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Freagraí
Croí na Gaeilge 3

Aonad 1: An Scoil agus Cúrsaí Oideachais
Téacsleabhar

Tasc foclóra (lch 4)

A An halla spóirt B An seomra ceoil C Na leithris
liathróid raicéad giotár fidil feadóg pianó báisín gallúnach sconna

D An ceaintín/an seomra bia E An seomra feistis F Seomra na ríomhairí
spúnóg ceapaire biachlár léine sciorta carbhat méarchlár scáileán luch

Éisteacht (lch 4)
1 mo gheansaí sa seomra feistis
2 an t-amhrán sa seomra ceoil
3 ár lón sa cheaintín

4 ar an idirlíon i seomra na ríomhairí
5 cispheile againn sa halla spóirt
6 agus ghlan mé mo lámha sna leithris

Aistriúchán (lch 5)
1 Bhris sé an fhuinneog leis an liathróid.
2 Sheinn sí an giotár sa seomra ceoil.
3 Tá carbhat dearg agam.

4 Chaith mé léine ghorm ar scoil inné.
5 An bhfaca tú an biachlár?
6 D’ith mé ceapaire sa cheaintín.

Meaitseáil (lch 5)
1 2 3 4 5 6 7 8

múinteoir príomhoide scoil leabhar oifig lón peann cathaoir

Meaitseáil (lch 7)
1 2 3 4 5 6

An tUasal
Kowalski

Bean Uí
Bhraonáin

Iníon
Uí Mhurchú

Iníon
Uí Ghrálaigh

An tUasal
Kowalski

An tUasal
Ó Ríordáin

Scríobh (lch 7)
1 An tUasal Ó Ríordáin/ Peadar is ainm dó.
2 Rugadh í i Luimneach/i gContae Luimnigh.
3 Tá oifig aige.
4 Tá cúig phróifíl ar an leathanach.
5 Tá cúigear ar an liosta.

6 D’fhreastail sí ar an gColáiste Ollscoile Baile Átha
Cliath.

7 Mhúin sí an eolaíocht.
8 Is é an mana atá aici ná ‘Ceangal Cinnte Leanúnach’.

Meaitseáil (lch 8)
A B C D E F G H I
6 3 5 9 7 1 4 8 2

Crosfhocal (lch 8)
Trasna
4 An Fhraincis
5 An Laidin
6 An corpoideachas
7 An Ghaeilge
8 An eolaíocht
9 An stair

Síos
1 An tíos
2 An mata
3 An tíreolaíocht
5 An ealaín
6 An Béarla

Scríobh (lch 9)
1 liom 2 leis 3 lena 4 linn 5 leat 6 libh
Éisteacht (lch 10)
1 Tosaíonn an lá scoile ag fiche chun a naoi.
2 Bíonn sos againn ag ceathrú chun a deich gach lá.
3 Bíonn tionól againn gach Máirt ag cúig chun a deich ar maidin.
4 Tosaíonn am lóin ag a haon a chlog agus críochnaíonn sé ag leathuair tar éis a haon.
5 Téimid abhaile gach lá ag fiche tar éis a trí.

Moladh
Beidh freagraí do na
gníomhaíochtaí téacsleabhair
ar fad, do na tascanna sa
leabhar gníomhaíochta agus
do na scrúduithe aonaid le
fáil sa leabhar iomlán.
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Léamh (lch 10)
1 Tosaíonn sé ag a ceathrú chun a naoi.
2 Maireann siad uair an chloig.
3 Bíonn leathlá aici gach Céadaoin.
4 An mata

5 Déanann sí staidéar ar ocht n-ábhar.
6 Tosaíonn Aindriú níos luaithe ná Áine.
7 Críochnaíonn siad ag an am céanna.

Éisteacht (lch 11)
1 Coláiste Mhuire
2 dara
3 8:50

4 10:45
5 12:55
6 an stair

7 An eolaíocht
8 an Ghaeilge
9 an Béarla

Cúinne na gramadaí (lch 12)
Briathra Ainmfhocail Aidiachtaí
D’fhógair An Roinn Oideachais Docht
Cuirfear Tráthnóna Náisiúnta
Bíonn Busanna Breis
Dúradh Daltaí Fisiciúil
Rinneadh Scoilbhliain Cuí
Dúirt Comhairle Nua
Beidh Foireann Náisiúnta Éigeandála

Sláinte Poiblí
Mhol Cinneadh

Chaithfeadh An roinn
D’fhanfaidís Beartais
Ní raibh Scaradh
Foilsíodh Maisc
Ag obair Rialacha
Cinntiú Bunphlean
Foilseofar An tAire

Norma Foley
Comhghleacaithe

Acmhainní
Eolas

Laethanta
Líon na bearnaí (lch 13)
1 orm 2 air 3 ar 4 ar an 5 orainn 6 uirthi
Éisteacht (lch 13)
1 Tá dath dearg ar an bpeann luaidhe ar chlé.
2 Tá dath glas ar an bpeann luaidhe idir an ceann buí agus an ceann liath.
3 Tá dath liath ar an bpeann luaidhe sa lár.
4 Tá dath bán ar an bpeann luaidhe ar dheis.
5 Tá dath dubh ar an bpeann luaidhe in aice leis an gceann bán.
6 Tá dath corcra ar an bpeann luaidhe idir an ceann gorm agus an ceann dubh.
7 Tá an peann luaidhe oráiste idir an ceann dearg agus an ceann buí.
Scríobh (lch 15)

An briathar An Béarla mé muid sé/sí
1 glan clean glanaim glanaimid glanann sé/sí
2 oscail open osclaím osclaímid osclaíonn sé/sí
3 bronn award bronnaim bronnaimid bronnann sé/sí
4 aithin recognise aithním aithnímid aithníonn sé/sí
5 póg kiss pógaim pógaimid pógann sé/sí
6 cas turn casaim casaimid casann sé/sí
7 siúil walk siúlaim siúlaimid siúlann sé/sí
8 slog gulp/ingest slogaim slogaimid slogann sé/sí
9 gluais move gluaisim gluaisimid gluaiseann sé/sí
10 caith throw/wear/spend/smoke, srl. caithim caithimid caitheann sé/sí
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Aistriúchán (lch 15)
1 Éistimid leis an múinteoir.
2 Imrím cispheil ag am lóin.
3 Tosaíonn an lá scoile ag a naoi a chlog.
4 Féachaimid ar TG4 ar an Aoine.
5 Sroicheann Damian an scoil ag/ar a leathuair tar éis a hocht gach maidin.
6 Foghlaimímid cúpla focal nua gach lá.
Éisteacht (lch 15)
1 Téim abhaile ag leathuair tar éis a trí gach lá.
2 Déanaimid traenáil don pheil gach Céadaoin.

3 Tá tionól againn leis an bpríomhoide sa halla inniu.
4 Faighimid scrúdú san eolaíocht gach mí.

Léamh (lch 16)
1 Tosaíonn sé ag a naoi a chlog.
2 ‘Tá ar na daltaí an éide scoile a chaitheamh gach lá.’
3 Tá sé ar an dara hurlár.

4 Bíonn tionól ar siúl do mhuintir an dara bliain.
5 Níl cead acu úsáid a bhaint as an bhfón póca.
6 Zofia is ainm do rúnaí na scoile.

Éisteacht (lch 17)
1 mhaith
2 tionól

3 riail
4 amárach

5 cead
6 fóin phóca

7 scoile
8 fóin chliste

9 bulaíocht
10 lae

Léamh (lch 18)
1 Tá deich bhfógra ar an gclár.
2 (1) Scoil Naomh Bríd (2) Scoil Naomh Pádraig
3 Tá costas €4 ar an traenáil leadóige in aghaidh na seachtaine.
4 Beidh sé ar siúl ar maidin.
5 Beidh smailceacha agus mianraí ar fáil.
6 Ní bheidh cead acu freastal air.
7 Beidh dhá imeacht ar siúl sa seomra ceoil.
8 Beidh Cumann Naomh Uinseann de Pól ag fáil airgid ón suan faoin spéir.
9 Táim i gcoinne an rúin ‘Is cur amú ama í an obair bhaile’.
(1) Tá ról an-tábhachtach ag obair bhaile i dturas foghlama an dalta, tugann obair bhaile deis dom

dul siar ar na rudaí nua a d’fhoghlaim mé an lá sin.
(2) Cabhraíonn obair bhaile liom staidéar a dhéanamh ar an ábhar.

10 Tá cothromaíocht mhaith ag Scoil Naomh Bríd idir an spórt agus gníomhaíochtaí eile.
(1) Tá deich bhfógra ar an gclár agus níl baint ach ag trí fhógra leis an spórt.
(2) Tá réimse leathan gníomhaíochtaí eile ar fáil agus rudaí atá oiriúnach do gach aon duine mar

shampla cluiche fichille nó club ealaíne.
Éisteacht (lch 19)
1 comhábhair
2 3:45
3 méaróg chuimhne

4 uirlisí ceoil
5 Club Leabhar/4.00–5.00/An Leabharlann

Picthuiscint (lch 20)
1 Tá dath bán ar an gcóta.
2 An Tábla Peiriadach is ainm don tábla.
3 Tá beirt daltaí le feiceáil agus múinteoir amháin.

4 An Astráil (mar shampla)
5 Tá sé ar chlé.
6 Tá ceithre mhaighnéad ar an mbord.

Dathanna (lch 21)
A B C D E F G H
bán dubh corcra gorm glas buí oráiste dearg

Líon na bearnaí (lch 22)
1 m’fhón póca
2 fhuaim
3 t-óstach

4 teachtaireacht
5 mhicreafón
6 scáileán

7 chluasáin
8 fhorsheomra
9 beoshruth

10 cruinniú

Éisteacht (lch 22)
1 gcruinniu
2 t-óstach
3 cluasáin

4 micreafóin
5 teachtaireacht
6 scáileán

7 bhfuaim
8 bheoshruth
9 fhorsheomra
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Scríobh (lch 23)

Seomra Ranga 1 Seomra Ealaíne Oifig na
Rúnaithe

Staighre

Seomra
Adhmadóireachta Seomra Ranga 2 Seomra na

Ríomhairí

Leithris

Leabharlann

Seomra
Caidrimh na
Sóisear Seomra

Foirne

Seomraí
Feistis

Oifig an
Phríomhoide

Saotharlann

Halla
Spóirt

Scríobh (lch 24)
1 Spreag an tréimhse a chaith sé i gcoláiste samhraidh sa Ghaeltacht é.
2 Ní minic a labhraítear an Ghaeilge taobh amuigh den seomra ranga.
3 Cara Rúnda an t-ainm a bhí air.
4 (1) tionól trí mheán na Gaeilge (2) tráth na gceist (3) cóisir cáirióice, rolla as Gaeilge
5 Tá sí le feiceáil taobh amuigh den phríomhdhoras.
6 Shocraíomar/Chaith/Bhí/Theastaigh/Chuir/Chuireamar/D’iarramar, srl.
7 Is dócha nach labhraítear í taobh amuigh den seomra ranga mar ní bhíonn muinín ag daoine úsáid a

bhaint as an nGaeilge. Bíonn eagla orthu go gceartódh duine éigin iad nó go ndéanfaidís botún.
8 Ceapaim gur éirigh go maith leo an Ghaeilge a chur chun cinn ar scoil. D’éirigh leo Gaelbhratach a

bhaint amach agus tá dearcadh níos dearfaí ag gach aon duine i leith na Gaeilge dar le Simon.
Gaeilge 24 (lch 25)
1 Níor eagraigh sí aon imeacht eile roimh an dúshlán seo.
2 Sheol siad foirm iarratais chuig Conradh na Gaeilge.
3 teastas, cárta urraíochta, t-léine ghorm, banda láimhe, cárta frásaí
4 Ba í aidhm an dúshláin ná go labhródh gach dalta as Gaeilge ar feadh 24 uair an chloig.
5 Bhí seisiún Traenáil Eatramhach Ard-Déine (HIIT) acu sa halla spóirt ar maidin. Thug siad faoi rang

ióga ag am lóin agus ghlac siad páirt i gcomórtas grianghrafadóireachta ag deireadh an lae.
6 Cuireadh imeachtaí eile ar ceal de dheasca Covid-19.
7 Bhí ar Shinéad cead a fháil uathu toisc gur theastaigh uaithi an scoil a chlárú don imeacht Gaeilge 24.

Bheadh gach dalta sa scoil ag labhairt Gaeilge don lá agus mar sin theastaigh tacaíocht uaithi.
8 Táim cinnte gur éirigh go maith leo an Ghaeilge a labhairt taobh amuigh den seomra ranga. Ghlac

siad páirt in imeachtaí éagsúla agus labhair siad Gaeilge le múinteoirí nach raibh a fhios acu go raibh
Gaeilge acu.

Meaitseáil (lch 26)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
H G A F B D J E C

Léamh (lch 27)
1 Bheadh cead ag na daltaí sa scoil seo páirt a ghlacadh sa chomórtas toisc nach scoil T1 í.
2 €30
3 Tá triúr ar gach foireann.
4 Tugtar an rún dóibh ar a laghad seachtain amháin roimh gach babhta díospóireachta
5 Tá daltaí i Roinn na Sinsear níos sine.
6 Bheadh an-suim agam sa chomórtas seo. Taitníonn an díospóireacht go mór liom agus táim i mo bhall

den chlub díospóireachta ar scoil.
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