
An Fiosraitheoir

Tasc 1: Ag Fiosrú Focal

1. I bparagraf 2 aimsigh an focal atá ar comhchiall le imníoch.

2. Cad é an focal i bparagraf 3 atá contrártha le brón?

3. Tá an aidiacht níos dóchasaí i bparagraf 4. Roghnaigh an leagan 
ceart de san abairt seo thíos:

 Is duine iontach __________________ mé go fóill.

 (a) dóchasach (b) dóchasaí  (c) dóchasacha

4. Cad é mar a chuireann tú síos ar abairt mar seo a leanas?

 Istigh i mo chroí atá neart.

 (a) Is fíric í  (b) Is tuairim í  (c) Is nathán cainte í

5. Fiosraigh an focal cronaíonn i bparagraf 3. Cuir in abairt de do 
chuid féin é.

6. Cuir an phoncaíocht chuí isteach san abairt seo thíos:

 nach bhfuil scoil naomh pádraig níos fearr ná gaelscoil uí dhónaill arsa 
bríd lena cara úr

Tasc 2: Ag Fiosrú Feasa

1. Déan achoimre ar an téacs seo.

2. Cad é eile ba mhaith leat a fháil amach faoi shaol na meánscoile?

3. Cad é a spreagann daoine le dialann a scríobh, do bharúil?

4. Cad chuige a mbíonn daltaí bunscoile buartha agus iad ag tosú ar 
an mheánscoil, do bharúil?

Ag Tosú ar an Scoil Nua 
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CeisteannaAg Tosú ar an Scoil Nua

Dé hAoine 30ú Lúnasa
Ní thig liom codladh arís anocht! Tá mé chomh 
buartha sin mar go bhfuil mé ag smaoineamh 
ar an Luan seo atá ag teacht. Nach gasta a 
chuaigh na laethanta saoire isteach? Anois, 
caithfidh mé déanamh réidh le tosú ar an 
mheánscoil. Tá gach rud réidh agam: m’éide 
scoile, mo mhála scoile, mo leabhair, mo phinn, 
ach ar an drochuair, níl mé féin réidh le dul 
ann! Cén fáth nach dtiocfadh liom bliain eile 
a chaitheamh sa bhunscoil i measc mo chairde 
uilig? An mbeidh aithne agam ar dhuine ar bith 
i mo rang úr? An mbeidh cara ar bith agam nó 
an mbeidh mé fágtha liom féin? An labhróidh 
duine ar bith liom? An mbeidh an obair scoile 
ródheacair dom? An mbeidh na múinteoirí 
deas? Cad é a dhéanfaidh mé má bhím caillte 
sa scoil úr agus mura dtig liom teacht ar an 
tseomra ranga? Míle ceist agus gan freagra ar 
bith agam!

Labhair mé le Mamaí inniu faoi agus dúirt sí 
liom gan a bheith buartha faoi. Dúirt sí go raibh 
sí féin neirbhíseach nuair a thosaigh sí ar an 
mheánscoil. D’éist sí liom. Thuig sí an fáth a 
raibh mé chomh buartha sin. Bhí sé ina chuidiú 
mór labhairt léi. Nach tuisceanach an duine í 
mo mhamaí dhil! Mar sin féin, cé nach mothaím 
chomh holc sin anois i ndiaidh dom labhairt léi, 
tá mé rud beag buartha go fóill.

Dé hAoine 6ú Meán Fómhair
Bhuel, tá an chéad seachtain thart, ach le 
bheith ionraic faoi, ní raibh sé chomh holc 
agus a shíl mé a bheadh sé! Tá 30 páiste i mo 
rangsa, agus cé nach raibh aithne agam ar 
dhuine ar bith acu, bhuail mé le beirt ar mo 
chéad lá a bhí deas cairdiúil. Chaith muid an 
tseachtain ag siúl chuig na ranganna s’againn le 

chéile. Chuaigh muid ar strae anois is arís agus 
muid ag dul ó rang go rang! Sin rud amháin 
nach raibh mé cleachta leis, mar is ar bhunscoil 
bheag faoin tuath a bhí mé roimhe seo. Chonaic 
mé Sorcha agus Ciara ag am lóin fosta. Bhí 
lúcháir orm iad a fheiceáil. Cronaíonn muid na 
cairde uilig a bhí againn sa bhunscoil agus go 
leor rudaí eile amhail na múinteoirí, an tsiúlóid 
ar maidin, agus an chraic uilig a bhí againn i 
Rang 7!

Dé hAoine 4ú Deireadh Fómhair
Sílim go mbeidh gach rud i gceart sa mheánscoil 
anois. Bhí eagla orm ar dtús as siocair nach 
raibh a fhios agam cad é a bhí romham. Ar an 
dea-uair, cé nach bhfeicim mo sheanchairde ón 
bhunscoil níos mó, tá cairde úra agam anois. 
Tá na múinteoirí cuidiúil agus cairdiúil agus níl 
an obair chomh deacair sin uilig. Tús úr atá 
ann domsa agus do na daltaí eile a thosaigh ar 
an mheánscoil. Tá a fhios agam go n-oibreoidh 
gach rud amach sa deireadh agus tá mé níos 
dóchasaí anois ar ndóigh. Mar a dúirt mé i 
gcónaí nuair a bhí me ar an bhunscoil ‘istigh i 
mo chroí atá neart’.

1. Cá bhfuil údar na dialainne le dul den 
chéad uair?

 (a) Ar a laethanta saoire
 (b) Ar an bhunscoil
 (c) Ar an mheánscoil

2. Cad é mar a mhothaíonn sí ar 30ú 
Lúnasa?

 (a) Neirbhíseach
 (b) Feargach
 (c) Áthasach

3. Cad é mar atá a fhios againn nach 
bhfuil sí cinnte faoin scoil úr?

 (a) Tá gach rud réidh aici
 (b) Cuireann sí cuid mhór ceisteanna  

 uirthi féin
 (c) Beidh aithne aici ar chuid mhór daoine

4. Cén dóigh a bhfuil a mamaí ina cuidiú 
aici?

 (a) Is cuma lena mamaí
 (b) Tá a mamaí míshásta
 (c) Éisteann a mamaí go tuisceanach léi

5. Cad é mar a mhothaíonn sí i ndiaidh dá 
mamaí labhairt léi?

 (a) Níl sí chomh buartha sin faoin scoil úr
 (b) Tá sí iontach neirbhíseach go fóill
 (c) Mothaíonn sí níos measa

6. Cad é a chronaíonn sí faoin bhunscoil?
 (a) An cairdeas a bhí ann
 (b) An obair scoile
 (c) Na laethanta spóirt

7. Cad é mar a athraíonn rudaí idir an 
chéad dáta agus an dáta deireanach  
sa dialann, do bharúil?

 (a) Ní athraíonn rud ar bith
 (b) Tá sí sona sásta sa scoil úr
 (c) Tá an obair sa scoil úr i bhfad níos   

 deacra

8. I bparagraf 4 tá an frása ar an  
dea-uair in úsáid mar:

 (a) aidiacht.
 (b) cónasc.
 (c) briathar.

9. Cad é atá sa téacs seo?
 (a) Scéal stairiúil
 (b) Treoracha
 (c) Dialann duine


