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An t-ábhar sa chaibidil reatha
 

Teicneolaíocht & eolaíocht  Nach bhfuil 
an t-ádh orainn gur féidir linn Podchraoltaí 
(8) a íoslódáil agus éisteacht leo nuair a 
oireann? I saol an lae inniu tá an rogha ag 
daoine Obair ó bhaile (15). Creid nó ná 
creid, d’éirigh le dalta scoile áit a bhaint 
amach i gcomórtas domhanda ríomhchluich-
íochta Fortnite. Seaimpín! (22) é cé nár 
éirigh leis an chéad áit a 
bhaint amach!  
 

Féile, ceol agus scannán 
Ní fada uainn féile Bram na 
Samhna (2). Bígí ag 
ullmlhú chuige! Ach beidh 
Ceannródaithe (3) ceoil ar 
an ardán  againn in Éirinn 
roimhe sin. Beidh an 
scannán Abominable nó Yi 
agus an Yeti (9) le feiceáil i 
gceann cúpla lá! Bíonn strus 
ag baint le gnó an cheoil. Is 
mór an trua é nuair a bhíonn Easaontas (14) 
idir bhaill ghrúpa – go mórmór nuair is 
deartháireacha iad. Is Amhránaí den scoth 
(23) é Eamon Ó Donnchadha. D’éirigh leis 
éacht a dhéanamh nach ndearna ach triúr 
roimhe ó 1897! 
 

Cultúr Cad is brí le hainm?(4) Ar smaoin-
igh tú riamh ar an mbrí a bhí le hainm do 
cheantar dúchais? Téann tionchair éagsúla i 
bhfeidhm ar na hainmneacha sin. Nuair a bhí 
An Ghaeilge ina mórtheanga (5) bhí a rian 
le feiceáil orthu, mar shampla. Ach tá athrú 
tagtha ar an saol ó shin agus an Ghaeilge ina 
Mionteanga (9). An raibh a fhios agaibh go 
raibh oileán eile ann ag a bhfuil gaol ceilteach 
againn leis? Oileán dearmadta! (22) 
b’fhéidir, ach is fiú cuairt a thabhairt air!  
 

Cúis gháire! Faigheann foighid… (20) 
agus nach raih an ceart ag Delia!  
 

Bia agus deoch  Agus An 
geimhreadh ag teacht (8) tá 
oideas anseo d’anraith deas te. Tá 
seans ann go meallfadh Ispíní na 
Gearmáine (23) thú freisin. 
 

Gramadach An aimsir chaite (18) mar aon 
le cleachtaí orthu sa chaibidil agus ar an 
leathanach ranga 
 

Timpeallacht Agus athrú san aeráid ní foláir 
seasamh le chéile Ar son na cúise (6) 
(comhrá) agus aire a thabhairt dár mbeacha – 
Bumbóg, bumbóg! (7) Ní mór na farraigí a 
chosaint freisin, mar tá siad Báite (24) le 
plaisteach.  
 

Cúrsaí faisin agus ealaíona Bhí samh-
laíocht iontach le feiceáil i dtaispeántas 
speisialta i nGailearaí Náisiúnta na hÉireann 
le déanaí Ealaín agus ingne (17) agus 
Renailssance a tugadh air. Hata, caipín, 
clogad (21) – éadach faiseanta agus 
praiticiúil! 
 

Cúrsaí spóirt Bhí foireann rugbaí na 
hÉireann sa chéad áit ar domhan cúpla 
seachtain ó shin. Ní fada a mhair, áfach – 
Thuas seal…(5). Ní foláir plé go cineálta le 
baill foirne chun dea-thorthaí a bhaint amach 
– Mol an óige (7). Nach maith go raibh 
snámh láidir ag an té a shábháil an t-údar mar 
bhí sé I ndeireadh na feide (10) (scéal). 
Scéal eile é ag Fir Mhic Cárthaigh (21) – an 
mairfidh an dara mí meala ag Mick? 
 

Bí ag éisteacht agus ag caint Mí-ádh! (12, 
13, 14) – scéal grafach agus cleachtaí. 
Cluastuiscint (11) – ceisteanna bunaithe ar 
an dlúthdhiosca. Bígí ag plé le chéile (19)  
 

Prós & filíocht roghnach Rós na Seirce 
(10) agus An tOileán (16) 
 
 

Cúrsaí reatha Laochra na spéire (3) rinn-
eadh comóradh le déanaí ar bheirt phíolótaí a 
rinne éacht. Tá Cabhair de dhíth (6) (ríomh-
phost) ó theaghlach gan dídean faoin tuath. 
Tubaiste i bPáras (17) ba ea an tine uafásach 
i Notre Dame, ach táthar chun an eaglais a 
átógáil. 
 

Crosfhocail, Tráth na gceist, 
Tomhas agus Rabhlóg 
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