne, Peadar anseo. Cá bhfuil tú in ainm Dé?
Táim sa bhaile, cén áit eile a mbeinn?
Anseo ag pictiúrlann an IMAC i Sráid Uí Chonaill, sin an áit!
Ó, a dhiabhail, rinne mé dearmad glan ar an socrú sin. Tá
brón mór orm.
‘Sea, bhí sé i gceist againn bualadh lena chéile chun dul go
dtí Indiana Jones. Cuir ort do chóta láithreach agus faigh
tacsaí anseo, beidh an scannán ag tosnú ag a hocht a chlog.

An Dara Mír
Gráinne:
Peadar:
Gráinne:

Ó, tá brón orm anois ach ní féidir liom. Tá Ruairí, Pól agus
Ciara ag teacht anseo ag a hocht chun féachaint ar fhíseán
mar gur cheap mé go raibh mé saor anocht.
Tuigim anois. Tá tusa ag iarraidh dul amach le Pól agus
táimse i m’amadán anseo! Bhuel, slán leat.
A Pheadair, tá dul amú ort, a Pheadair…
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Comhrá a Dó
An Chéad Mhír
Ultan:
Siobhán:
Ultan:
Siobhán:
Ultan:
Siobhán:

Heileo?
A Ultain, Siobhán anseo.
A Shiobhán, conas mar atá an scoil nua? An
dtaitníonn sé leat?
Is fuath liom í. Is scoil mheasctha í agus ní maith
liom na buachaillí anseo. Níl siad cairdiúil agus bíonn
siad ag pleidhcíocht sna ranganna an t-am ar fad.
Agus conas mar atá na múinteoirí?
Tá siad seacht n-uaire níos measa ná na daltaí.
Bíonn siad i gcónaí ag tabhairt rialacha dúinn. Níl
cead againn caint sa rang agus níl cead againn fón
póca a bheith againn sa rang.

An Dara Mír
Ultan:
Siobhán:
Ultan:
Siobhán:

Ultan:

16

Go bhfóire Dia ort. Nach bhfuil aon rud deas faoin
áit?
Bhuel, tá na háiseanna spóirt go maith. Tá dhá
pháirc imeartha againn, cúirt cispheile agus trí
chúirt leadóige chomh maith le halla spóirt an-mhór.
Tá an t-ádh leat. An bhfuil tú ar aon fhoireann spóirt
sa scoil nua?
Tá súil agam áit a fháil ar an bhfoireann cispheile.
Beidh trialacha ann don fhoireann shinsearach
amárach agus ceapaim go bhfuil seans maith agam.
Bím ag traenáil ceithre lá sa tseachtain.
Go n-éirí leat!

2_Fonn 2_138x180_Layout 1 27/09/2011 15:48 Page 17

Fonn 2

Script an Dlúthdhiosca

Triail 5: Cuid A
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 1:
Rian 69–73
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid A.
An Chéad Chainteoir
Tomás Ó Gormáin anseo. Tá cónaí ormsa i gCathair na Mart anseo i Maigh Eo.
Tá feirm ag mo thuistí agus cabhraím leo ag an deireadh seachtaine. Níor
mhaith liomsa bheith i m’fheirmeoir mar go gceapaim go bhfuil an obair
ródheacair. Ba bhreá liom a bheith i mo dhlíodóir. Is aoibhinn liom stair agus
Béarla agus táim ar fhoireann díospóireachta na scoile. Bhuamar an chraobh i
mbliana, i gcoinne Scoil Naomh Lorcán.
An Dara Cainteoir
Cáit de Faoite is ainm dom. Táim i mo chónaí i Mainistir na Féile i gCo.
Luimnigh. Táim sé bliana déag d’aois. Táim ag freastal ar Ardscoil Rís. Tá mo
mháthair ina príomhoide ar an scoil agus ní maith liom é sin in aon chor. Is
aoibhinn liom spórt agus imrím camógaíocht ar scoil agus leadóg taobh
amuigh. Ba mhaith liom bheith i mo mhúinteoir spóirt agus rachaidh mé go dtí
Ollscoil Luimnigh chun céim a bhaint amach. Tá súil agam dul timpeall an
domhain freisin nuair a bheidh mé níos sine.

17
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Script an Dlúthdhiosca

Fonn 2

Triail 5: Cuid B
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 1:
Rian 74–78
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid B.
Fógra
Dia daoibh, a scoláirí, an Príomhoide anseo. Beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl
an tseachtain seo chugainn, ón 3ú go dtí an 7ú lá de Mhárta. I measc na
n-imeachtaí atá eagraithe ag an gcoiste Gaeilge tá tráth na gceist, tóraíocht
taisce agus seó talainn. Tá comórtas póstaeir ar siúl freisin leis an téama
‘Gaeilge go deo’. Tá duaischiste de chéad caoga euro ar fáil do Choiste na
Gaeilge chomh maith le dearbháin don phictiúrlann aitiúil. Tá súil agam go
mbeidh gach duine páirteach sa tseachtain thábhachtach seo.
Píosa Nuachta
Seo fógra faoi chóisir a bheidh ar siúl Dé Sathairn seo chugainn, an ceathrú lá
déag de Mhí Lúnasa in Óstán na Mara. Tá Pádraig Mac Suibhne ag dul amach
ar pinsean tar éis fiche bliain ag obair mar gharda anseo sa Chlochán. Tá
aithne ag gach duine san áit ar Phádraig agus is cara é le gach duine. Is as
Luimneach é ó dhúchas ach tá a chroí sa Chlochán anois. Ar an Satharn beidh
a chairde go léir ón áit ann chun a mbuíochas a léiriú dó agus bronnfar
dearbhán taistil air. Tá sé ar intinn ag Pádraig dul timpeall an domhain lena
bhean chéile Máire an mhí seo chugainn.

18
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Fonn 2

Script an Dlúthdhiosca

Triail 5: Cuid C
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 1:
Rian 79–85
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid C.
Comhrá a hAon
An Chéad Mhír
Deirdre:
Daithí:
Deirdre:
Daithí:

Dia duit a Dhaithí, cad a tharla duit?
Haigh, a Dheirdre, leon mé mo rúitín ar an Satharn nuair a
bhí mé ag imirt iománaíochta. Bhí orm dul go dtí an
t-ospidéal.
An raibh tú i bhfad san ospidéal?
Ní raibh rudaí ródhona. Chaith mé trí huaire an chloig ag
fanacht ach ansin fuair mé X-gha agus chuir an t-altra
bindealán ar mo chois agus thug siad maidí croise dom.

An Dara Mír
Deirdre:
Daithí:
Deirdre:
Daithí:

Bhí an t-ádh leat. Thit mo sheanmháthair i laige an tseachtain seo caite agus chaith sí tríocha sé huaire an chloig ina
luí ar thralaí ag fanacht le dochtúir. Tá sí fós san ospidéal.
Tá trua agam do na dochtúirí agus do na haltraí mar go
mbíonn siad ag obair go dian. Ba cheart go mbeadh níos mó
leapacha sna hospidéil.
Aontaím leat. Ba mhaith liom a bheith i mo dhochtúir agus
cúpla bliain a chaitheamh ag obair san Afraic leis na daoine
bochta.
Níor mhaith liom a bheith ag obair in ospidéal. Ní maith liom
fuil!

19
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Script an Dlúthdhiosca

Fonn 2

Comhrá a Dó
An Chéad Mhír
Máire:
Cillian:
Máire:
Cillian:
Máire:
Cillian:
Máire:
Cillian:

Heileo?
Haigh, a Mháire.
A Chillian! Cathain a tháinig tú ar ais ó do chuid laethanta
saoire?
Tháinig mé abhaile dhá lá ó shin ar oíche Dé Sathairn ag a
haon déag. Bhí mé an-tuirseach mar go raibh moill trí
huaire an chloig ar an eitleán.
Conas mar a bhí Florida?
Bhí sé go hiontach ar fad ach bhí an aimsir an-te. Bhí sé
deacair aon rud a dhéanamh i rith an lae ach dul ag snámh
nó dul ag siopadóireacht.
Conas mar a bhí na páirceanna siamsa? An raibh siad go
hiontach?
Bhí siad ar fheabhas ar fad ach bhí na scuainí an-fhada. Lá
amháin bhí orainn fanacht dhá uair an chloig chun dul suas
ar rollchóstóir. Ach b’fhiú é mar go rabhamar seachtó
méadar ar airde!

An Dara Mír
Máire:
Cillian:
Máire:

Cillian:

20

Seachtó méadar! Nach raibh eagla an domhain ort?
Ní raibh ach bhí ar mo mháthair. Bhí sí ag screadaíl agus ag
caoineadh nuair a bhí sé críochnaithe. Conas mar a bhí do
chuid laethanta saoire féin?
Ní dóigh liom go raibh siad chomh hiontach le do shaoire.
Chuaigh mé féin agus mo mhuintir ag campáil. Bhí sé ag cur
báistí gach dara lá agus oíche Aoine amháin bhí stoirm láidir
ann agus thit an puball anuas. Bhí gach duine fliuch go
craiceann. Caithfidh mé imeacht anois mar go bhfuil mo
mháthair ag glaoch orm chun cabhrú léi. Slán go fóill.
Slán.
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Script an Dlúthdhiosca

Triail 6: Cuid A
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 2:
Rian 1–5
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid A.
An Chéad Chainteoir
Haigh, is mise Armelle Depardu. Tá cónaí orm le mo theaghlach i Rath Droma,
Co. Chill Mhantáin. Rugadh mé i Nice sa Fhrainc ach bhog mo thuismitheoirí
go hÉirinn nuair a bhí mé ceithre bliana d’aois. Tá mo mhamó agus mo
dhaideo ina gcónaí sa Fhrainc agus tugaim cuairt orthu gach samhradh. Is
aoibhinn liom an aimsir sa Fhrainc. Bíonn sé te grianmhar sa samhradh i
gcónaí. Ba mhaith liom a bheith i mo mhúinteoir Fraincise amach anseo.
An Dara Cainteoir
Cian Ó Mainnín anseo. Is as Tír an Fhia, Co. na Gaillimhe mé. Is aoibhinn liom
an tuath. Gach maidin éirím ar a sé agus téim ag marcaíocht ar mo chapall ar
an trá. Is aoibhinn liom ainmhithe. Tá dhá mhadra agus tá trí chat againn
freisin. Tá éan ag mo dheirfiúr, Daisy an t-ainm atá uirthi. Ba mhaith liom a
bheith i mo thréidlia amach anseo.

21
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Script an Dlúthdhiosca

Fonn 2

Triail 6: Cuid B
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 2:
Rian 6–10
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid B.
Fógra
Seo fógra ó Raidió na Life. Tá déagóir ag teastáil chun clár nua ceoil agus
spóirt a chur i láthair. Déagóirí Inniu an t-ainm a bheidh ar an gclár. Craolfar
Déagóirí Inniu ar an Satharn óna deich go dtí a haon déag. Má tá suim agat i
gceol nó i spórt cuir glao ar Sheán Ó Duinn roimh an Aoine 17 Deireadh
Fómhair ag an uimhir 01 857489.
Píosa Nuachta
Tá brón orm a bheith ag cur isteach oraibh, a mhúinteoirí agus a dhaltaí; an
Príomhoide anseo. Beidh ár n-iarscoláire cáiliúil Jonathan Rhys Myers ag
teacht ar cuairt chuig an scoil an Aoine seo chugainn. Tá sé ar intinn ag
Jonathan labhairt le daltaí sa tríú bliain faoin dráma Romeo agus Juliet. Má tá
suim agat bualadh leis tar chuig an halla spóirt ag am lóin inniu.

22
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Script an Dlúthdhiosca

Triail 6: Cuid C
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 2:
Rian 11–17
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid C.
Comhrá a hAon
An Chéad Mhír
Aoife:
Peadar:
Aoife:
Peadar:

Haigh, a Pheadair, ní fhaca mé le fada thú. Cá raibh tú in aon
chor?
Nár chuala tú an scéal? Bhí mé san ospidéal le trí lá anuas.
Níor chuala mé dada. Céard a tharla? Ar bhain timpiste
díot?
Bhuel, fan go gcloise tú! Bhí mé ag imirt peile le Craobh
Chiaráin Dé Sathairn seo caite nuair a shleamhnaigh mé i
lár na páirce. Cheap mé gur leon mé mo rúitín agus thug mo
dhaid chuig Ospidéal Naomh Pól mé.

An Dara Mír
Aoife:
Peadar:

Aoife:
Peadar:
Aoife:
Peadar:

Cá fhad a d’fhan tú sa roinn timpiste agus éigeandála?
D’fhanamar ann ar feadh ceithre huaire. Nuair a scrúdaigh
dochtúir mo chos dúirt sé go raibh sí briste. Bhí X-gha agam
ansin agus dúradh liom go raibh mo chos briste i ndá áit.
Bhí orm fanacht san ospidéal ar feadh trí lá.
Cén fáth nár chuir tú glao orm? Nach raibh d’fhón póca
agat?
Bhí, cinnte agus ní raibh aon chreidmheas fágtha agam
agus ní raibh cead agam an fón póca a úsáid sa bharda.
Cathain a bheidh tú ar ais ar an bpáirc imeartha?
Ar an drochuair ní bheidh mé ar ais go ceann trí mhí.

23
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Script an Dlúthdhiosca

Fonn 2

Comhrá a Dó
An Cheád Mhír
Seán:
Erika:

Seán:

Haigh, a Erika. Cathain a d’fhill tú ó do chuid laethanta
saoire?
D’fhilleamar ar a seacht a chlog ar maidin. Tá tuirse an
domhain orm mar go raibh moill ar an eitleán agus bhí
orainn fanacht in aerphort Venice thar oíche. Bhí mo Dhaid
ag gearán an t-am ar fad.
Ar thaitin an Iodáil leat? Bhí mé ann an samhradh seo caite
agus thaitin sí go mór liom. Is í an Róimh an chathair is fearr
liom.

An Dara Mír
Erika:

Seán:

Erika:

24

Is í an Iodáil an áit is áille ar an domhan, gan amhras ar bith.
Thaitin Lake Garda go mór liom. Thugamar cuairt ar pháirc
spraoi Gardaland lá amháin agus bhí an-chraic againn.
Creid é nó ná creid ach bhuaileamar le hEoin de Bhaldraithe
ann. Bhí sé ann lena thuismitheoirí agus a dheartháir óg.
Tá teach saoire ag tuismitheoirí Eoin san Iodáil. Thug sé
cuireadh dom seachtain a chaitheamh leo an samhradh seo
caite. Chuaigh mé ann agus chaith mé an t-am ar fad sa linn
snámha.
Nach méanar duit. Tá súil agam go dtugann sé cuireadh
domsa seachtain a chaitheamh ina theach saoire. Is
aoibhinn liom an aimsir san Iodáil. Bíonn sé te, grianmhar
gach lá.
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Script an Dlúthdhiosca

Triail 7: Cuid A
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 2:
Rian 18–22
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid A.
An Chéad Chainteoir
Haigh! Is mise Monika. Tá cónaí orm i bPort Laoise le deich mbliana anuas.
Cónaím i dteach leathscoite in eastát tithíochta ar imeall an bhaile. Tá a lán
áiseanna do dhaoine óga i bPort Laoise. I lár an bhaile tá pictiúrlann agus club
óige agus ar imeall an bhaile tá club leadóige agus club sacair. Imríonn mo
dheartháir sacar ar fhoireann na scoile. Is é Ronaldo an réalta sacair is fearr
leis.
An Dara Cainteoir
Pól Ó Cearnaigh is ainm dom. Tá mé tinn sa leaba le seachtain anuas. An fliú
atá orm. Nuair a dhúisigh mé Dé Domhnaigh seo caite bhí tinneas cinn
uafásach orm agus mhothaigh mé lag, tuirseach. Ní raibh aon ghoile agam.
Ghlaoigh mo Dhaid ar an dochtúir áitiúil agus thug sé cuairt orm ar a trí a
chlog. Tar éis scrúdú a dhéanamh orm thug sé oideas do mo Dhaid dom. Beidh
mé ag dul ar ais ar scoil an Luan seo chugainn. Tá mé tinn tuirseach den leaba
anois. Ba mhaith liom mo chairde scoile a fheiceáil arís.
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Script an Dlúthdhiosca

Fonn 2

Triail 7: Cuid B
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 2:
Rian 23–27
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid B.
Fógra
Cuirim fáilte roimh achan duine chuig ceolchoirm Calamity Jane i Coláiste
Naomh Pól. I dtús báire fógra gearr faoi chúrsaí slándála. Tá ceithre shlí
amach as an halla seo. Tá doras ar bhur gcúl, doras ar thaobh na láimhe
deise, doras ar thaobh na láimhe clé agus doras eile taobh thiar den stáitse.
Beidh sos fiche nóiméad ag a seacht a chlog agus beidh tae, caife agus
ceapairí ar díol sa bhialann. Tá súil agam go mbainfidh gach duine taitneamh
as an gceolchoirm. Go raibh maith agaibh.
Píosa Nuachta
Deir na Gardaí go mbeidh an príomhbhóthar idir Gaillimh agus Luimneach
dúnta óna seacht go dtí a naoi amárach. Leag stoirm na hoíche aréir dhá
chrann mhór trasna an bhóthair. Iarrtar ar thiománaithe tiomáint go mall mar
go bhfuil an bóthar an-dainséarach. Ba í an stoirm ba mheasa sa cheantar le
caoga bliain anuas í. Dódh teach sa cheantar freisin nuair a bhuail splanc
thintrí an díon le linn na stoirme. Gortaíodh beirt sa stoirm agus tógadh iad
chuig an ospidéal i nGaillimh.
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Script an Dlúthdhiosca

Triail 7: Cuid C
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 2:
Rian 28–34
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid C.
An Chéad Chainteoir
An Chéad Mhír
An Príomhoide:
Diarmaid:
An Príomhoide:
Diarmaid:
An Príomhoide:

A Dhiarmuid Uí Néill, tar anseo.
A phríomhoide, tá deifir orm. Tá seisiún traenála agam ar an
bpáirc peile ar a trí a chlog.
Ná bac leis an seisiúin traenála. Ba mhaith liom labhairt leat
i m’oifig.
Ceart go leor, a Phríomhoide. Gheobhaidh mé mo chóta
agus mo mhála scoile.
Brostaigh ort, a Dhiarmaid.

An Dara Mír
Diarmaid:
An Príomhoide:
Diarmaid:
An Príomhoide:
Diarmaid:
An Príomhoide:

Caithfidh mé glao a chur ar an Uasal Ó Cearnaigh. Beidh sé
ag fanacht liom chun an seisiún traenála a thosú.
Éist, a Dhiarmaid. Goideadh fón póca Shinéad de Barra inné
agus d’inis Iníon Ní Chearra dom gur sheol tú
téacsteachtaireachtaí sa rang matamaitice.
Tá an-bhrón orm, a phríomhoide. Fuair mé fón póca nua do
mo bhreithlá. Níor ghoid mé fón Shinéad.
Cén fáth ar sheol tú téacsteachtaireacht sa rang?
Rinne mé dearmad ar mo lón agus chuir mé
teachtaireacht chuig mo Mham.
Tá an-díomá orm, a Dhiarmaid. Ná déan arís é.
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Fonn 2

Comhrá a Dó
An Cheád Mhír
Tomás:
Áine:
Tomás:
Áine:

Haigh, a Áine. Cén fáth nach raibh tú ag an dioscó an
Satharn seo caite.
Ó a Thomáis, bhí mé i dtrioblóid le mo thuismitheoirí.
Tháinig bille teileafóin an-mhór isteach agus chuir mo
thuismitheoirí an milleán orm.
Cén fáth ar chuir siad an milleán ort? Nach bhfuil fón póca
agat?
Tá, ach ní raibh aon chreidmheas fágtha agam agus d’úsáid
mé an fón sa bhaile.

An Dara Mír
Tomás:
Áine:
Tomás:
Áine:
Tomás:
Áine:

28

Cé mhéad ama a chaith tú ar an bhfón?
Bhuel, bhog mo chara Siobhán go Sasana lena teaghlach i
mí Lúnasa agus chuir mé glao uirthi cúpla uair.
Agus an gcaithfidh tú an bille a íoc?
Caithfidh mé caoga euro a thabhairt do mo thuismitheoirí ó
mo chuntas bainc chun an bille a íoc.
An mbeidh tú ag dul chuig an dioscó an tseachtain seo
chugainn?
Beidh, cinnte. Tar chuig mo theach ar a hocht agus
rachaimid ann le chéile.
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Script an Dlúthdhiosca

Triail 8: Cuid A
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 2:
Rian 35–39
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid A.
An Chéad Chainteoir
Haigh! Saoirse Ní Mhainnín an t-ainm atá orm. Tá tuirse an domhain orm
inniu. D’fhreastail mé ar cheolchoirm Kylie Minogue aréir agus ní dheachaigh
mé a chodladh go dtí meánoíche. Thug mo thuismitheoirí dhá thicéad dom don
cheolchoirm do mo bhreithlá. Bhí mé cúig bliana déag d’aois ar an 25 Aibreán.
Thaitin an cheolchoirm go mór liom. Chan Kylie ar feadh dhá uair an chloig
agus ag deireadh na hoíche chuamar chun píotsa a ithe. Rachaidh mé chuig
mo leaba go luath anocht!
An Dara Cainteoir
Is mise Dara Ó Searcaigh. Tá cónaí orm le mo thuismitheoirí agus mo bheirt
deartháireacha i nGaoth Dobhair, Contae Dhún na nGall. Is é an spórt an
caitheamh aimsire is fearr liom. Imrím peil Ghaelach agus iomanaíocht ar
fhoireann shóisir na scoile. Bíonn traenáil againn tar éis scoile ar an Luan agus
an Chéadaoin. Bíonn na cluichí ar siúl i bpáirc na scoile maidin Shathairn. Ba
mhaith liom imirt don chontae lá éigin.
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Triail 8: Cuid B
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 2:
Rian 40–44
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid B.
Fógra
Tá na Gardaí i mbaile Dhún na nGall ag lorg eolais faoi chailín atá ar iarraidh.
D’fhág Enya Ní Thuairisc a teach chun bualadh lena cairde taobh amuigh den
phictiúrlann ar a sé a chlog Dé hAoine seo caite. Níor shroich sí an
phictiúrlann. Tá sí ard agus tanaí. Tá gruaig rua uirthi agus tá dath donn ar a
súile. Nuair a d’fhág sí a teach bhí bríste géine gorm agus geansaí spraoi dearg
uirthi. Cuir glao ar na Gardaí ag an uimhir 096 746357 má tá rud ar bith ar
eolas agat faoi Enya.
Píosa Nuachta
Beidh teach saoire ar cíos i bhFionntrá, Co. Chiarraí. Tá an teach suite ar
imeall an tsráidbhaile agus tá radharc álainn ar an bhfarraige ón teach. Trí
sheomra leapa atá ann le dhá sheomra folctha agus seomra teilifíse. Tá gach
áis nua-aimseartha sa teach, cuisneoir, miasniteoir agus teas lárnach. Má tá
tuilleadh eolais uait faoin teach cuir glao ar Cháit ag an uimhir 037 938476.
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Triail 8: Cuid C
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 2:
Rian 45–51
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na ceisteanna a ghabhann le Cuid C.
Comhrá a hAon
An Chéad Mhír
Jeaic:
Caitríona:
Jeaic:
Caitríona:

Haigh, a Chaitríona, Jeaic anseo. An bhfuil do chuid obair
bhaile críochnaithe agat?
Níl, a Jeaic, tá fadhb agam leis an gceist sa Bhéarla. Ní
thuigim í ar chor ar bith.
Cén fáth? Is ceist shimplí í ar an úrscéal The Boy in the
Striped Pyjamas.
Bhuel, chun an fhírinne a rá, níor cheannaigh mé an leabhar
sa samhradh agus níl sé ar fáil sna siopaí anois.

An Dara Mír
Jeaic:
Caitríona:
Jeaic:
Caitríona:
Jeaic:

Tá an t-ádh leat a Chaitríona, chonaic mé cóip de sa
leabharlann áitiúil inné. Is féidir leat ceann a fháil ar iasacht
ar feadh cúpla seachtain.
Smaoineamh iontach, a Jeaic. Cén t-am a dhúnann an
leabharlann i rith na seachtaine?
Dúnann an leabharlann ar a hocht a chlog ó Luan go
Satharn. Rachaidh mé ann leat tar éis dinnéir más maith
leat.
Ó, go hiontach, buail trasna chuig mo theach ar a leathuair
tar éis a sé. Slán.
Slán.
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Comhrá a Dó
An Cheád Mhír
An tUasal Ó Dónaill: An féidir liom labhairt le Mícheál Ó Brádaigh, más é do
thoil é?
An mháthair:
Tá brón orm ach níl Mícheál sa bhaile. Tá post aige sa
teach tábhairne áitiúil agus ní chríochnaíonn sé go dtí
leathuair tar éis a dó dhéag. Is mise a mháthair, an féidir
liom cabhrú leat?
An tUasal Ó Dónaill: Bhuel, is mise an tUasal Ó Dónaill, traenálaí an fhoireann
iománaíochta. Níor fhreastail Mícheál ar an seisiúin
traenála an tseachtain seo caite.
An mháthair:
Ó, cheap mé go raibh sé ann. Thug a Dhaid síob dó chuig
an clubtheach.
An Dara Mír
An tUasal Ó Dónaill: Bhí Eoin de Faoite as láthair freisin. Tá a fhios agam gur
dlúthchairde an bheirt acu. Chuir mé glao ar
thuismitheoirí Eoin agus ní raibh a fhios acu go raibh sé
as láthair ón seisiúin traenála.
An mháthair:
Tá an-bhrón orm faoi seo. Beidh sé ag an seisiún Dé Máirt
seo chugainn agus gach Máirt as seo amach.
An tUasal Ó Dónaill: Míle buíochas. Beidh cluiche mór ag an bhfoireann an mhí
seo chugainn agus tá sé tábhachtach go mbeadh na
buachaillí go léir i láthair ag na seisiúin traenála.
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Triail 9: Cuid A
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 2:
Rian 52–56
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid A.
An Chéad Chainteoir
Dónall Ó Tuama anseo. Tá an-áthas orm inniu. Tá post faighte agam san ionad
spóirt anseo i mBaile Brigín. Beidh mé ag obair gach Aoine tar éis na scoile. Is
aoibhinn liom spóirt de gach saghas. Imrím peil agus iománaíocht le mo
chairde tar éis na scoile gach lá agus imrím cispheil agus rugbaí ar fhoireann
na scoile. San ionad spóirt beidh mé ag tabhairt aire do pháistí óga sa linn
snámha. Tá linn snámha caoga méadar san ionad spóirt.
An Dara Cainteoir
Máire Ní Chonghaile is ainm dom. Táim an-bhrónach faoi láthair. Níl cead
agam dul amach go ceann míosa. Fuair mo thuismitheoirí mo thuairisc scoile
inniu agus theip orm sa scrúdú Fraincise. Ní raibh mo mharc sa scrúdú mata
rómhaith ach oiread. Fuair mé caoga faoin gcéad. Dúirt mo thuismitheoirí go
raibh orm níos mó staidéir a dhéanamh as seo amach. Tá mo chairde go léir
ag dul chuig dioscó i halla na scoile anocht. Níl cead agam dul ann leo.
Tuismitheoirí – tá siad i bhfad ródhian!
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Triail 9: Cuid B
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 2:
Rian 57–61
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid B.
Fógra
Tá duine le Gaeilge de dhíth chun aire a thabhairt do bheirt chailín i nGaoth
Dobhair, Co. Dhún na nGall. Tá na cailíní ag freastal ar an mbunscoil i nGaoth
Dobhair. Is óna leathuair tar eis a dó go dtí a leathuair tar éis a cúig ón Luan go
hAoine a bheidh an obair ar siúl. Má tá taithí mhaith agat ar aire a thabhairt do
pháistí cuir scairt ar 049 948764 gan mhoill.
Píosa Nuachta
An Príomhoide ag caint libh. Ní bheidh bialann na scoile ar oscailt go dtí an
Mháirt seo chugainn. Rinneadh an-damáiste don díon i rith stoirmeacha ag an
deireadh seachtaine. Mar gheall air seo beidh cead ag daltaí dul go dtí na
siopaí áitiúla i rith am lóin go dtí go n-osclaíonn bialann na scoile arís. Cuirfear
nóta chuig bhur dtuismitheoirí ag míniú an scéil dóibh.
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Triail 9: Cuid C
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 2:
Rian 62–68
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid C.
Comhrá a hAon
An Chéad Mhír
Peadar:
Séamas:
Peadar:

A Shéamais, ar chuala tú faoin dóiteán sa chlub óige?
Níor chuala, a Pheadair. Bhí mé i dteach Thomáis ag
féachaint ar an teilifís. Céard a tharla?
Bhuel, bhí mé ag teacht abhaile ón bpictiúrlann aréir nuair a
chonaic mé inneall dóiteáin ag tiomáint i dtreo an chlub
óige. Nuair a shroich mé an club bhí na lasracha go hard sa
spéir.

An Dara Mír
Séamas:
Peadar:
Séamas:
Peadar:
Séamas:
Peadar:

An raibh aon duine sa chlub ag an am?
Bhí scata déagóirí ag féachaint ar fhíseán sa halla agus bhí
beirt ag imirt cluiche leadóg bhoird sa seomra spraoi.
Tá súil agam nár gortaíodh aon duine sa dóiteáin.
Gortaíodh Ultan Ó Cuív agus tógadh é san otharcharr chuig
an roinn timpiste agus éigeandála.
Céard faoin gclub óige? An bhfuil sé dóite go talamh?
Tá an club óige scriosta. Níl fiú díon fágtha ar an
bhfoirgneamh.
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Comhrá a Dó
An Cheád Mhír
Pól:
Siobhán:
Pól:

Haigh, a Shiobhán, an bhfaca mé tú ag ceolchoirm Rihanna
aréir in éineacht le Gearóid Ó Tuama?
Chonaic, a Phóil. Fuair mé dhá thicéad ó mo thuismitheoirí
do mo bhreithlá agus d’iarr mé ar Ghearóid teacht in
éineacht liom.
Bhuel, ar thaitin an cheolchoirm leat? Bhí Ailbhe in éineacht
liom agus cheapamar go raibh sé ar fheabhas.

An Dara Mír
Siobhán:
Pól:
Siobhán:
Pól:
Siobhán:
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Níor thaitin sé liom ar chor ar bith. Bhí an áit plódaithe agus
ródhorcha. Ní raibh mé ábalta an stáitse a fheiceáil ar chor
ar bith.
Bhíomar inár seasamh díreach os comhair an stáitse. Bhí
radharc iontach againn ar Rihanna. Nuair a chan sí
‘Disturbia’ thosaigh gach duine ag damhsa agus ag canadh.
Bhí orainn an amharclann a fhágáil ar a deich a chlog.
Chuamar chuig bialann agus bhí béile blasta againn.
Ar mhaith leat dul chuig ceolchoirm Chris Brown an mhí seo
chugainn? Tá dhá thicéad agam.
Ba mhaith. Cinnte. Go raibh míle maith agat.
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Triail 10: Cuid A
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 2:
Rian 69–73
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid A.
An Chéad Chainteoir
Is mise Cróna Ní Mhurchú. Tá mé sa tríú bliain i Scoil Mhuire, Dún Garbháin,
Co. Phort Láirge. Is scoil chónaithe í Scoil Mhuire. Tá mo chara Niamh ag
freastal ar an scoil chéanna liom. Tá Niamh cúig bliana déag d’aois agus tá
gruaig dhonn uirthi. Is aoibhinn léi ceol agus seinneann sí an pianó agus an
veidhlín. Ba mhaith léi a bheith ina múinteoir ceoil amach anseo.
An Dara Cainteoir
Nollaig Ó Cuinn is ainm dom. Rugadh mé i Londain ach tá cónaí orm sa Spidéal
le seacht mbliana anuas. Is cuntasóir é m’athair agus oibríonn sé le comhlacht
idirlín i nGaillimh. Is fiaclóir í mo Mham agus oibríonn sí dhá lá sa tseachtain.
Tá post páirtaimseartha agam sa teach tábhairne áitiúil. Oibrím oíche
Shathairn de ghnáth. Ar an Domhnach téim chuig an bpictiúrlann le mo
chairde. Is aoibhinn linn scannáin cogaidh.
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Triail 10: Cuid B
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 2:
Rian 74–78
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid B.
Fógra
Beidh cóisir Oíche Shamhna ar siúl i gclubtheach an chlub leadóige, Cathair na
Mart, Maigh Eo an Satharn seo chugainn óna hocht a chlog istoíche go dtí
meánoíche. Deich euro an praghas a bheidh ar na ticéid agus beidh siad ar fáil
in oifig an rúnaí an Satharn seo chugainn. I rith na hoíche beidh duaiseanna
don bhréagéide is fearr. Má tá tuilleadh eolais uait faoin gcóisir cuir glao ar
Cormac Ó Laoire ar a 086 84746.
Píosa Nuachta
Thug an tAire Spóirt cuairt ar Chlub Lúthchleasaíochta na gCloch Liatha an
Satharn seo caite. Tógadh raon reatha nua taobh thiar den gchlubtheach i rith
an tsamhraidh agus bhí an tAire i láthair don oscailt oifigiúil. Dúirt an tAire gur
chúis áthais dó go raibh an méid sin daoine óga ag glacadh páirte i spóirt sa
cheantar. D’fhógair sé go mbeadh lá spóirt is spraoi ar siúl do dhaoine óg agus
aosta sa cheantar ar an Domhnach an tríú lá de Mheitheamh.
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Triail 10: Cuid C
Dlúthdhiosca an
mhúinteora 2:
Rian 79–85
Léigh anois go cúramach, ar do scrúdpháipéar, na treoracha agus na
ceisteanna a ghabhann le Cuid C.
Comhrá a hAon
An Cheád Mhír
Eoin:

Caoimhe:

Haigh, a Chaoimhe, Eoin anseo. Ar roghnaigh tú na hábhair
a dhéanfaidh tú don Teastas Sóisearach? Caithfidh an
fhoirm a bheith isteach in oifig an rúnaí amárach ar a naoi a
chlog.
Níor roghnaigh mé, a Eoin. Tá fadhb agam. Ba mhaith liom
adhmadóireacht agus eolaíocht a dhéanamh. Ní maith liom
Fraincis ach an oiread ach deir an príomhoide go gcaithfidh
gach duine teanga amháin a dhéanamh.

An Dara Mír
Eoin:
Caoimhe:

Eoin:

Tá an fhadhb chéanna agam. Tá mo Mham chun glao a chur
ar an bpríomhoide ar maidin. Ba mhaith liom ceol agus
tíreolaíocht a dhéanamh.
Bhuel, a Eoin, níl mé sásta ar chor ar bith. Níl cead againn
an rang mata a fhágáil an Déardaoin seo chugainn chun
cluiche a imirt ar fhoireann peile na scoile. Tá an múinteoir
mata an-chantalach.
Aontaím leat, a Chaoimhe. Níor thug an múinteoir Béarla
cead dom an rang a fhágáil chun cluiche cispheile a imirt an
tseachtain seo caite. Chailleamar an cluiche agus bhí an
múinteoir corpoideachais ar buile.
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Comhrá a Dó
An Cheád Mhír
Sinéad:
Seoirse:

Sinéad:
Seoirse:

A Sheoirse, an bhfuil tú ag dul ar an turas scoile go Londain i
Mí Feabhra?
Níl, a Shinéad. Tá post agam san ollmhargadh i Loch
Garman agus beidh mé ag obair an deireadh seachtaine sin.
Tá mé chun cuairt a thabhairt ar Londain an samhradh seo
chugainn. Tá m’uncail ina chónaí ansin.
Ar chuala tú nach bhfuil cead ag Aoife Ní Chearúil dul ar an
turas?
Níor chuala mé dada. Inis dom céard a tharla.

An Dara Mír
Sinéad:
Seoirse:
Sinéad:
Seoirse:
Sinéad:
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Bhuel, an Aoine seo caite d’fhág sí an scoil gan nóta a
thabhairt don phríomhoide.
Ar thug na múinteoirí faoi deara go raibh sí as láthair ó na
ranganna?
Ghlac an múinteoir Gaeilge an rolla agus ghlaoigh sí ar an
bpríomhoide láithreach. Ansin ghlaoigh an príomhoide ar a
tuismitheoirí.
An raibh a tuismitheoirí ar buile léi?
Gan amhras, bhí. Níl cead aici an teach a fhágáil go ceann
míosa.

