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Aonad a Dó
Mo Shaol ar Scoil

San aonad seo foghlaimeoidh tú na scileanna seo:
SCIL

ÁBHAR

léitheoireacht

léamhthuiscint, blag, alt, ríomhphost, amchlár, amhrán, dán, scéal

scríbhneoireacht

blag, éist agus scríobh, líon na bearnaí, abairtí, alt

gramadach

an aimsir chaite, ag comhaireamh, an aimsir láithreach

éisteacht

cluastuiscint, amhrán, dán

teicneolaíocht

blag, lúbra, amchlár, ríomhphost, clár ar TG4

cumarsáid

ábhair scoile a phlé, áiseanna na scoile a phlé, rólghlacadh, suirbhé, ríomhphost

uimhríocht

ag comhaireamh, an t-am

ealaín/cruthaitheacht

pictiúir, siombail

taighde/féinfhoghlaim

siombail

ceapadóireacht

scéal: Scrúdú ar scoil, dán

an cultúr Gaelach

amhrán: ‘An bhFaca Tú Mo Shéamaisín?’, dán: ‘An Deoch Is Fearr’

Tá ceithre chuid san aonad seo
1 An mheánscoil

Téigh go dtí www.edco.ie/cinnte!1
agus bain triail as na ceachtanna.

2 Ábhair scoile agus amchlár na scoile
3 Mo mhála scoile
4 Seomraí na scoile
30
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An Nollaig
Féach ar an bpictiúr thíos agus freagair na ceisteanna ar an leathanach thall.
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Meaitseáil
Meaitseáil na huimhreacha sa phictiúr ar an leathanach thall agus na hainmfhocail thíos.
maróg Nollag

maisiúcháin

pléascóga Nollag

cártaí Nollag

cáca Nollag

mainséar

crann Nollag

aingeal

bachlóga Bhruiséile

turcaí

coinneal

liamhás

Daidí na Nollag

réalta

bronntanais Nollag

stocaí Nollag

prátaí rósta

soilse Nollag

Obair bhaile
Scríobh na hainmfhocail thuas i do chóipleabhar agus foghlaim iad mar cheacht obair bhaile.

Ceacht le déanamh anois
Líon na bearnaí thíos. Cabhróidh na focail sa bhosca leat.
1 Cuireann daoine __________ san fhuinneog oíche Nollag.
2 Fágann Daidí na Nollag __________ do na páistí.
3 Itheann daoine turcaí agus __________ do dhinnéar na Nollag.
4 Seolann daoine __________ Nollag chuig cairde roimh an Nollaig.
5 Cuireann daoine __________ ag barr an chrainn Nollag.
6 Bíonn Íosa Críost le feiceáil sa __________ maidin Nollag.

aingeal

bronntanais

cártaí

coinneal

liamhás

mhainséar

Obair ealaíne
Tarraing pictiúr den gheimhreadh i do chóipleabhar.
Taispeáin an pictiúr don rang agus déan cur síos ar
an bpictiúr.
Sampla
Tharraing mé pictiúr den pháirc sa gheimhreadh.
Bhí brat bán sneachta ar fud na páirce.

77
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Meaitseáil > An dúlra san earrach
Meaitseáil na habairtí thíos leis na pictiúir. Bain úsáid as an bhfoclóir má tá aon
ainmfhocal ann nach dtuigeann tú.
1 San earrach bíonn na coiníní le feiceáil ag súgradh sna páirceanna.
2 Fásann lusanna an chromchinn agus tiúilipí sa ghairdín san earrach.
3 Dúisíonn an t-iora rua san earrach.
4 Ag tús an earraigh fásann bachlóga ar na crainn.
5 Bíonn uain óga ag rith agus ag léim sna goirt san earrach.
6 Bíonn an dúlra go hálainn san earrach.

a

b

c

d

e

f

1

2

3

4

5

6

Obair bhaile
Scríobh na habairtí thuas i do chóipleabhar agus foghlaim iad mar cheacht obair bhaile.

Scríbhneoireacht
Scríobh trí abairt i do chóipleabhar faoin aimsir san earrach agus trí abairt faoin dúlra san
earrach. Léigh na habairtí os ard i do ghrúpa.

Féinfhoghlaim
Céard iad na hainmhithe agus na bláthanna a fheicimid in Éirinn san earrach? Téigh
chuig an seomra ríomhairí agus déan liosta de na hainmhithe agus na bláthanna a
fheicimid san earrach. Tabhair isteach na pictiúir ag an rang.
139
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Cruinneas teanga > Ag comhaireamh arís – ábhair scoile
Scríobh na huimhreacha thíos i do chóipleabhar agus foghlaim iad mar cheacht obair bhaile.
aon ábhar

aon ábhar déag

dhá ábhar

dhá ábhar déag

trí ábhar

trí ábhar déag

ceithre ábhar

ceithre ábhar déag

cúig ábhar

cúig ábhar déag

sé ábhar

sé ábhar déag

seacht n-ábhar

seacht n-ábhar déag

ocht n-ábhar

ocht n-ábhar déag

naoi n-ábhar

naoi n-ábhar déag

deich n-ábhar

fiche ábhar

Labhair amach > Ciorcal oibre
Cuir na ceisteanna thíos ar gach duine i do chiorcal. Ansin scríobh na freagraí i do chóipleabhar.
1 Cé mhéad ábhar scoile a dhéanann tú i mbliana?

Déanaim …

2 Cé mhéad múinteoir atá ag múineadh sa scoil seo?

Tá …

3 Cé mhéad teanga a fhoghlaimíonn tú?

Foghlaimím …

4 Cé mhéad rang a bhíonn agat gach lá?

Bíonn …

Ceacht le déanamh anois
Scríobh an t-alt thíos i do chóipleabhar agus ceartaigh na botúin atá ann.
Is mise Ciarán. Tá mé ag freastal ar Phobalscoil Naomh
Pádraig. Tá cúig céad daltaí ag freastal ar an scoil.
Múineann daichead múinteoirí sa scoil seo agus
oibríonn triúr rúnaithe inti.
Is aoibhinn liom an scoil. Déanaim trí hábhar déag i
mbliana. Tá mo chara Peadar ag freastal ar Phobalscoil
Naomh Pádraig freisin. Tá Peadar ag déanamh deich
ábhar i mbliana. Imrímid peil ag am lóin.
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Léamhthuiscint > Séamus Ó Snodaigh
Léigh an t-alt thíos agus freagair na ceisteanna a ghabhann leis.
Thosaigh mé sa chéad bhliain sa mheánscoil
an mhí seo caite. Meánscoil Naomh Fiontáin
an t-ainm atá ar an scoil. Is scoil mhór í. Tá
atmaisféar deas agus cairdiúil inti agus
imríonn na daltaí a lán spóirt sa scoil seo.
Pól Mac an tSaoi an t-ainm atá ar an
bpríomhoide. Is fear cairdiúil é an
príomhoide. Is í Bean Uí Chathasaigh an
leas-phríomhoide. Is bean bheomhar í.
Freastalaíonn seacht gcéad dalta ar an
scoil agus múineann caoga múinteoir
inti. Tá cúig ábhar déag á ndéanamh agam i
mbliana. Siúlaim ar scoil in éineacht le mo chairde Cathal agus Daire.
Bíonn an-spórt againn le chéile. Faighim a lán obair bhaile agus bíonn tuirse an domhain orm
gach tráthnóna.

1 Cathain a thosaigh Séamus sa mheánscoil?
2 Cén t-ainm atá ar an bpríomhoide?
3 Cén sórt duine í an leas-phríomhoide?
4 Cé mhéad múinteoir a mhúineann sa scoil?
5 Cén fáth a mbíonn tuirse ar Shéamus gach tráthnóna?

Níos mó oibre le déanamh ar an alt thuas
Léigh an t-alt thuas os ard i do ghrúpa sa rang. Ansin, scríobh amach an t-eolas a thugtar
dúinn faoi Shéamus san alt. Scríobh an t-eolas ar an gclár bán sa seomra ranga.

TG4
Féach ar an gclár Aifric ar TG4 agus pléigh an clár sa rang.

Scríbhneoireacht
Scríobh alt nó blag faoi do scoil nua. Bain úsáid as na nathanna cainte ón alt thuas.

38
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Cluastuiscint 5.1 > CD 1 Rian 26–28
Éist go cúramach leis na míreanna cainte ar an dlúthdhiosca agus ansin freagair na
ceisteanna seo thíos. Cloisfidh tú gach mír dhá uair.
Mír a haon
1 Cuir tic sa bhosca ceart.

(a)

(b)

(c)

(d)

2 Cá mbeidh Máire ag dul anocht?
3 Cathain a chríochnóidh Máire a cuid obair bhaile?
a amárach

c anois

b nuair a thiocfaidh sí abhaile

d ar maidin

Mír a dó
1 Cá bhfuil Pól ina chónaí?

2 Cá dtéann Pól agus a chairde gach Aoine?

3 Cathain a théann Pól chuig an bpictiúrlann?


Obair bhreise
Éist leis an dlúthdhiosca cúpla uair agus déan iarracht gach mír chainte a scríobh i do
chóipleabhar. Ansin scríobh mír ar an gclár bán.

123
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Ceapadóireacht > Oifig an phoist

❱

Tá Daideo agus Éamonn ag siopadóireacht. Scríobh an scéal i do chóipleabhar faoin lá.
Bain úsáid as na nótaí thíos.

❱
❱

Léigh an scéal os ard i do ghrúpa.
Scríobh an scéal ar an gclár bán sa seomra ranga.

1

2

3

4

Pictiúr a haon
Maidin Sathairn a bhí ann..................................It was Saturday morning.
Shiúil mé le mo dhaideo chuig oifig ................I walked with my grandad to the post office.
an phoist.
Bhí stampa uaim agus bhí mo dhaideo ...........I wanted a stamp and my grandad
ag bailiú a phinsin.
was collecting his pension.
Pictiúr a dó
Shroicheamar oifig an phoist ar a ....................We reached the post office at ten o’clock.
deich a chlog.
Bhí scuaine fhada romhainn..............................There was a big queue ahead of us.
Bhailigh mo dhaideo a phinsean.......................My grandad collected his pension.
Cheannaigh mé stampa ag an gcuntar............I bought a stamp at the counter.
Pictiúr a trí
D’fhágamar oifig an phoist ansin......................We left the post office then.
Chuir mé an litir isteach sa bhosca poist........I put the letter into the postbox.
Bhuail mo dhaideo lena chara...........................My grandad met his friend.
Thosaigh siad ag caint.........................................They started talking.
Pictiúr a ceathair
Shiúlamar ansin go dtí lár an bhaile.................Then we walked to the town centre.
Chuamar isteach sa bhialann............................We went into the restaurant.
Bhí lón againn ansin............................................Then we had lunch.
130
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Amhrán
Éist leis an ceol ar dhlúthdhiosca an mhúinteora agus
can an t-amhrán.

Dlúthdhiosca an
mhúinteora, rian 23

Amhrán na bhFiann
Liam Ó Rinn (liricí)
Sinne Fianna Fáil, atá faoi gheal ag Éirinn,
Buíon dar slua thar toinn do ráinig chugainn
Faoi mhóid bheith saor, seantír ár sinsear feasta
Ní fhágfar faoin tíorán ná faoin tráil.
Anocht a théam sa bhearna bhaoil,
Le gean ar Ghaeil chun báis nó saol;
Le gunna scréach, faoi lámhach na bpiléar,
Seo libh, canaig’ Amhrán na bhFiann.

193
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Dán
Éist leis an dán thíos ar dhlúthdhiosca an mhúinteora.
Bailte an tSlua Sí

Dlúthdhiosca an
mhúinteora, rian 24

the Fairies

Patricia Forde
D’Ailbhe
An capall é an féileachán

butterfly

I mbailte an tslua sí?
An tigín dóibh an sliogán

shell

Ar an ngaineamh ina luí?
An gcloiseann siad an fharraige,
An toirneach is an ghaoth?

thunder

An dtuigeann siad ár dteanga
I mbailte an tslua sí?
An hata é an sabhaircín

primrose

I mbailte an tslua sí?
An bád é an duilleog

leaf

Don bhanríon is don rí?
An gcloiseann siad ár ngáire,
Ár scéalta is ár nguí?

our wish/prayer

Ar mhaith leo bheith mar chairde linn
I mbailte an tslua sí?
Ba mhaith liom dul is cuairt a thabhairt

pay a visit

Ar bhailte an tslua sí
Chun radharc a fháil ar an gceantar féin

get a view

In ionad cloisteáil faoi.
Is thabharfainn scéalta is ceol dóibh,
Is ea, is dhéanfainn guí

I would make a wish

Gur bán a bheadh gach uile néal

That every clould would be white

I mbailte an tslua sí.

194
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Fógra
Léigh an ticéad thíos do cheolchoirm Justin Bieber agus freagair
na ceisteanna thíos.

Ceolchoirm Justin Bieber
1ú Samhain
8.00 p.m.
3Arena
Baile Átha Cliath
A80
1 Cathain a bheidh ceolchoirm Justin Bieber ar siúl?
2 Cá mbeidh an cheolchoirm ar siúl?
3 Cé mhéad a bheidh ar na ticéid?
4 Cén t-am a thosóidh an cheolchoirm?

Labhair amach > Ciorcal oibre
Freagair na ceisteanna thíos i do ghrúpa agus scríobh freagraí
na gceisteanna i do chóipleabhar.
1 Cén saghas ceoil a thaitníonn leat?
2 Cathain a éisteann tú le ceol?
3 An raibh tú riamh ag ceolchoirm?
4 Cá raibh an cheolchoirm ar siúl?
5 Cé a bhí ag seinm?
6 Ar thaitin an cheolchoirm leat?
ceol clasaiceach.....................classical music ceol rac..................................rock music
ceol tíre....................................country music

ceol traidisiúnta...................traditional music

popcheol..................................pop music

snagcheol..............................jazz music

Próifíl
Téigh chuig an seomra ríomhairí agus déan taighde ar ghrúpa ceoil nó ar amhránaí. Scríobh
próifíl i do chóipleabhar. Déan cur síos ar an ngrúpa nó ar an amhránaí sin i do ghrúpa.
168
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Amchlár na scoile

9.00
9.40
10.15
10.55
11.05
11.45
12.20
1.00
1.30
2.10
2.50

Dé Luain
Béarla
Gearmáinis
Fraincis
sos
tíreolaíocht
Gaeilge
OSSP
lón
eolaíocht
eolaíocht
matamaitic

Dé Máirt
ealaín
Béarla
staidéar gnó
sos
ceol
reiligiún
Gaeilge
lón
corpoideachas
Gearmáinis
tíreolaíocht

Dé Céadaoin
matamaitic
tíos
tíos
sos
stair
ealaín
ealaín
lón
Spáinnis
Fraincis
staidéar gnó

Déardaoin
stair
Gaeilge
Gearmáinis
sos
Spáinnis
Béarla
OSPS
lón
tíreolaíocht
matamaitic
reiligiún

Dé hAoine
Spáinnis
Béarla
Fraincis
sos
matamaitic
staidéar gnó
Gearmáinis
lón
stair
corpoideachas
Gaeilge

Scríbhneoireacht
Léigh an t-amchlár thuas agus freagair na ceisteanna i do chóipleabhar.
Cén t-am a bhíonn rang Gaeilge ag na daltaí Dé Máirt?
Bíonn rang Gaeilge ag na daltaí ar fiche tar éis a dó dhéag Dé Máirt.
1 Cé mhéad rang a bhíonn ag na daltaí gach lá?
2 Cén t-am a fhaigheann na daltaí sos gach lá?
3 Cé mhéad rang eolaíochta a bhíonn ag na daltaí Dé Luain?
4 Cathain a bhíonn rang OSPS ag na daltaí?
5 Cé mhéad teanga a fhoghlaimíonn na daltaí?

Fíor nó bréagach?
Féach ar an amchlár agus léigh na habairtí thíos. An bhfuil na habairtí fíor nó bréagach?
Fíor

Bréagach

1 Bíonn rang Béarla ag na daltaí faoi dhó sa tseachtain.
2 Bíonn dhá rang ealaíne ag na daltaí gach seachtain.
3 Bíonn matamaitic ag na daltaí ar leathuair tar éis a haon Dé hAoine.
4 Tosaíonn an rang Fraincise ar an Luan ar a naoi a chlog.
5 Críochnaíonn an rang Gaeilge ar a haon a clog Dé Máirt.
47
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Dul siar
Líon na bearnaí thíos. Cabhróidh na focail sa bhosca leat.
Is mise Seán. Tá mé sa chéad bhliain sa
___________. Is maith liom an scoil nua. Is
scoil mhór í. Freastalaíonn _______________
dalta ar an scoil agus múineann cúig
múinteoir is caoga sa scoil. Bróna Ní
Thuairisc an t-ainm atá ar an ________ agus
is é Liam de Búrca an leas-phríomhoide.
Déanaim deich ___________ sa
mheánscoil. Is iad _______________ is fearr liom
ná stair, Gaeilge agus matamaitic. Bíonn ___________ rang eolaíochta againn gach
seachtain, dhá rang ar an Máirt agus rang amháin ar an Aoine. Faighim a lán obair
_______________ gach oíche. Bíonn tuirse an domhain orm.
Is é an múinteoir tíreolaíochta an múinteoir is fearr liom. Is fear deas _______________ é.
Tá a lán seomraí sa mheánscoil. In aice an dorais, tá _______________ an phríomhoide
agus oifig an leas-phríomhoide. Tá dhá shaotharlann, seomra ealaíne agus seomra
_______________ sa scoil. Taitníonn an múinteoir ceoil go mór liom. Téim chuig an
_______________ uair sa tseachtain le mo mhúinteoir Béarla. Tá leabhair de gach saghas
sa leabharlann.
Bhí mé _______________ ag teacht ar scoil Dé hAoine seo caite. Shroich mé an scoil ar
cheathrú tar éis a naoi. Bhí fearg ar an bpríomhoide liom. D’inis mé di go raibh an bus
_______________ déanach.

bhaile
bpríomhoide
cairdiúil
ceoil déanach
leabharlann
mheánscoil
n-ábhar
na hábhair
oifig
scoile
seacht gcéad trí
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Dul siar ar an eolas a bhailigh mé san aonad seo
Líon isteach an t-eolas fút féin. Déan cleachtadh i dtosach sa Leabhar Cleachtaí,
leathanach 00.
Cad is ainm do do scoil nua?

Cé mhéad dalta atá ag freastal ar an scoil?

Cé mhéad múinteoir atá ag múineadh sa scoil?

Cad is ainm don phríomhoide?

Cad is ainm don leas-phríomhoide? 
Cén t-am a thosaíonn na ranganna ar maidin? 
Cén t-am a bhíonn sos ag na daltaí? 
Cén t-am a bhíonn lón ag na daltaí? 
Cén t-am a chríochnaíonn na ranganna ar an Luan? 
Cén t-am a chríochnaíonn na ranganna ar an gCéadaoin? 
Cén t-am a chríochnaíonn na ranganna ar an Aoine? 
Céard iad na teangacha a dhéanann tú i mbliana? 
Céard iad na hábhair phraiticiúla a dhéanann tú i mbliana? 
Cé mhéad rang corpoideachais a bhíonn agat gach seachtain? 
Ainmnigh an dá ábhar is fearr leat. 
Ainmnigh ábhar amháin nach maith leat. 
Céard iad na seomraí atá i do scoil nua? 
Céard iad na hoifigí atá i do scoil nua? 

Cuimhnigh!
Téigh go dtí www.edco.ie/cinnte!1 agus
bain triail as na ceachtanna.
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