Scríobh litir ar na hábhair seo a leanas:
(a) Tá na háiseanna spóirt go dona i do cheantar. Scríobh an litir a chuirfeá chun
an Taoisigh faoin ábhar.
(b) Tá an iomarca tráchta i do cheantar. Scríobh litir chuig teachta Dála áitiúil faoin
bhfadhb.
(c) Chonaic tú an tAire Oideachais agus Eolaíochta ar chlár teilifíse, agus bhí fearg
ort nuair a chuala tú é ag rá go raibh áiseanna nua-aimseartha i ngach scoil
inniu. Scríobh an litir a chuirfeá chuige.

Litir 5: Litir chuig príomhoide na scoile
an príomhoide
an leas-phríomhoide
an rúnaí
múinteoirí
áiseanna na scoile
easpa leabhar sa leabharlann
an teilifíseán róbheag
an fístaifeadán briste
na ríomhairí an-sean
an seomra róbheag nó rómhór
an fhuinneog briste
an scoil rófhuar
an téamh briste
an scoil róthe
an tsaotharlann an-sean (lab)
an chistin an-sean
na háiseanna sean-aimseartha
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an foirgneamh ródhorcha (building too dark)
an pháirc haca róbheag
na seomraí gléasta róbheag
easpa cithfholcadán (lack of showers)
na háiseanna go dona

na seomraí gléasta an-salach
na páirceanna peile rófhada ón scoil
na liathróidí an-sean
na múinteoirí cantalach (cranky)
an múinteoir corpoideachais anchabhrach (very helpful)
atmaisféar an-mhaith sa scoil

bhí an cheolchoirm go hiontach
an seomra nua teilifíse an-deas
an seomra nua ealaíne róbheag
bhí an bus scoile déanach
bhí an tiománaí ag gearán fúinn (complaining about us)
bhíomar ag pleidhcíocht (messing)

bhí an trácht go huafásach ar maidin
bhí na soilse tráchta briste (traffic lights)
tá na leabhair sa leabharlann rópháistiúil (too childish)
tá an leabharlann dorcha agus beag
ní bhíonn an leabharlann ar oscailt ag am lóin
níl an leabharlannaí cairdiúil
níl cead againn staidéar a dhéanamh sa leabharlann
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Léigh an litir seo thíos agus foghlaim na nathanna cainte atá inti.
Scríobh litir thar ceann do ranga chuig príomhoide na scoile. Déan gearán faoi
na háiseanna spóirt sa scoil.`
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Gluais
thar ceann – on behalf of

áiseanna – facilities

in aghaidh – against

iarraimid ort – we ask you

cur ar ceal – to cancel

a fheabhsú – to improve

fíorthábhachtach – very important
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Líon na bearnaí sa litir thíos agus ansin foghlaim na nathanna cainte atá inti.
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Scríobh litir ar na hábhair seo a leanas:
(a) Scríobh litir thar ceann do ranga chuig príomhoide na scoile. Déan gearán faoi
leabharlann na scoile.
(b) Scríobh litir thar ceann do ranga chuig príomhoide na scoile. Déan gearán faoi
na háiseanna sa scoil
(c) Scríobh litir chun an phríomhoide ag gearán faoin mbus scoile.
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Scríobh litir thar ceann do ranga chuig príomhoide na scoile. Déan gearán faoi na
háiseanna sa scoil.

