Ta leabhrán gníomhaíochtaí foilsithe do pháistí
bunscoile.
Tabharfaidh Turas Tíre sa Teach deis dóibh
taisteal timpeall na tíre gan an teach a fhágáil.
Is féidir teacht ar an leabhrán ag an nasc seo:
Turas Tíre sa Teach.
Tá an saothar cruthaithe ag Sadhbh Devlin, agus
an maisitheoir aitheanta, Tarsila Kruse.
Tá sé bunaithe ar áiteanna speisialta sa tír álainn
seo agus é lán le gníomhaíochtaí spraíúla,
cruthaíochta agus oideachasúla. Tá sé ar fáil le
híoslódáil saor in aisce, mar PDF ag an nasc thuas.
Tá Turas Tíre sa Teach urraithe ag Foras na
Gaeilge agus á óstáil ag COGG.

Tá comórtas dathúcháin á
eagrú ag Arramara Teoranta
don samhradh.
Beidh an comórtas ar siúl go
dtí an 28ú Lúnasa. Ba bhreá le
Arramara dá mbeadh
tuismitheoirí agus a gcuid
gasúir in ann pictiúr deas do
radharc feamainne a tharraingt
agus a dhathú.
Is féidir iarratais don
chomórtas a sheoladh chuig
m.flaherty@arramara.ie agus
roghnófar buaiteoir i ngach
aoisghrúpa agus beidh
dearbhán €25 le fáil acu.
Beifear in ann an dearbhán seo
a úsáid i siopaí éagsúla. Seo
iad na trí ghrúpaí: faoi 6, faoi

12 agus faoi 18.

Beidh an saothar ealaíne le
feiceáil ar ár leathanach
Facebook https://
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www.facebook.com/
ArramaraTeoranta/ chomh
maith! Ádh mór! #feamainn
#comórtasdathúcháin#arramara
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Tá an chaint sa treis le cúpla mí
anuas ar fhorbairt an chluiche
iomána ó thuaidh agus pleananna
ar na bacáin foireann
chomhtháite Uladh a chur isteach
sa chraobh.

Gach éinne agus a dtuairimí féin
acu ag iarraidh a mba féin a chur
thar abhainn, ag brath a bheag
nó a mhór ar a chúlra féin.
Pé tuairim atá ag an duine is
maith an t-ábhar cainte a
spreagann sé agus is maith fós go
n-aithnítear an ghéarchéim ó
thuaidh fé dheireadh.
Bíodh do thuairim féin i leith na
díospóireachta mar atá, is iomaí
uair a luaitear ainm Sambo
d'fhonn argóintí a threisiú ar an
dá thaobh. Bhain sé le tréimhse
órga na n-ochtóidí/tús na
nóchaidí.
Bhí iománaithe Aontroma ag
dreapadh an dréimire go tapaigh
i ngan fhios do na foirne
traidisiúnta ag an am.
Lá dá saol a bhí ann nuair a
thugadar bata agus bóthar
d'fhoireann chaithréimeach Uíbh
Fhailí i gcluiche leathcheannais
na hÉireann 1989.
Tugann sracfhéachaint le súil
neamhchlaonta ar na leabhair
staire le fios dúinn gurbh é an
bua gan choinne ba mhó sa
chluiche riamh é.
Tagtha ar an bhfód
Bhí iománaithe Aontroma tagtha
ar an bhfód agus réalta dá gcuid
féin acu lena chois.
Ní mór dúinn tabhairt san
áireamh go raibh trioblóidí an
Tuaiscirt ina dteaspach fós agus
dian-iarrachtaí ar bun lucht na
hiomána a bhrú fé chois.
Labhair McNaughton faoin dua a

bhain le taisteal thar teorainn le aghaidh ar na boic mhóra bhíodh
fearas iomána sa chairt agus an
na scóranna tearc ina choinne.
drochbhail uafásach a cuireadh
Tugadh aitheantas pearsanta dó i
orthu ag pointí seiceála dá bharr.
1991 nuair a bhuaigh sé gradam
Chuir a leithéid de gheamaíl
All-Star den chéad uair.
moill shealadach ar iománaithe
Chríochnódh sé a laethanta
Aontroma ach níor chuir sé stop
imeartha le sé bhonn Uladh agus
lena ruathar go Páirc an
dhá chraobh shinsir 'B' buaite aige
Chrócaigh.
ach níorbh é an chaibidil
Bhaineadar sásamh as an talamh dheireanach sa leabhar é nuair a
nua seo agus i bhfeabhas a bhí
bheartaigh sé go raibh a chuid
taispeántais McNaughton ag dul, ráite agus déanta aige ar an
an cosantóir ba dhéine agus ba
ngort imeartha.
chliste ar an bhfoireann.
Ar lean ar leathanach 4
Fiú agus iad ag tabhairt a n4

Ar lean ó leathanach 3

measc a mhuitire féin.

D'imir sé a chluiche deireanach
dá chontae i 1996 agus chuaigh i
mbun oibre ar an soiscéal a
scaipeadh go luath ina dhiaidh.

Ba mhór an mórtas a
bhraitheadar mar sin nuair a
insealbhaíodh é anuraidh mar
laoch aitheanta de chuid na
gcluichí Gaelacha i bPáirc an
Chrócaigh.

Ceapadh é mar bhainisteoir ar
fhoireann mhionúir Aontroma in
2004 agus chaith sé seal leis an
bhfoireann faoi 21 chomh maith.

Nuair a fógraíodh ag deireadh na
bliana 2006 gurbh eisean an té ab
oiriúnaí chun an post sinsearach a
thógaint, bhí dian-eolas aige ar
thobar na tallainne agus bhí cuid
mhór de na himreoirí tar éis dul
trína lámha cheana féin.

Onóir a dhéanann ceiliúradh ar
sheoid fir a thugann a shaol ar
son chúis an chamáin.
Áirítear Terence Sambo
McNaughton mar dhuine de na
himreoirí ab fhearr a raibh de
phribhléid againn féachaint air
riamh.

Aithnítear é freisin mar fhear
Go ciúin, doicheallach chuaigh sé cróga agus misniúil a thug a
aghaidh ar chruatan an tsaoil
i mbun oibre ag scaipeadh
agus a ghabh tríd an gcruatan
shoiscéal an chluiche ársa i
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céanna beag beann ar an
imeagla, éagóir agus doirteadh
fola a bhain le saol a linne.

Sheas Máirtín Ó Broin os comhair
an bhreithimh ag fanacht go
heaglach ar a chinniúint. An chúis
a bhí á cur ina leith gur ghoid sé
sútha talúin ó Rí na dúiche.

aon lá beo.

Deineadh cur síos ar dtús ar
dhiabhlaíocht an fhir níos luaithe
an tseachtain sin. Ba chosúil gur
bhris sé isteach déanach oíche Dé
Luain i ngairdín an Rí agus bhain
Garda a bhí á thionlacan.
sé a raibh de thorthaí ón talamh.
D'ordaigh an Rí an bheirt Gharda
Ghabh na póilíní é sula raibh deis
amach agus thairg sé suíochán do
aige éalú thar cloí amach. Bhí a
Mháirtín. Níor iarr sé air é féin a
fhios láithreach aige go raibh a
mhíniú mar theastaigh ón rí
phort seinnte.
blaiseadh a fháil ar shaol an fhir
Deineadh cur síos ar choir
bhoicht.
Mháirtín nuair a sheas an
Mar sin, lig sé dó cur síos a
príomhfhinné in airde ar an
dhéanamh ar an lá úd. Chuimil sé
ardán.
barr a éadain agus dhein sé iontas
Thug sé caimiléir lofa ar an Uasal de gur chuir ardrí na dúiche suim
Ó Broin, fear a raibh an
ina shaol. Thug a aigne siar é
mhímhacántacht go smior ann
ansin go dtí eachtraí an lae
agus cháin sé an easpa measa a
chinniúnaigh agus tosaigh sé ag
léirigh sé ar an Rí.
insint a scéil don Rí.
D'fhan an breitheamh go
mífhoighneach go dtí deireadh na
ráiteas. Chuir sé ceist arís air an
raibh aon rud le rá aige?

D’oscail sé a bhéal ach níor
tháinig oiread is siolla amach as.
Léirigh an breitheamh a
mhíshástacht le Máirtín agus dúirt
sé gur tharraing sé drochcháil air
féin agus ar a mhuintir sular
ghearr sé ocht mí de dhianobair
ar Mháirtín bocht.
Shil sruthán deor óna chuid súl
nuair a d’imigh na focail as béal
an bhreithimh. Tógadh an fear
croíbhriste ón gcúirt amach an
doras chun leithscéal a ghabháil
leis an ardrí. In ainneoin na
dtuairiscí, b'fhear lách agus
tuisceanach é an t-ardrí ag an
am.

Bhí teas doshamhlaithe an
tsamhraidh buailte le Tír na
mBocht thíos fé bhun an
mheánchiorcail. Bhí an scéal
imithe chun donais i mbliana
toisc nár tháinig braon báistí ón
spéir ó lá Fhéile Bríde ar aghaidh.

Ní raibh an dara rogha acu,
bhíodar ar an ngannchuid agus
bheadh ocras ar na páistí gan an
turas laethúil a chinntigh go
mbeadh greim ina mbolg go
luath. Shiúil Máirtín chun tosaigh
ar an dream ar fad. Fear
meánaosta a raibh triúir sa
chlann aige.
Cé go raibh an triúr acu
lagbhríoch ón ocras, bhí Seán an
té ab óige, i mbaol báis. Bhí rás
in aghaidh an chloig aige chun bia
agus uisce a thabhairt abhaile leis
an tráthnóna sin.
Shroicheadar a gceann scríbe
cúpla nóiméad roimh a naoi a
chlog istoíche. Níl aon insint ar cé
chomh lag is a bhraith sé.
Murach a pháistí a bheith ar
intinn aige, bheadh an cath
géillte aige ar an bpointe.
Ní raibh de rogha aige géilleadh
don bpian, don mbreoiteacht
agus don ocras, mar a thuig sé
féin, do bhí a chlann ag brath air.

Bhí na sluaite brúite bascaithe
isteach sa ghort lena chéile,
bhrúdar chun cinn i dtreo na
leoraithe bídh ach ní raibh aon
Bhraith muintir Bhaile na dTreabh mhaitheas ag teacht as.
go mór ar an nádúr chun a mbia
féin a sholáthar. Rís agus grán buí Tharraing an Rí trasna a scéil
den chuid is mó a bhíonn á fás
díreach ag an nóiméad sin. “Tá
acu chun beatha a thabhairt
go leor ráite agat” arsa an rí
dóibh féin.
“Bíodh cead do chinn agat as seo
Bíonn an t-ocras go holc de
amach a bhfuil ag fás i mo
ghnáth ach ba sheacht n-uaire
ghairdín a thabhairt leat agus ná
níos measa a bhí sé i mbliana de lig do do pháistí luí ar bholg
dheasca an triomaigh uafásaigh a folamh riamh arís” a dúirt sé.
bhuail an tír le trí mhí anuas.
Leis sin thug sé ordú don nGarda
a scaoileadh saor.
Ba thruamhéalach an feic iad

muintir na tíre bige ag déanamh a Bíonn dhá insint ar gach scéal is
mbealaigh soir an bóthar ar thóir dócha.
"Seo é an bligeard gan mhaith a
uisce. Ghabhaidís an tslí chéanna
ghoid ó thalamh an ardrí" arsa an 10 míle trasna na leithinse gach
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An Leon, An Bandraoi agus An Prios Éadaigh
C.S. Lewis
Pauline Baynes a mhaisigh
Aistriúchán gleoite le hAntain Mac Lochlainn ar shaothar
cáiliúil C.S. Lewis. Ba é seo an chéad leabhar a scríobh
Lewis sa tsraith mar gheall ar Nairnia, an domhan sin
lán draíochta. Cuirtear ceathrar páistí amach as Londain
i rith an Dara Cogadh Domhanda chun éalú ó na buamaí
atá ag titim ar an gcathair.
Cuirtear go teach seanduine iad i lár na tuaithe. Nuair
a osclaíonn Lucy, an duine is óige acu, an prios éadaigh,
tagann na páistí ar dhomhan iontach a bhfuil draíocht
agus eachtraí I ndán dóibh ann.

ISBN 9781857918885 • €8.50 • Bog

Amach
Le Alan Titley
‘Cá bhfuil tusa ag dul?' arsa mo mháthair liom agus
mé in aice an dorais.
‘Amach,' arsa mise.
‘Cá bhfuil amach?' ar sise. ‘Tá amach an-mhór.'
‘Amach ansin,' arsa mise, mo mhéar á síneadh agam i
dtreo na sráide, ‘tá a fhios agat.'
‘Níl a fhios agam,' ar sise. ‘Níl a fhios agam ar chor ar
bith.'
Is úrscéal do dhéagóirí óga a ghnóthaigh Gradam Eilís
Dillon.
ISBN 9781857914559 €7.95
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