Splanc 2019-2020
Caibidil 3
An t-ábhar sa chaibidil reatha
Sochaí Bliain bhisigh (50) is ea bliain ina
mbíonn 366 lá. An fiú an phríobháideacht?
(57) mar éiríonn le daltaí cumasacha sna
gnáthscoileanna stáit! Tá baint idir Bréagáin
agus samhlaíocht (62) – bréagáin ar nós
Lego, mar shampla. Tá Mark Zuckerberg i
bhfabhar Bunphá uilíoch (64) a bheith ag
gach duine. Córas speisialta cumarsáide
(70) a bhunaigh Valentin Hauy agus Louis
Braille.

chaitheamh Sa Ghaeltacht (51). Roghnaigh
lucht léinn Céad fócal! (55) Tugann siad
léargas ar stair na tíre seo.

Gramadach An modh coinnníollach (66)
mar aon le cleachtaí sa chaibidil agus ar an
leathanach ranga

Timpeallacht Bhí Lughaidh ar buile le Salú

Ceol agus scannán Bainigí taitneamh as an
scannán Filleann an Feall (56). Ar chuala
sibh trácht ar an ngrúpa Pearly (62) ón
Uaimh? Is minic scannáin bunaithe ar leabhar
– Tarraingíonn scéal scéal eile (69).

cosán! (54) (comhrá). D’fhulaing sé féin dá
bharr. Mhothaigh Ciarán Téamh domhanda
(54) (ríomhphost) agus é san Astráil. Baineann daoine an-spórt as Uiscebhealaí na
hÉireann (58) Ná cuireadh sé ionadh ort ba a
fheiceáil i mbruachbhaile cathrach – Droimeann donn dílis (64). Tá Cothú na n-éan
(65) riachtanach taca seo bliana. Nuair a
shuímid síos cois tine móna nó adhmaid cén
toradh a bhíonn ar an ngníomh sin? Truailliú
aeir (72)

Cultúr Is iontach an tír í seo don cheiliúradh.

Cúrsaí spóirt Ní rud nua í Caimiléireacht

Teicneolaíocht Ba chóir go mbeadh Snoop
Dogg Buíoch de féin! (55). Ní haon ionadh
go bhfuil ag éirí chomh geal sin leis.

Ina measc tá Féilte
Ceilteacha (53),
Imbolc – Lá Fhéile
Bríde (57), Bealtaine
(65), Lughnasadh
(71) agus féilte eile
nach iad. Tá Brú na
Bóinne (71) aitheanta
mar Láithreán
Oidhreachta
Domhanda.

(51) sa spórt.
Nuair a bhain
Wimbledon FC
an Corn FA sa
bhliain 1988 bhí
siad Thuas
seal… (53). Tá ó
ghalfairí an
domhain a bheith
ina Máistrí na
Máistrí (67).

Cúrsaí reatha Saol

Bí ag éisteacht
agus ag caint

uafásach atá ag teifigh
ag éalú ó chogaidh go
dtí an Eoraip. Bíodh
trua againn dóibh!
(65)

Prós agus filíocht Is deacair a chreidiúint
gur Scéal fíor (52) é scéal Violet Jessop. Áit
an-suimiúil don leanbh é Cúl an Tí
(70).
Teanga Is iontach an deis é, ag
deireadh na hidirbhliana, tréimhse a

Mí-ádh! (60, 61,
62) – scéal
grafach agus
cleachtaí. Cluastuiscint (59 agus 63) –
ceisteanna bunaithe ar an dlúthdhiosca. Bígí
ag plé (66) faoi bhia sláintiúil.
Crosfhocail, Tráth na gceist,
Tomhas agus Rabhlóg
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