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Déan cur síos ar an duine

gruaig dhubh gruaig dhonn gruaig liath gruaig fhionn
gruaig fhada gruaig ghearr gruaig chatach gruaig spíceach

t-léine riabhach striped t-shirt éide scoile school uniform
bríste géine jeans geansaí spraoi sweatshirt
seaicéad jacket culaith dhubh black suit

cuma bhrónach sad appearance cuma fheargach angry appearance
cuma áthasach happy appearance cuma imníoch worried appearance

Bhí siad sceitimíneach. They were excited. Bhí siad uaigneach. They were lonely.
Bhí siad áthasach. They were happy. Bhí aiféala orthu. They were regretful.
Bhí siad imníoch. They were concerned. Bhí siad brónach. They were sad.
Bhí siad bródúil. They were proud. Bhí siad ar mire. They were very cross.

Ceisteanna

1 Cá raibh na déagóirí an lá sin?

2 Céard a bhí ar siúl sa phictiúr sin?

3 Cé mhéad déagóir atá sa phictiúr sin?

4 Déan cur síos ar an mbuachaill.

5 Déan cur síos ar an gcailín.

6 Cén chuma atá ar na déagóirí?

7 Déan cur síos ar an múinteoir.

8 Déan cur síos ar an bhfear / ar an mbean.

9 Céard a tharla sa phictiúr sin?

q Conas a mhothaigh na déagóirí an lá sin?

Nótaí
Foghlaim na nótaí thíos sula dtosaíonn tú ag déanamh staidéir ar na sraitheanna pictiúr.

Nathanna cainte úsáideacha

1 Ina dhiaidh sin

2 An lá dár gcionn

3 Ansin

4 Ag an bpointe sin

5 Láithreach bonn

6 Go luath ina dhiaidh sin

7 Go tapa

8 Gan a thuilleadh moille

9 Ag deireadh an lae

q Faoi dheireadh

Ag comhaireamh

beirt

triúr

ceathrar

cúigear

seisear

seachtar

ochtar

naonúr

deichniúr
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An Fhoireann ag Cruthú go hIontach

FuinneamhNua/Fiúntas Nua

2
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Ciorcal oibre: beirt nó triúr le chéile ag plé, ag léamh agus ag scríobh

1 Scríobh na briathra san Aimsir Chaite as an tsraith thuas i do chóipleabhar.

2 Scríobh abairtí simplí leis na briathra agus glaoigh amach na habairtí sa rang.

3 Cum sraith de cheisteanna bunaithe ar na pictiúir agus ansin pléigh na ceisteanna sa rang.

4 Cuir na ceisteanna atá cumtha ag do ghrúpa ar na daltaí i ngrúpa eile.

Nuair a d’fhill na buachaillí ar Choláiste
Eoin i mí Mheán Fómhair chonaic siad
fógra spéisiúil ar an mballa. Bhí imreoirí
nua ag teastáil do shraith nua iomána.
Ba léir go raibh suim ag na buachaillí
páirt a ghlacadh sa tsraith nua. Bhí sé
ar intinn ag buachaill amháin dul chuig
an mbainisteoir chun breis eolais a fháil
faoin tsraith.

Phléigh na buachaillí an fógra le chéile
agus ar deireadh rinne siad cinneadh
dul agus labhairt leis an mbainisteoir.
Bhuail siad leis an mbainisteoir agus
dúirt siad leis go raibh an-suim acu sa
tsraith iomána. Chuir siad ceist ar an
mbainisteoir faoin traenáil agus dúirt
sé go mbeadh traenáil ar siúl dhá lá sa
tseachtain.

1 2

Go luath ina dhiaidh sin
thosaigh na buachaillí
ag traenáil. Thug an
bainisteoir an-tacaíocht
agus comhairle dóibh
ar an bpáirc imeartha.
Chaith siad clogaid agus
bhí camáin acu nuair a bhí
siad ag traenáil. Chaith
siad an seisiún traenála
ag rith trí choirceoga.

I mí Aibreáin labhair
an bainisteoir leis na
buachaillí. Thug sé moladh
mór dóibh as an obair
iontach a rinne siad i rith
na bliana. Shroich an
fhoireann an chraobh sa
tsraith agus bhí áthas an
domhain orthu.

Cuireadh fógra ar an
mballa faoin gcraobh. Bhí
na busanna ag fágáil na
scoile ar a dó a chlog. Bhí
tacaíocht ag teastáil ón
bhfoireann sa chraobh.

3 4 5

Ag deireadh an chluiche bhí an bua ag
Coláiste Eoin. Bhí dhá chúl agus ocht
gcúilín ag Coláiste Eoin agus bhí dhá chúl
agus sé chúilín ag Coláiste Phádraig.
Bhí na himreoirí ar mhuin na muice
agus d’ardaigh an captaen an corn san
aer. Ba léir go raibh díomá an domhain
ar Choláiste Phádraig gur chaill siad an
cluiche.

Nuair a d’fhill na himreoirí ar an scoil
bhuail siad leis an bpríomhoide agus
thug sé moladh mór dóibh. Rinne sé
comhghairdeas leo as an tsraith a
bhuachan. Bhí an bainisteoir in éineacht
leo agus ba léir go raibh sé an-bhródúil
astu. D’eagraigh an príomhoide cóisir
mhór don fhoireann sa scoil an oíche
sin. Bhí áthas an domhain ar na
buachaillí.

6 7

Sraith Pictiúr CD
Rian 1

Sraith pictiúr An Fhoireann ag
Cruthú go hIontach

Sraith Pictiúr 2018
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Cúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht

FuinneamhNua/Fiúntas Nua

4
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Ciorcal oibre: beirt nó triúr le chéile ag plé, ag léamh agus ag scríobh

1 Scríobh na briathra san Aimsir Chaite as an tsraith thuas i do chóipleabhar.

2 Scríobh abairtí simplí leis na briathra agus glaoigh amach na habairtí sa rang.

3 Cum sraith de cheisteanna bunaithe ar na pictiúir agus ansin pléigh na ceisteanna sa rang.

4 Cuir na ceisteanna atá cumtha ag do ghrúpa ar na daltaí i ngrúpa eile.

Bhí ceathrar daltaí ina seasamh os
comhair na scoile. Coláiste Sheosaimh an
t-ainm a bhí ar an scoil. Bhí siad ag dul
chuig an nGaeltacht ar thuras scoile. Ba
léir go raibh sceitimíní an domhain orthu.
Chuir an tiománaí na málaí i gcúl an bhus
agus ansin bhí sé réidh le himeacht.

1 2

Tar éis cúpla uair ag taisteal shroich siad
Bunscoil Bhaile na hAbhann. Bhí málaí
droma ag na daltaí go léir agus lean siad
ar aghaidh chuig na tithe áitiúla. Bhí
tuirse orthu tar éis an lá a chaitheamh ar
an mbus.

An lá ina dhiaidh sin ghlac siad páirt in
imeachtaí éagsúla. Ar maidin d’fhreastail
siad ar ranganna Gaeilge sa scoil. Ansin
d’ith siad lón i gceaintín na scoile. Bhí
am acu ansin chun an cúrsa a phlé le
chéile. Um thráthnóna d’imir siad peil ar
an bpáirc imeartha agus san oíche ghlac
siad páirt i gcéilí sa halla. Bhain siad an-
taitneamh as an gcéilí agus bhí cailín le
feiceáil ag seinm an chonsairtín.

3 4

Bhí an aimsir te agus grianmhar an lá
ina dhiaidh sin agus chaith siad tamall
ar an trá. Chuir siad a gcultacha snámha
orthu agus chuaigh siad ag snámh
san fharraige. Chonaic siad an teach
solais ón trá agus ba léir go raibh Teach
an Phiarsaigh, TG4 agus Raidió na
Gaeltachta sa cheantar. Bhí lá iontach ag
na daltaí sa Ghaeltacht.

Go luath an mhaidin dár gcionn d’fhág
na daltaí an Ghaeltacht agus d’fhill siad
ar Choláiste Sheosaimh. Ba léir go raibh
turas iontach acu agus bhí plean acu
filleadh ar an nGaeltacht an bhliain ina
dhiaidh sin. D’fhág siad slán ag a chéile.
D’iarr cailín amháin ar a cara téacs
a sheoladh chuici. Gheall a cara go
seolfadh sí téacs chuici.

5 6

Thiomáin an tiománaí i dtreo an Spidéil.
Bhí na daltaí ag éisteacht le múinteoir
a bhí ag labhairt leo le cabhair an
mhicreafóin. B’fhéidir go raibh an
múinteoir ag míniú rialacha an turais
dóibh. Nó b’fhéidir go raibh sé ag insint
dóibh céard a bheadh ar siúl acu i rith an
turais. Ba léir go raibh na daltaí ag tnúth
go mór leis an turas.

Sraith Pictiúr CD
Rian 2

Sraith pictiúr Cúrsa Gaeilge
sa Ghaeltacht

Sraith Pictiúr 2018
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Timpiste

FuinneamhNua/Fiúntas Nua

6
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Ciorcal oibre: beirt nó triúr le chéile ag plé, ag léamh agus ag scríobh

1 Scríobh na briathra san Aimsir Chaite as an tsraith thuas i do chóipleabhar.

2 Scríobh abairtí simplí leis na briathra agus glaoigh amach na habairtí sa rang.

3 Cum sraith de cheisteanna bunaithe ar na pictiúir agus ansin pléigh na ceisteanna sa rang.

4 Cuir na ceisteanna atá cumtha ag do ghrúpa ar na daltaí i ngrúpa eile.

1 2

Go tobann shiúil fear amach ar an
trasrian coisithe gan féachaint ar dheis
ná ar clé. Rinne sé iarracht an carr
a stopadh ach ba léir gur theip ar na
coscáin agus sciorr an carr. Leag an
carr an fear. Chonaic an lanúin a bhí
ina seasamh ar an gcosán an timpiste.
Baineadh geit astu. Baineadh geit as an
lánúin sa charr freisin.

Bhí an fear bocht sínte ar an talamh
agus chabhraigh an lánúin leis. Ba léir
go raibh sé gortaithe go dona. Ghlaoigh
fear eile ar na seirbhísí éigeandála.
Mhínigh sé gur leagadh fear ar an
mbóthar agus go raibh sé gan aithne gan
urlabhra sínte ar an talamh.

3 4

Go luath ina dhiaidh sin tháinig an
t-otharcharr. Cuireadh an fear bocht
ar shínteán agus tugadh é isteach san
otharcharr. Bhí garda ag caint leis an
lánúin freisin. Bhí sé ag fiosrú an scéil.
Chuir sé ceisteanna ar an lánúin agus ba
léir go raibh siad an-bhuartha.

Thaistil an lánúin chuig stáisiún na
ngardaí. D’inis an fear don gharda go
raibh sé ag caint ar a fhón póca fad
is a bhí sé ag tiomáint an chairr. Bhí
an-bhrón air gurbh é ba chúis leis an
timpiste. Ní mó ná sásta a bhí an garda
leis an bhfear nuair a d’inis sé dó go
raibh sé ag caint ar a fhón póca nuair a
bhí sé ag tiomáint.

5 6

B’fhéidir go raibh an lánúin sa charr seo
ag tiomáint abhaile óna gcuid oibre. Bhí
fón póca i lámh an fhir agus bhí sé ag
caint le duine éigin ar an bhfón. Ba léir
nach raibh aird an fhir ar an mbóthar. Ní
raibh ach lámh amháin aige ar an roth
stiúrtha. Bhí crios sábhála á chaitheamh
ag an mbean. Bhí sé fós ag stealladh
báistí.

Oíche fhuar fhliuch a bhí ann. Ar thaobh
an chosáin bhí lánúin ina seasamh ag
caint agus bhí scáth báistí os a gcionn.
Bhí trácht trom ar an mbóthar agus bhí
locháin uisce i ngach áit. Thiomáin carr
thar na soilse tráchta. Ba léir go raibh na
bóithre sleamhain agus fliuch.

Sraith Pictiúr CD
Rian 3

Sraith pictiúr Timpiste

Sraith Pictiúr 2018
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Rialacha na Scoile

FuinneamhNua/Fiúntas Nua
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Ansin chuaigh na buachaillí amach ar
an bpáirc imeartha agus d’imir siad
cluiche peile. Ba chluiche iontach é
agus bhain siad an-taitneamh as an
gcluiche. Bhuail na cailíní le chéile
agus chaith siad tamall ag caint agus
ag comhrá. Ba léir go raibh atmaisféar
sona sa scoil. Go luath ina dhiaidh sin
thosaigh grúpa de bhuachaillí ag troid
agus bhí beirt chailíní ag caitheamh
tobac. Ba léir nár thug na déagóirí seo
aird ar bith ar rialacha na scoile.

21

Chonaic múinteoir na buachaillí ag troid
agus labhair sé leo. Ní raibh an múinteoir
sásta leis na buachaillí ar chor ar bith.
Luaigh sé rialacha na scoile agus dúirt sé
go raibh sé an-tábhachtach meas a léiriú do
gach duine ar scoil agus gur chóir gurbh áit
shona í an scoil. D’iarr sé orthu a n-iompar a
mhíniú.

Chonaic múinteoir eile na cailíní ag
caitheamh tobac agus bhí sí an-chrosta
leo. Luaigh sí an dochar a dhéanann
toitíní do shláinte an duine agus luaigh
sí rialacha na scoile freisin. Ba léir go
raibh aiféala ar na déagóirí gur bhris
siad rialacha na scoile.

3 4

Mar phíonós bhí ar
na cailíní fanacht
siar tar éis scoile ar
feadh uair a chloig.
Bhí ar na buachaillí a
bhí ag troid fanacht
siar ar feadh dhá uair
an chloig. Ar a fiche
cúig tar éis a cúig bhí
na daltaí sa seomra
ranga ag obair go
dian. Bhí an-bhrón
orthu gur bhris siad
rialacha na scoile.

An mhaidin ina dhiaidh sin
bhuail an príomhoide le
dalta agus a thuismitheoirí
ina hoifig. Mhínigh sí dóibh
gur bhris a mac rialacha
na scoile. Bhí an-bhrón ar
an mbuachaill gur bhris sé
na rialacha. Gheall sé don
phríomhoide nach dtarlódh
sé arís. Bhí na daltaí agus
na tuismitheoirí eile sa
seomra feithimh. Bhí siad
ag fanacht le labhairt leis
an bpríomhoide.

75 6Chuir na múinteoirí glao
ar thuismitheoirí na
ndéagóirí agus d’inis siad
dóibh go raibh trioblóid
sa scoil. D’iarr siad ar na
tuismitheoirí teacht chuig
an scoil an mhaidin ina
dhiaidh sin do chruinniú
leis an bpríomhoide. Ní
raibh na tuismitheoirí
sásta ar chor ar bith nuair
a chuala siad go raibh
trioblóid ann ar scoil.

Ciorcal oibre: beirt nó triúr le chéile ag plé, ag léamh agus ag scríobh

1 Scríobh amach na briathra san Aimsir Chaite as an tsraith thuas i do chóipleabhar.

2 Scríobh abairtí simplí leis na briathra agus glaoigh amach na habairtí sa rang.

3 Cum sraith de cheisteanna bunaithe ar na pictiúir agus ansin pléigh na ceisteanna sa rang.

4 Cuir na ceisteanna atá cumtha ag do ghrúpa ar na daltaí i ngrúpa eile.

Labhair príomhoide Ardscoil an Chnoic leis na
daltaí sa halla tionóil faoi rialacha na scoile.
Léigh sí amach na rialacha dóibh. Dúirt sí go
raibh sé tábhachtach meas a léiriú do gach
duine sa scoil. D’inis sí dóibh go raibh orthu
a gcuid éidí scoile a chaitheamh. Dúirt sí
freisin go raibh sé tábhachtach go mbeadh
gach duine sona ar scoil. Bhí ar na daltaí
obair chrua a dhéanamh agus bhí cosc ar an
mbulaíocht, ar ghuma agus ar thobac sa scoil.
Ní raibh cead ag daltaí ach oiread drugaí a
úsáid ná alcól a ól.

Sraith Pictiúr CD
Rian 4

Sraith pictiúr Rialacha na Scoile

Sraith Pictiúr 2018
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Caillte sna Sléibhte

FuinneamhNua/Fiúntas Nua
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Bhailigh grúpa déagóirí ag bun an tsléibhe. Bhí sé
ar intinn acu dul ag sléibhteoireacht. Bhí cinnire
an ghrúpa buartha faoin aimsir de bharr gur thit
ceo trom ar an sliabh agus cheap sé go raibh sé
dainséarach. Ní raibh na déagóirí eile buartha ar
chor ar bith. Bhí siad sásta leanúint ar aghaidh. Bhí
cótaí móra agus hataí ar gach duine. Bhí bataí siúil
ag cuid acu agus málaí droma agus bhí siad go léir
réidh chun an sliabh a dhreapadh.

D’éirigh an ceo níos troime
i rith an lae agus scar an
grúpa óna chéile. Fágadh
beirt bhuachaillí ina n-aonar
ar an sliabh. Cé go raibh
málaí droma acu agus cótaí
móra orthu bhí siad imníoch
go raibh an aimsir ag dul in
olcas.

1 2

Rinne na buachaillí iarracht brostú ansin
agus shiúil siad go tapa suas an sliabh. Bhí
an aimsir go hainnis agus cé go ndearna
siad a ndícheall fágadh iad taobh thiar den
ghrúpa. Níor thug an grúpa faoi deara go
raibh na buachaillí caillte ar feadh tamaill
bhig. Lean siad ar aghaidh ag dreapadh an
tsléibhe.

Nuair a thug an grúpa faoi deara
go raibh a gcairde caillte chuir
siad glao fóin orthu. Ina dhiaidh
sin chuir siad glao ar na seirbhísí
éigeandála. Ba léir go raibh na
buachaillí an-imníoch faoina
gcairde. Bhí an aimsir fuar agus
ceomhar ar an sliabh.

3 4

Go luath ina
dhiaidh sin chonaic
siad héileacaptar
ag cuardach na
sléibhte. Bhí brat
bán sneachta ar
fud na háite agus
bhí sé deacair ar
an bpíolóta na
buachaillí a aimsiú.

Buíochas le Dia nach raibh
na buachaillí gortaithe agus
bhí áthas an domhain orthu
a bheith ar ais sa bhaile arís.
D’eagraigh a gcairde cóisir
dóibh chun fáilte a chur
rompu. Dúirt na buachaillí
nach rachaidís ar ais ar an
sliabh arís i ndrochaimsir.
D’fhoghlaim siad ceacht an
lá sin.

5 6 7Ar deireadh chonaic an
píolóta na buachaillí ar
thaobh an tsléibhe. Bhí
áthas an domhain ar na
buachaillí na seirbhísí
éigeandála a fheiceáil.
Bhí crangaid ag na fir
agus tharraing siad na
buachaillí isteach sa
héileacaptar.

Ciorcal oibre: beirt nó triúr le chéile ag plé, ag léamh agus ag scríobh

1 Scríobh amach na briathra san Aimsir Chaite as an tsraith thuas i do chóipleabhar.

2 Scríobh abairtí simplí leis na briathra agus glaoigh amach na habairtí sa rang.

3 Cum sraith de cheisteanna bunaithe ar na pictiúir agus ansin pléigh na ceisteanna sa rang.

4 Cuir na ceisteanna atá cumtha ag do ghrúpa ar na daltaí i ngrúpa eile.

Sraith Pictiúr CD
Rian 5

Sraith pictiúr Caillte sna Sléibhte

Sraith Pictiúr 2018
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Mo Cheol Thú! Mo Cheol Sibh!

FuinneamhNua/Fiúntas Nua
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Ciorcal oibre: beirt nó triúr le chéile ag plé, ag léamh agus ag scríobh

1 Scríobh na briathra san Aimsir Chaite as an tsraith thuas i do chóipleabhar.

2 Scríobh abairtí simplí leis na briathra agus glaoigh amach na habairtí sa rang.

3 Cum sraith de cheisteanna bunaithe ar na pictiúir agus ansin pléigh na ceisteanna sa rang.

4 Cuir na ceisteanna atá cumtha ag do ghrúpa ar na daltaí i ngrúpa eile.

Lean an grúpa
traidisiúnta ar aghaidh
chuig Fleá an Chúige
agus d’fhógair an moltóir
ansin gur bhuaigh
Coláiste Phádraig Fleá an
Chúige. Ba léir go raibh
an grúpa traidisiúnta an-
sásta go raibh siad ag
dul ar aghaidh chuig Fleá
Cheoil na hÉireann.

Ghlac an grúpa traidisiúnta
páirt i bhFleá an Chontae.
Labhair an moltóir ag deireadh
an lae. Dúirt sé go raibh
ceithre ghrúpa thraidisiúnta
sa chomórtas agus dúirt sé go
raibh siad go léir ar fheabhas.
Mhol sé na grúpaí as an obair
iontach a rinne siad ag ullmhú
don chomórtas. D’fhógair sé
ansin gur bhuaigh Coláiste
Phádraig Fleá an Chontae.

Ansin chuaigh na
déagóirí abhaile
agus bhí cailín ag
iarraidh port nua a
fhoghlaim don lá ina
dhiaidh sin. Bhí sí ag
cleachtadh ar feadh
na hoíche agus rinne
sí a dícheall an port
a fhoghlaim.

543

Thaistil na déagóirí chuig Fleá Cheoil
na hÉireann i Leitir Ceanainn. Bhí Leitir
Ceanainn plódaithe don ócáid. Bhí ceol
álainn Gaelach le cloisteáil timpeall an
bhaile. D’fhreastail an grúpa traidisiúnta
ar cheolchoirm na mbuaiteoirí a bhí ar
siúl an oíche sin ar a hocht a chlog. Bhí
an halla lán go béal don cheolchoirm.
Ba léir go raibh áthas an domhain ar an
ngrúpa traidisiúnta gur bhuaigh siad Fleá
Cheoil na hÉireann.

D’fhill na déagóirí ar scoil ina dhiaidh
sin. Bhí seisiún ceoil ar siúl ar a hocht
a chlog i halla na scoile chun an bua
a cheiliúradh. D’fhreastail múinteoirí,
tuismitheoirí agus daltaí ar an
gceolchoirm. Labhair an príomhoide
roimh an seisiún ceoil agus mhol sé an
grúpa go hard agus ghabh sé buíochas
le stiúrthóir an ghrúpa. Bhí na déagóirí
an-bhuíoch as an méid tacaíochta a thug
gach duine dóibh. Bhí oíche iontach ag
gach duine.

6 7

Léirigh an fógra ar an mballa
i gColáiste Phádraig go raibh
cleachtadh ag an ngrúpa
traidisiúnta ar an Luan agus ar an
gCéadaoin ag am lóin agus tar éis
scoile. Chonaic an dalta an fógra
agus é ag dul ar scoil. Bhí an dalta
gléasta ina éide scoile agus bhí
mála ar a ghualainn aige.

1 2 Bhuail an grúpa le chéile tar éis scoile agus
lean siad ar aghaidh ag cleachtadh. Léirigh
an clog ar an mballa an t-am. Bhí sé a cúig a
chlog. Bhí na déagóirí ag seinnt uirlisí éagsúla
agus bhí an múinteoir ag stiúradh an ghrúpa.
Sheinn beirt an fhidil agus bhí buachaill ag
seinnt ar an bhfeadóg mhór agus cailín ag
seinnt ar an bhfeadóg stáin. Bhí ceol álainn
Gaelach á sheinnt ag an ngrúpa.
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Ciorcal oibre: beirt nó triúr le chéile ag plé, ag léamh agus ag scríobh

1 Scríobh na briathra san Aimsir Chaite as an tsraith thuas i do chóipleabhar.

2 Scríobh abairtí simplí leis na briathra agus glaoigh amach na habairtí sa rang.

3 Cum sraith de cheisteanna bunaithe ar na pictiúir agus ansin pléigh na ceisteanna sa rang.

4 Cuir na ceisteanna atá cumtha ag do ghrúpa ar na daltaí i ngrúpa eile.

Ina dhiaidh sin thug siad cuairt ar
Choláiste na Tríonóide. Bhí an áit
plódaithe le scoláirí agus le turasóirí.
Chonaic na cailíní an comhartha
bóthair a thaispeáin go raibh bialann,
an Leabharlann Fhada agus Leabhar
Cheanannais san ollscoil. Bhí málaí
droma ag cuid de na scoláirí.

Ansin thug na cailíní cuairt ar áiteanna
suimiúla timpeall na cathrach. I dtosach
chuaigh siad chuig an músaem i bPáirc
an Chrócaigh, ansin thug siad aghaidh ar
Staid Aviva. Ina dhiaidh sin chonaic siad
na hainmhithe i nGairdín na nAinmhithe.
Ag deireadh an lae chonaic na cailíní
Ardeaglais Naomh Pádraig.

3 4

Chuaigh Ailbhe agus Rosa ag
siopadóireacht ansin ar Shráid Ghrafton
agus d’ith siad lón i mbialann dheas.
Bhí an freastalaí an-deas agus bhí béile
blasta acu. Shuigh siad ar an tsráid taobh
amuigh den bhialann. Bhí a lán daoine
ag siopadóireacht ar Shráid Ghrafton. Ba
léir gur bhain na cailíní an-taitneamh as
an lá sa chathair.

Ag deireadh an lae d’fhreastail na
cailíní ar dhráma in Amharclann na
Mainistreach. Thosaigh The Field le
John B. Keane ar a hocht a chlog agus
chonaic na cailíní an comhartha do
sheomra na gcótaí agus don deasc
ticéad. Ba léir go raibh lá iontach acu sa
chathair.

5 6

Chuaigh Ailbhe, Jeaic agus a máthair
chuig an aerfort chun fáilte a chur roimh
chuairteoir ón Spáinn. Bhí áthas an
domhain orthu Rosa a fheiceáil. Bhí an
t-aerfort plódaithe le daoine. Bhí Ailbhe
ag caint le Rosa agus d’inis sí di go
mbeidís ag dul isteach sa chathair an lá
ina dhiaidh sin. Ba léir go raibh Rosa ag
tnúth go mór le cathair Bhaile Átha Cliath
a fheiceáil.

An lá ina dhiaidh sin thóg siad bus
turasóireachta timpeall chathair Bhaile
Átha Cliath. Bhí Ailbhe agus Rosa thuas
staighre ar an mbus agus chonaic siad
Ardoifig an Phoist ar Shráid Uí Chonaill.
Chonaic siad an Spíce freisin agus
comhartha don Luas. Bhain na cailíní
taitneamh as an turas.

1 2
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Bhí Peadar agus Máiréad ag déanamh
a gcuid obair bhaile ar an Aoine, ar a
leathuair tar éis a ceathair, nuair a d’fhág
a dtuismitheoirí an baile don deireadh
seachtaine. Chuir Daid na málaí ar chúl an
chairr. Chuir sé comhairle ar na déagóirí
sular fhág sé an baile. D’inis sé dóibh
a bheith cúramach i rith an deireadh
seachtaine, a gcuid obair bhaile a dhéanamh
agus an teach a choimeád glan. Dúirt sé
freisin go mbeadh siad ag filleadh abhaile ar
an Domhnach ar a leathuair tar éis a trí.

D’fhág Mam agus Daid slán ag na
déagóirí ansin agus chuir Peadar agus
Máiréad na leabhair ar an mbord. Bhí
plean acu cóisir a eagrú sa teach an
oíche sin ar a hocht a chlog. Chuir
siad glao fóin ar a gcairde agus d’inis
siad dóibh go raibh teach saor acu
agus go mbeadh cóisir acu sa teach an
oíche sin. Dúirt Máiréad lena cara go
mbeadh ceol agus spraoi ag an gcóisir.
Ba léir go raibh na déagóirí ag tnúth go
mór leis an gcóisir.

1 2

Tháinig slua mór
daoine chuig an teach.
Ar a naoi a chlog bhí
an teach plódaithe
le déagóirí. Bhí na
déagóirí ag ithe agus
ag ól agus ag baint
taitnimh as an gcóisir.
Bhí aoibh mhaith
ar gach duine ag an
gcóisir.

In Óstán
an Átha bhí
tuismitheoirí
na ndéagóirí
sa bhialann ag
ithe dinnéir.
Bhí siad ag ól
fíona agus bhí
an freastalaí
ag freastal
orthu.

Níor éirigh Peadar ná Máiréad go dtí
a haon a chlog ar an Satharn. Bhí
tuirse an domhain orthu. Nuair a shiúil
siad isteach sa seomra suí chonaic
siad go raibh an áit ina praiseach. Bhí
boscaí píotsa ar fud an tseomra agus
bhí Máiréad ag iarraidh an seomra
a ghlanadh. Dúirt Peadar go raibh
tinneas cinn air agus go raibh sé ag dul
chuig a leaba. Bhí sé chun éirí ar a sé
chun an teach a ghlanadh.

3 4 5

Ar a trí a chlog in Óstán an Átha bhí
bainisteoir an ostáin ag labhairt leis na
custaiméirí. Ba léir go raibh fadhb acu
leis an uisce agus dúirt sé go raibh an
leictreachas gearrtha freisin. Thug an
bainisteoir trí rogha do na custaiméirí: dul
chuig óstán eile, a gcuid airgid a fháil ar
ais nó teacht ar ais uair eile do dheireadh
seachtaine saor in aisce. Roghnaigh Daid
filleadh ar an óstán uair eile.

Shroich Mam agus Daid a dteach ar
a cúig a chlog. Nuair a chonaic siad
an teach bhí siad ar mire le Peadar
agus Máiréad. Bhí an teach fós ina
phraiseach. Ní raibh Mam agus Daid
sásta ar chor ar bith. Rinne Peadar
iarracht leithscéal a ghabháil ach ba léir
go raibh a dtuismitheoirí ar buile leo. Bhí
aiféala ar Pheadar agus ar Mháiréad go
raibh cóisir acu sa teach.

6 7

Ciorcal oibre: beirt nó triúr le chéile ag plé, ag léamh agus ag scríobh

1 Scríobh amach na briathra san Aimsir Chaite as an tsraith thuas i do chóipleabhar.

2 Scríobh abairtí simplí leis na briathra agus glaoigh amach na habairtí sa rang.

3 Cum sraith de cheisteanna bunaithe ar na pictiúir agus ansin pléigh na ceisteanna sa rang.

4 Cuir na ceisteanna atá cumtha ag do ghrúpa ar na daltaí i ngrúpa eile.
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Oíche amháin shuigh Aoife agus Antaine os
comhair na teilifíse. Bhí an clár faisnéise
Prime Time ar siúl. Chonaic siad teach faoi
uisce ar an gclár agus bhí an clár ag plé cúrsaí
timpeallachta agus athrú aeráide. Cheap
Aoife gurbh fhadhb chasta í agus d’aontaigh
Antaine léi. Thosaigh Antaine ag smaoineamh
ar an drochaimisr a bhí againn sa tír seo an
geimhreadh roimhe sin.

Ansin thosaigh na déagóirí ag caint
faoin bpoll sa chiseál ózóin os cionn
an Antartaigh. Dúirt siad nach raibh
an t-ózón in ann muid a chosaint ón
ngrian de bharr go raibh poll ollmhór
ann.

I dtosaigh smaoinigh sé ar an
sneachta a bhí againn ar fud
na tíre i rith an gheimhridh.
Bhí an teocht ocht gcéim faoin
reophointe. Thit sneachta i ngach
áit agus smaoinigh Antaine ar a
bhungaló faoin tuath. Bhí brat bán
sneachta ar na sceacha agus os
comhair an tí.

Ba léir go raibh Aoife agus Antaine an-
bhuartha faoin timpeallacht. Phléigh
siad na cnapáin oighir agus dúirt siad
go raibh siad ag leá. Dá bharr dúirt siad
go raibh leibhéal na bhfarraigí ar fud an
domhain ag ardú.

1

7

2

8

Ansin smaoinigh na déagóirí ar na
stoirmeacha uafásacha a bhí againn
timpeall na tíre i rith an gheimhridh.
Tharla timpiste amháin ar bhóthar
iargúlta faoin tuath. Leagadh crann
mór sa timpiste. Thit an crann ar
dhíon cairr. Ba thimpiste uafásach é.
Leagadh línte leictreachais timpeall
na tíre freisin.

De bharr na drochaimsire phléasc píobán
uisce thuas staighre sa teach. Bhí braonaíl
uisce ag teacht tríd an tsíleáil. Bhí ar
mháthair Antaine glao a chur ar phluiméir.
Nuair a tháinig an pluiméir chuig an teach
d’fhág sé a veain amuigh ar an mbóthar.
D’íoc máthair Antaine dhá chéad euro chun
an píobán a dheisiú. Tháinig méadú ar a
bpolasaí árachais ina dhiaidh sin.

43

I rith an gheimhridh thit báisteach
throm timpeall na tíre. I gCorcaigh
bhí ar dhaoine éalú óna dtithe i
mbáid de bharr na dtuilte. Tháinig
na seirbhísí éigeandála i gcabhair
ar na daoine a bhí sáinnithe.

Tharla an rud céanna i mBaile Átha Cliath. Bhí
sé ag cur báistí go trom ar fud na cathrach. Bhí
siopaí agus carranna faoi uisce agus bhí daoine
sáinnithe ina gcarranna.

5 6

Ciorcal oibre: beirt nó triúr le chéile ag plé, ag léamh agus ag scríobh

1 Scríobh amach na briathra san Aimsir Chaite as an tsraith thuas i do chóipleabhar.

2 Scríobh abairtí simplí leis na briathra agus glaoigh amach na habairtí sa rang.

3 Cum sraith de cheisteanna bunaithe ar na pictiúir agus ansin pléigh na ceisteanna sa rang.

4 Cuir na ceisteanna atá cumtha ag do ghrúpa ar na daltaí i ngrúpa eile.
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Ciorcal oibre: beirt nó triúr le chéile ag plé, ag léamh agus ag scríobh

1 Scríobh na briathra san Aimsir Chaite as an tsraith thuas i do chóipleabhar.

2 Scríobh abairtí simplí leis na briathra agus glaoigh amach na habairtí sa rang.

3 Cum sraith de cheisteanna bunaithe ar na pictiúir agus ansin pléigh na ceisteanna sa rang.

4 Cuir na ceisteanna atá cumtha ag do ghrúpa ar na daltaí i ngrúpa eile.

Tráthnóna amháin bhí na buachaillí tar
éis a gcuid obair bhaile a chríochnú. Bhí
siad ina suí ar an tolg ag féachaint ar an
teilifís. Chonaic siad fógra faoi chomórtas
cócaireachta do dhaltaí óga ar TG4.
Léirigh na buachaillí suim sa chomórtas.
Shocraigh siad dul chuig an bpríomhoide
chun an comórtas a phlé leis.

1 2

Bhí na buachaillí sa chistin ag cuardach
shuíomh idirlín TG4. Ar an tseilf bhí
meánna le feiceáil. Chabhraigh an
múinteoir eacnamaíocht bhaile leo.
Tugadh a lán eolais faoin gcomórtas ar
an suíomh. Bhí eolas faoi rialacha an
chomórtais agus faoi iarratas a chur
isteach chuig TG4. Mhol an múinteoir
dóibh biachlár a ullmhú chun a bheith
réidh don chomórtas.

Thaistil na buachaillí go Baile na hAbhann
do Chomórtas Cócaireachta Uile-Éireann.
Bhí scoláirí ó scoileanna timpeall na tíre
ag glacadh páirte sa chomórtas agus bhí
an moltóir ag féachaint go géar orthu. Bhí
náprúin chócaireachta á gcaitheamh ag
na scoláirí agus bhí boird os a gcomhair
amach le babhla agus comhábhair air. Ba
léir go raibh na scoláirí an-neirbhíseach.

3 4

Bhuaigh na buachaillí an chéad duais
sa chomórtas cócaireachta. Mhol na
moltóirí na buachaillí go hard. Dúirt siad
go ndearna siad an-iarracht cócaireacht
a dhéanamh trí Ghaeilge. Bhí áthas an
domhain ar na buachaillí.

Ina dhiaidh sin bhronn an moltóir seic
míle euro ar na buachaillí. Bhí siad an-
sásta gur ghlac siad páirt sa chomórtas
cócaireachta. Nuair a d’fhill siad ar an
scoil bhuail siad leis an bpríomhoide
agus d’fhéach siad ar an gclár ar TG4.
Bhí an príomhoide an-bhródúil astu.
Rinne sé comhghairdeas leo as an mbua
a fháil sa chomórtas.

5 6

Bhí an príomhoide ag obair ina oifig ar
a fiche chun a naoi. Shiúil na buachaillí
isteach agus labhair siad leis. Bhí culaith
dhubh agus spéaclaí á gcaitheamh ag
an bpríomhoide. D’inis na buachaillí
dó gur mhaith leo páirt a ghlacadh
sa chomórtas cócaireachta. Mhol
an príomhoide dóibh labhairt leis an
múinteoir eacnamaíocht bhaile agus níos
mó eolais a fháil ón suíomh idirlín. Ansin
dúirt an príomhoide go raibh cead acu
páirt a ghlacadh sa chomórtas.
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Ciorcal oibre: beirt nó triúr le chéile ag plé, ag léamh agus ag scríobh

1 Scríobh na briathra san Aimsir Chaite as an tsraith thuas i do chóipleabhar.

2 Scríobh abairtí simplí leis na briathra agus glaoigh amach na habairtí sa rang.

3 Cum sraith de cheisteanna bunaithe ar na pictiúir agus ansin pléigh na ceisteanna sa rang.

4 Cuir na ceisteanna atá cumtha ag do ghrúpa ar na daltaí i ngrúpa eile.

Phioc sé suas an fón
póca agus shiúil sé chuig
an bhfreastalaí a bhí ina
sheasamh ag an gcuntar.
Mhínigh sé dó go raibh
an fón ar an urlár. Ghabh
an freastalaí buíochas
leis an mbuachaill agus
choimeád sé an fón ag
an deasc. B’fhéidir gur
chaill custaiméir an fón.

Bhí an bia réidh ansin
agus d’ith na déagóirí
píotsa agus pasta agus
d’ól siad uisce agus
mianraí. Bhain siad an-
taitneamh as an mbéile
blasta agus cheap siad
nach raibh an bia daor
ar chor ar bith. Bhí na
déagóirí ag caint agus ag
comhrá ar feadh tamaill
faoin mbialann.

Ansin shiúil fear isteach
an doras. B’fhear gnó é.
Bhí culaith á caitheamh
aige. Ba léir gur chaill
sé a fhón póca agus
d’fhill sé ar an mbialann
chun ceist a chur ar an
bhfreastalaí faoina fhón
póca.

3 4 5

Bhí faoiseamh ar an bhfear nuair a fuair
sé a fhón ar ais. Ghabh sé buíochas leis
na déagóirí agus mhínigh sé go raibh
an fón an-tábhachtach dá phost agus
go raibh sé an-bhuartha nuair a chaill
sé an fón. Bhí áthas ar na déagóirí gur
chabhraigh siad leis an bhfear.

Ina dhiaidh sin labhair an fear leis
an bhfreastalaí. Mhínigh sé dó gur
mhaith leis milseog a cheannach do na
déagóirí. Thóg sé fiche euro óna phóca
agus thug sé é don fhreastalaí chun
íoc as an milseog. Tháinig an freastalaí
ansin le huachtar reoite do na déagóirí.
Bhí an-áthas orthu ansin.

6 7

Thug ceathrar daoine óga cuairt ar an
mbialann Pasta Blasta le haghaidh béile.
Chuir an freastalaí fáilte rompu. Shuigh
siad ag bord in aice na fuinneoige. Ba léir
go raibh dea-aoibh ar na daoine óga.

1 2 Ansin thug an freastalaí biachlár dóibh.
Léirigh an fógra ar an mballa taobh thiar
díobh go raibh sladmharagadh ar siúl sa
bhialann gach deireadh seachtaine. Ar
an mballa in aice na ndéagóirí bhí pictiúr
de chathair na Róimhe agus léarscáil
den Iodáil. Ansin d’fhéach buachaill
amháin ar an urlár in aice na fuinneoige
agus chonaic sé fón póca.
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Chuaigh na daltaí ar dheireadh seachtaine
eachtraíochta chun scileanna nua a fhoghlaim.
I dtosach chaith siad tamall ag rámhaíocht. Bhí
maidí rámha acu agus bhí siad ag rámhaíocht
síos an abhainn. Ina dhiaidh sin chuaigh siad ag
dreapadóireacht. Bhí áthas an domhain orthu
nuair a bhain siad barr an tsléibhe amach. I
rith an deireadh seachtaine chaith siad tamall
ag curachóireacht. Bhí seans acu freisin
scileanna boghdóireachta a fhoghlaim. Bhí
bogha agus saighead ag an gcailín agus bhí sí
ag baint taitnimh as an spórt.

Bhí an múinteoir ag barr an ranga
ag labhairt leis na daltaí faoin
idirbhliain. Bhí idir bhuachaillí
agus chailíní ag éisteacht go
géar léi. Labhair sí faoi na
scileanna a d’fhoghlaimeodh na
daltaí san idirbhliain. Bheidís
ag obair le chéile i ngrúpaí i rith
na hidirbhliana agus bheadh
neamhspleáchas acu freisin. D’inis
sí dóibh go dtiocfadh feabhas ar
a gcuid scileanna ceannaireachta
san idirbhliain.

21

I rith na hidirbhliana ghlac na
daltaí páirt i gceoldráma ar scoil.
Bhí an-chraic acu ag damhsa
agus ag canadh. Bhain siad an-
taitneamh as an gceoldráma.

Ansin tháinig fear isteach sa rang chun
labhairt leis na daltaí faoi shábháilteacht
ar na bóithre. Mhol sé dóibh a bheith
cúramach ar na bóithre agus thaispeáin sé
físeán de thimpiste bhóthair dóibh. D’éist na
daltaí go géar leis an bhfear.

3 4

Ag deireadh na
bliana iarradh ar
na daltaí tuairisc
a scríobh faoin
idirbhliain. Bhain
na daltaí idir
thaitneamh agus
tairbhe as an
idirbhliain.

D’fhreastail na daltaí ar
chluiche idirnáisúnta peile
san idirbhliain freisin. Bhí
an staid peile plódaithe
le lucht leanúna an dá
fhoireann. Bhí siad ar
bís ag feitheamh ar na
himreoirí. Bhain siad an-
taitneamh as an gcluiche.

75 6Ina dhiaidh sin fuair siad an
deis cuairt a thabhairt ar
Dháil Éireann. Chaith na daltaí
lá sa Dáil agus chuala siad
an Taoiseach ag caint faoi
dhaoine óga. Dúirt sé gurbh
fhiú éisteacht le daoine óga.
Cheap na daltaí go raibh sé
an-suimiúil agus bhuail siad
leis na Teachtaí Dála freisin.

Ciorcal oibre: beirt nó triúr le chéile ag plé, ag léamh agus ag scríobh

1 Scríobh amach na briathra san Aimsir Chaite as an tsraith thuas i do chóipleabhar.

2 Scríobh abairtí simplí leis na briathra agus glaoigh amach na habairtí sa rang.

3 Cum sraith de cheisteanna bunaithe ar na pictiúir agus ansin pléigh na ceisteanna sa rang.

4 Cuir na ceisteanna atá cumtha ag do ghrúpa ar na daltaí i ngrúpa eile.

Sraith Pictiúr CD
Rian 12

Sraith pictiúr Buntáistí Móra na hIdirbhliana

Sraith Pictiúr 2018
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Bhí an chlann ag caint faoi laethanta saoire
sa chistin tar éis dinnéir. Dúirt Mam nach
raibh saoire acu an bhliain roimhe sin. D’inis
sí do Mháire agus do Sheán go raibh siad ag
sábháil airgid agus go raibh sé ar intinn acu
dul ar saoire an samhradh sin. Dúirt sí freisin
go mbeadh Máire agus Seán ag staidéar go
dian an bhliain ina dhiaidh sin do scrúdú na
hArdteiste. Bhí áthas an domhain ar Mháire
agus ar Sheán an dea-scéala a chloisteáil.
Ansin dúirt Daid go raibh sé chun dul ar an
idirlíon chun eolas a fháil faoi thíortha éagsúla.
Bhí sé ar intinn aige cuairt a thabhairt ar an
ngníomhaire taistil ag an deireadh seachtaine.

Ag an deireadh seachtaine chuaigh an
chlann chuig an ngníomhaire taistil
chun níos mó eolais a fháil. Labhair
Daid leis an mbean agus dúirt sé gur
roghnaigh na páistí Malaga ar an
idirlíon. Cheap an bhean gur rogha
mhaith é Malaga agus d’inis sí dóibh
go raibh rogha mhór óstán sa
cheantar. Dúirt sí freisin go raibh
ionadaí acu sa cheantar. Roghnaigh
Máire agus Seán óstán ansin le
háiseanna iontacha. Dúirt siad gurbh
óstán den scoth é agus go raibh sé
suite in áit dheas freisin.

1 2

Nuair a thuirling an chlann
ag an aerfort i Malaga
chuir an t-ionadaí taistil
fáilte rompu. Bhí an ghrian
ag scoilteadh na gcloch
agus bhí áthas ar gach
duine a bheith sa Spáinn.
Thug an t-ionadaí taistil
a uimhir fóin dóibh agus
mhol sé don chlann glao a
chur air am ar bith má bhí
fadhb acu.

Nuair a shroich an
chlann an t-óstán
bhí díomá an
domhain orthu. Bhí
an seomra leapa
lofa salach. Chonaic
siad líon damháin
alla ar an mballa. Ní
raibh na leapacha
cóirithe agus bhí
tuáillí salacha ar an
bhfuinneog.

3 4 Chuaigh Daid chuig an deasc
fáilte chun labhairt leis an
mbainisteoir. Mhínigh Daid
nach raibh sé sásta ar chor
ar bith. Dúirt sé go raibh
an seomra leapa an-salach
agus gur mhaith leis bogadh
chuig óstán eile. Ag an am
céanna chuir Mam glao ar an
ionadaí taistil agus d’inis sí
dó go raibh sí míshásta leis
an óstán.

Bhog an chlann chuig an
óstán nua, Salles Central.
Chaith siad a laethanta
sa linn snámha. Bhí an
aimsir te agus grianmhar.
Bhí saoire iontach acu
agus thaitin an t-óstán
nua go mór leo.

5

6 7Tháinig an t-ionadaí chuig an óstán chun labhairt leis
an gclann. Dúirt sé go raibh an-bhrón air agus mhínigh
sé go raibh stailc ar siúl san óstán sin. Ansin luaigh sé
óstán eile. Bhí sé chun an chlann a bhogadh chuig óstán
nua. Salles Central an t-ainm a bhí ar an óstán. Dúirt an
t-ionadaí go raibh an t-óstán nua seo ar fheabhas agus
go raibh áiseanna iontacha ar fáil ann. Bhí sé ag tabhairt
uasghrádaithe don chlann.

Ciorcal oibre: beirt nó triúr le chéile ag plé, ag léamh agus ag scríobh

1 Scríobh amach na briathra san Aimsir Chaite as an tsraith thuas i do chóipleabhar.

2 Scríobh abairtí simplí leis na briathra agus glaoigh amach na habairtí sa rang.

3 Cum sraith de cheisteanna bunaithe ar na pictiúir agus ansin pléigh na ceisteanna sa rang.

Sraith Pictiúr CD
Rian 13

Sraith pictiúr Fadhbanna ar Saoire

Sraith Pictiúr 2018
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Bhí áthas ar an múinteoir nuair a chuala sí
go raibh suim ag na daltaí páirt a ghlacadh i
nGradam an Uachtaráin, Gaisce. D’inis sí do
na daltaí go mbeadh orthu scileanna nua a
fhoghlaim agus go mbeidís ag cabhrú le daoine
eile freisin. Ar deireadh mhínigh sí dóibh gur
chuir an gradam béim ar aclaíocht agus ar
shláinte an duine. Bhí na daltaí ag tnúth go mór
leis na dúshláin éagsúla.

Chonaic na daltaí fógra ar an
mballa ar scoil faoi Ghradam an
Uachtaráin, Gaisce. Léirithe ar an
bhfógra bhí pictiúr de bhuachaill
ag cabhrú le bean i gcathaoir
rotha. Bhí suim ag na daltaí níos
mó eolais a fháil faoin ngradam
agus shocraigh siad dul chuig an
múinteoir chun labhairt léi faoi.

21

Thosaigh na daltaí ag foghlaim
scileanna éagsúla. Sheinn
buachaill amháin an fheadóg
stáin. Chuir an cailín feabhas ar
a cuid scileanna ríomhaireachta
agus thosaigh an buachaill eile ag
aisteoireacht. Ba léir gur bhain
na déagóirí an-taitneamh as na
scileanna nua a d’fhoghlaim siad.

Chaith na déagóirí tamall i dteach altranais
ag cabhrú le seandaoine. Bhí an cailín amuigh
ag siúl le seanbhean. Bhí maide croise ag an
tseanbhean agus bhí an cailín ag cabhrú léi.
Bhí an buachaill ag caint le seanfhear. Thug an
buachaill bronntanas dó agus ba léir go raibh
áthas an domhain ar an seanfhear. Bhain na
déagóirí an-sásamh as an obair a rinne siad
sa teach altranais.

3 4

Fuair na daltaí
cuireadh ón Uachtarán
dul chuig Caisleán
Bhaile Átha Cliath.
Bhí an tUachtarán i
láthair ag an ócáid
agus bhronn sé boinn
orthu as an ngradam
a bhaint amach. Bhí na
déagóirí an-bhródúil
go ndearna siad
Gradam an Uachtaráin.

Ag deireadh na
bliana chuaigh na
déagóirí ar shiúlóid
fhada. Thaitin an
tsiúlóid go mór leo
agus chaith siad an
t-am ag caint agus
ag comhrá le chéile.
Bhí málaí droma
acu agus bhí siad
ag caitheamh bríste
géine agus t-léinte.

75 6Ansin chaith na déagóirí
tamall ag feabhsú a gcuid
scileanna spóirt. Nuair
a bhí an aimsir go maith
chuaigh an cailín ag sodar.
Chuaigh buachaill amháin ag
sléibhteoireacht. Bhí bata siúil
aige agus mála droma ar a
dhroim. Chaith an buachaill
eile a lán ama sa linn snámha
ag feabhsú a chuid scileanna
snámha. Chaith sé caipín
snámha agus gloiní cosanta
sa linn snámha.

Ciorcal oibre: beirt nó triúr le chéile ag plé, ag léamh agus ag scríobh

1 Scríobh amach na briathra san Aimsir Chaite as an tsraith thuas i do chóipleabhar.

2 Scríobh abairtí simplí leis na briathra agus glaoigh amach na habairtí sa rang.

3 Cum sraith de cheisteanna bunaithe ar na pictiúir agus ansin pléigh na ceisteanna sa rang.

4 Cuir na ceisteanna atá cumtha ag do ghrúpa ar na daltaí i ngrúpa eile.

Sraith Pictiúr CD
Rian 14

Sraith pictiúr Gaisce

Sraith Pictiúr 2018
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Ciorcal oibre: beirt nó triúr le chéile ag plé, ag léamh agus ag scríobh

1 Scríobh na briathra san Aimsir Chaite as an tsraith thuas i do chóipleabhar.

2 Scríobh abairtí simplí leis na briathra agus glaoigh amach na habairtí sa rang.

3 Cum sraith de cheisteanna bunaithe ar na pictiúir agus ansin pléigh na ceisteanna sa rang.

4 Cuir na ceisteanna atá cumtha ag do ghrúpa ar na daltaí i ngrúpa eile.

1 2

Ina dhiaidh sin bhí tuirse
ar na cailíní agus thit siad
ina gcodladh. D’fhág siad
an mála ar an mbord.
Chonaic an fear an sparán
agus ghoid sé é.

Nuair a dhúisigh na cailíní thug siad faoi deara go
raibh an sparán imithe. Ní raibh tásc ná tuairisc ar an
bhfear. Bhí brón an domhain orthu go raibh an sparán
imithe. Thosaigh siad ag cuardach na háite. Cheap siad
i dtosach gur thit an sparán ar an urlár. D’fhéach siad
timpeall ach níor aimsigh siad an sparán.

3 4

Láithreach bonn
chuir an cigire
glao ar na gardaí.
Mhínigh sé an
scéal agus rinne
sé cur síos ar an
ngadaí.

Chonaic siad an
cigire ag dul thart
agus ghlaoigh
siad air. D’inis
siad dó faoinar
tharla. Mhínigh
siad gur thit siad
ina gcodladh agus
nuair a dhúisigh
siad go raibh
an fear agus an
sparán imithe.

Ar deireadh
shroich an
traein stáisiún
na Gaillimhe.
Bhí na gardaí ag
feitheamh ar an
ardán. Nuair a
chonaic siad an
gadaí ag fágáil na
traenach rug siad
air. Bhí an sparán
fós aige.

Thóg na gardaí an
sparán agus thug
siad an sparán ar
ais do na cailíní.
Bhí a gcuid airgid
go léir fós ann.
Ba léir go raibh
faoiseamh ar na
cailíní an sparán a
fháil ar ais.

65 7 8

Lig na cailíní a scíth ar bord na traenach.
Thosaigh cailín amháin ag léamh agus bhí
an cailín eile ag obair ar a ríomhaire glúine.
Leag siad a mála ar an mbord in aice leo. Bhí
na cailíní ag baint taitnimh as an turas. Bhí
fear ina shuí in aice leo. Bhí spéaclaí gréine á
gcaitheamh aige agus bhí croiméal aige. Bhí
an fear ag caitheamh geansaí stríocach. Níor
thug na cailíní aon aird ar an bhfear.

Bhí na cailíní ag dul go Gaillimh ar
feadh deireadh seachtaine. D’fhág
siad slán ag a dtuismitheoirí ar an
ardán sa stáisiún traenach. Mhol na
tuismitheoirí dóibh a bheith aireach
agus ghuigh siad ádh mór orthu. Bhí
an-sceitimíní ar na cailíní agus ba
léir go raibh siad ag tnúth le deireadh
seachtaine taitneamhach.

Sraith Pictiúr CD
Rian 15

Sraith pictiúr Gadaíocht ar
an Traein

Sraith Pictiúr 2018
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Ciorcal oibre: beirt nó triúr le chéile ag plé, ag léamh agus ag scríobh

1 Scríobh na briathra san Aimsir Chaite as an tsraith thuas i do chóipleabhar.

2 Scríobh abairtí simplí leis na briathra agus glaoigh amach na habairtí sa rang.

3 Cum sraith de cheisteanna bunaithe ar na pictiúir agus ansin pléigh na ceisteanna sa
rang.

4 Cuir na ceisteanna atá cumtha ag do ghrúpa ar na daltaí i ngrúpa eile.

Gan amhras, thaitin an fón nua go mór
le Clodagh. Phléigh sí a lán ábhar lena
cairde ar an bhfón. Labhair siad faoin
dioscó a bhí ar siúl ar an Aoine agus faoi
bhuachaill dathúil darbh ainm Seán. Bhí
sí ag caint faoi shiopadóireacht leis na
cailíní freisin ar an bhfón.

Ar an dara lá déag de Mheitheamh
tháinig an bille fóin isteach. Bhí ionadh
an domhain ar Clodagh nuair a chonaic
sí an bille. Céad fiche cúig euro agus
tríocha cúig cent an bille. Bhí a fhios ag
Clodagh go mbeadh sí i dtrioblóid lena
tuismitheoirí.

3 4

Bhí breithlá Clodagh ann ar an gcúigiú
lá de Bhealtaine. Tar éis bricfeasta
fuair sí bronntanais óna clann. Thug a
tuismitheoirí fón póca di agus bhí áthas
an domhain uirthi. Thug a deartháir agus
a deirfiúr geansaí spraoi di. Bhí Clodagh
an-sásta leis na bronntanais. Ghabh sí
buíochas le gach duine.

Ina dhiaidh sin chaith Clodagh a lán ama
ag caint lena cairde ar a fón póca nua.
Ba léir gur thaitin an fón go mór léi agus
níor smaoinigh sí ar an mbille fóin. Lean
sí ar aghaidh ag glaoch ar a cairde go
léir. Bhí trí ghlaoch fós le déanamh aici
an lá sin.

1 2

Bhailigh an chlann sa chistin chun an
bille fóin a phlé. Bhí a tuismitheoirí
an-fheargach le Clodagh agus dúirt a
deirfiúr go raibh sí sásta iasacht airgid
a thabhairt di. Bhí an-bhrón ar Clodagh
agus mhínigh sí nár smaoinigh sí faoin
mbille fóin. Mhol a deartháir di téacsanna
a sheoladh in ionad a bheith ag caint an
t-am ar fad.

Ar an dara lá is fiche de Lúnasa tháinig
an bille fóin isteach. Cúig euro is fiche
an bille fóin a bhí ag Clodagh. Bhí áthas
uirthi nach raibh an bille róchostasach.
D’fhoghlaim Clodagh ceacht agus sheol
sí téacsanna chuig a cairde.

5 6

Sraith Pictiúr CD
Rian 16

Sraith pictiúr Bronntanas Costasach

Sraith Pictiúr 2018
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Chaith Muireann agus Laoise tamall ansin
ag cabhrú leis na bochtáin. D’oibrigh siad le
Cumann Naomh Uinseann de Pól agus thaistil
siad timpeall na cathrach ag tabhairt amach
ceapairí agus anraith do na bochtáin. Bhí na
bochtáin an-bhuíoch díobh. Ba léir gur bhain
siad an-taitneamh as an obair dheonach.

Ag deireadh an tsamhraidh
chaith na cailíní tamall ag
féachaint siar ar na rudaí a rinne
siad i rith an tsamhraidh. Bhí
samhradh den scoth acu. Bhí
Muireann agus Laoise ag tnúth
go mór leis an samhradh ina
dhiaidh sin.

7 8

Ciorcal oibre: beirt nó triúr le chéile ag plé, ag léamh agus ag scríobh

1 Scríobh amach na briathra san Aimsir Chaite as an tsraith thuas i do chóipleabhar.

2 Scríobh abairtí simplí leis na briathra agus glaoigh amach na habairtí sa rang.

3 Cum sraith de cheisteanna bunaithe ar na pictiúir agus ansin pléigh na ceisteanna sa rang.

4 Cuir na ceisteanna atá cumtha ag do ghrúpa ar na daltaí i ngrúpa eile.

Sraith Pictiúr CD
Rian 17

Sraith pictiúr Samhradh Iontach

Tús an tsamhraidh a bhí ann.
Bhuail Laoise agus Muireann
le chéile taobh amuigh den
séipéal. Bhí an ghrian ag
scoilteadh na gcloch an lá
sin. Bhí na cailíní ag tnúth
go mór leis an samhradh
agus bhuail siad le chéile
chun a gcuid pleananna don
samhradh a phlé. Ba léir
gur dhlúthchairde iad Laoise
agus Muireann.

Cúpla mí ina dhiaidh sin
chuaigh Laoise agus
Muireann ar thuras chuig
an Róimh. Chaith siad na
laethanta ag siúl timpeall na
cathrach agus ag féachaint
ar na radhairc stairiúla. Bhí
an aimsir te agus grianmhar
agus thaitin an chathair go
mór leis na cailíní. Chaith
siad tamall ag siopadóireacht
freisin.

Thosaigh siad ag obair
san óstán go luath ina
dhiaidh sin. Bhí áthas
orthu go bhfuair siad
na poist agus d’oibrigh
siad go dian. Chaith siad
an lá ag folúsghlanadh
agus ag cur snas ar na
troscáin. Chóirigh siad
na leapacha agus ghlan
siad na seomraí folctha.

Ina dhiaidh sin
chuaigh siad chuig
an bpictiúrlann. Bhí
scannán iontach
ar siúl agus bhí
an phictiúrlann
plódaithe le daoine
óga. Cheannaigh na
cailíní grán rósta agus
deoch agus bhain siad
an-taitneamh as an
scannán.

Ba mhaith leo poist
páirtaimseartha a fháil
agus mar sin chuaigh
na cailíní chun labhairt
leis an mbainisteoir san
óstán áitiúil. Mhínigh
an bainisteoir dóibh go
raibh poist ar fáil san
óstán ag glanadh na
seomraí leapa. Bhí na
cailíní sásta glacadh
leis na poist sin.

Nuair a tháinig na
cailíní abhaile ón
Róimh, d’imir siad
peil leis an gclub
áitiúil. Bhí Laoise
agus Muireann an-
sásta gur bhuaigh
siad an chraobh
agus d’ardaigh siad
an corn tar éis an
chluiche ceannais.

1

4

3

6

2

5

Sraith Pictiúr 2018
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Ciorcal oibre: beirt nó triúr le chéile ag plé, ag léamh agus ag scríobh

1 Scríobh na briathra san Aimsir Chaite as an tsraith thuas i do chóipleabhar.

2 Scríobh abairtí simplí leis na briathra agus glaoigh amach na habairtí sa rang.

3 Cum sraith de cheisteanna bunaithe ar na pictiúir agus ansin pléigh na ceisteanna sa rang.

4 Cuir na ceisteanna atá cumtha ag do ghrúpa ar na daltaí i ngrúpa eile.

D’fhéach Séamas ar a uaireadóir agus
chuimhnigh sé nach raibh a chuid
obair bhaile déanta aige. Ní raibh sé
róbhuartha faoin obair bhaile. Bhí an-
suim aige sa chluiche nua ríomhaire agus
chuaigh sé chuig teach Liam.

Bhí spórt agus spraoi ag na buachaillí
ag imirt an chluiche nua ríomhaire sa
seomra teilifíse. Lean siad ar aghaidh
ag imirt go dtí a hocht a chlog. Ní raibh
Séamas ag smaoineamh ar a chuid obair
bhaile. Ansin ghlac na buachaillí sos ar
feadh tamaill bhig agus d’ith siad píotsa.
Ba sheomra compordach é an seomra
teilifíse. Bhí scáthán ar an mballa agus
bhí leabhragán in aice na teilifíse lán le
leabhair.

3 4

Ina dhiaidh sin chuir máthair Shéamais
glao fóin air. D’fhiafraigh sí de Shéamas
an raibh a chuid obair bhaile déanta
aige. D’fhreagair Séamas nach raibh sé
déanta. Ní raibh a mham sásta ar chor
ar bith. Thug sí ordú do Shéamas teacht
abhaile. Dúirt sé go bhfillfeadh sé abhaile
faoi cheann cúig nóiméid. Ní raibh a
mham sásta leis an bhfreagra seo agus
d’inis sí dó teacht abhaile láithreach
bonn.

D’fhill Séamas abhaile agus thosaigh
sé ag déanamh a chuid obair bhaile. Ar
a leathuair tar éis a naoi bhí sé fós ag
scríobh. Bhí a thuismitheoirí taobh thiar
de ag féachaint air. Bhí cuma fheargach
ar a n-aghaidh. Ba léir nach raibh siad
sásta le Séamas ar chor ar bith.

5 6

Tháinig Séamas abhaile ón scoil agus
d’fhág sé a mhála scoile ar an mbord.
Ansin shuigh sé síos ar an gcathaoir
uillinn agus d’fhéach sé ar an teilifís. Bhí
Séamas fós gléasta ina éide scoile ag
féachaint ar an teilifís ar a sé a chlog.

1 2 Go luath ina dhiaidh sin fuair sé téacs
óna chara Liam a rá go bhfuair sé
cluiche nua ríomhaire. Thug Liam
cuireadh do Shéamas dul chuig a theach
chun triail a bhaint as an gcluiche
ríomhaire nua.
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Ciorcal oibre: beirt nó triúr le chéile ag plé, ag léamh agus ag scríobh

1 Scríobh na briathra san Aimsir Chaite as an tsraith thuas i do chóipleabhar.

2 Scríobh abairtí simplí leis na briathra agus glaoigh amach na habairtí sa rang.

3 Cum sraith de cheisteanna bunaithe ar na pictiúir agus ansin pléigh na ceisteanna sa rang.

4 Cuir na ceisteanna atá cumtha ag do ghrúpa ar na daltaí i ngrúpa eile.

Sraith pictiúr

1 2

Bhí an criú teilifise ag
déanamh tuairisce ar
thuairimí daoine óga.
Bhí siad ag iarraidh fáil
amach an raibh aos óg
na tíre sona nó míshona.
Bhí micreafón i lámh an
tuairisceora agus thosaigh
an criú ag taifeadadh na
tuairisce.

Ansin léirigh na buachaillí a dtuairimí. Dúirt siad go
raibh an-bhrú ar dhaoine óga sa lá atá inniu ann.
Luaigh Liam brú scoile agus scrúduithe agus dúirt
Eoin freisin go raibh sé deacair ar dhaoine óga post
a fháil. Mhínigh sé nach raibh go leor airgid acu. Ina
dhiaidh sin dúirt Dara go raibh fadhbanna ag daoine
óga lena dtuismitheoirí. Ar deireadh léirigh Dara
buntáistí na hóige. Dúirt sé go bhfuair daoine óga
bia maith, am saor agus go raibh saol sóisialta ag
daoine óga sa lá atá inniu ann.

3 4

Nuair a bhí an t-agallamh críochnaithe
thug an criú t-léinte agus caipíní le lógó
TG4 scríofa orthu do na buachaillí. Mhol
an criú dóibh féachaint ar TG4 ar a seacht
an oíche sin. Bhí áthas ar na buachaillí.

D’fhill na buachaillí abhaile agus d’inis
siad an scéal dá dtuismitheoirí. Ansin
shuigh siad ar an tolg os comhair na
teilifíse ag feitheamh leis an nuacht.
Cheap Mam go raibh an t-agallamh ar
fheabhas agus an-spéisiúil. Thosaigh
Daid ag magadh agus d’fhiafraigh sé
de na buachaillí an raibh siad faoi bhrú.
Níor aontaigh Daid leo. Níor cheap sé go
raibh siad faoi bhrú.

5 6

Ansin tháinig criú teilifíse ó TG4 suas
chucu. Bhí siad ag iarraidh cúpla ceist
a chur ar na buachaillí i nGaeilge.
D’fhiafraigh an tuairisceoir de na
buachaillí an raibh Gaeilge acu. Bhí
Liam amhrasach ach bhí Eoin agus Dara
lánsásta na ceisteanna a fhreagairt.

Bhí Liam, Eoin agus Dara san ionad
siopadóireachta ar a dó a chlog
tráthnóna. Os a gcomhair bhí dhá shiopa
faisin, siopa crua-earraí agus bialann le
feiceáil. Chonaic na buachaillí beirt bhan
taobh amuigh den siopa faisin. Ba léir
go raibh na buachaillí ag ligean a scíthe
agus shuigh beirt acu ar bhínse in aice
leis an staighre.

Sraith Pictiúr CD
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Ciorcal oibre: beirt nó triúr le chéile ag plé, ag léamh agus ag scríobh

1 Scríobh na briathra san Aimsir Chaite as an tsraith thuas i do chóipleabhar.

2 Scríobh abairtí simplí leis na briathra agus glaoigh amach na habairtí sa rang.

3 Cum sraith de cheisteanna bunaithe ar na pictiúir agus ansin pléigh na ceisteanna sa
rang.

4 Cuir na ceisteanna atá cumtha ag do ghrúpa ar na daltaí i ngrúpa eile.

Luigh Áine ar an gcuilt agus a cuid
éadaigh fós uirthi agus thit sí ina codladh.
Bhí sí traochta. Rinne sí dearmad ar
na sceallóga ar an sorn. Ina dhiaidh sin
chuaigh an corcán trí thine agus léim
lasracha san aer. Bhí deatach dubh ag
leathadh ar fud an tí.

Shiúil Áine abhaile ón dioscó ina haonar.
Bhí brat bán sneachta ar an talamh. Bhí
cóta mór dubh á chaitheamh aici agus bhí
hata ar a ceann. Oíche fhuar gheimhridh
a bhí ann. Shroich sí an baile ar a haon a
chlog agus shuigh sí cois tine sa seomra
suí. Ba sheomra compordach é agus bhí
pictiúr ar crochadh os cionn na tine.

Dhúisigh tuismitheoirí Áine nuair a
chonaic siad an deatach dubh sa seomra
leapa. Ba léir gur baineadh geit uafásach
astu. Ghlaoigh a daid ar an mbriogáid
dóiteáin agus d’inis sé dóibh go raibh
tine sa teach. Rith máthair Áine isteach
ina seomra leapa agus dhúisigh sí a
hiníon go tapa. Bhí an deatach ar fud an
tí faoin am seo.

Bhí tuirse an domhain ar Áine agus lig
sí méanfach aisti. Ansin shiúil sí isteach
sa chistin. Chuir sí sceallóga isteach i
gcorcán agus las sí an sorn. D’fhág sí
an sorn agus chuaigh sí chuig a seomra
leapa.

3

1

4

2

Tháinig an bhriogáid dóiteáin agus mhúch
siad na lasracha le huisce. Bhí culaith
speisialta á caitheamh ag an bhfear
dóiteáin. Chaith sé masc agus clogad
agus bhí umar ocsaigine aige freisin.
Thóg sé tamall na lasracha a mhúchadh.
Tugadh an cailín san otharcharr chuig an
ospidéal. Labhair a máthair léi agus dúirt
sí go mbeadh sí ceart go leor.

An mhaidin ina dhiaidh sin bhí an
ghrian ag taitneamh. Ba léir go raibh
an teach scriosta. Bhí Áine san ospidéal
agus tháinig an dochtúir chun labhairt
léi. Chaith an dochtúir cóta bán agus
bhí steiteascóp timpeall ar a muinéal
aici. Dúirt an dochtúir léi gan mórán a
dhéanamh go ceann cúpla lá agus go
mbeadh sí ceart go leor.

5 6
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