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An t-ábhar sa chaibidil reatha
 

An óige Tá Conspóid (30) idir Cathal agus a 
thuismitheoirí. Tugann a chara Aodhán 
comhairle dó (comhrá). 
 

Bígí ag éisteacht agus ag caint Éistigí le 
Faoiseamh (34), amhrán le Spats Columbo, 
agus bainigí taitneamh as na cleachtaí leis. 
Cuairt ar Pháras (36, 37, 38) – scéal grafach 
agus cleachtaí bunaithe air. Cluastuiscint 2a 
(35) agus 2b (39) – ceisteanna bunaithe ar na 
dlúthdhioscaí. Bígí ag plé – taithí oibre (42, 
43)  
 

Cúis gháire, spraoi agus scannáin! An 
bhfuil CPR (28) ar eolas ag aon duine? Taca 
seo deich mbliana ó shin eisíodh an scannán 
Harry agus an prionsa (29) 
Harry Potter and the Half 
Blood Prince. Insíonn Katie 
dá cara Béibhín, faoin Lá 
spraoi (30) iontach a bhí aici 
in Tayto Park (ríomhphost). 
Nuair a bhíonn fadhb le 
dragain an fearr Marú nó 
traenáil? (33) Faigh amach 
an mhí seo chugainn nuair a 
bheidh How to Train Your Dragon : The 
Hidden World i bpictiúrlanna na tíre! An 
Rogha nó rabhadh (43) a bhí sa nóta? Ar 
thug Éilis An chluas bhodhar (47) dá fear 
agus don gharda?  
 

Cúrsaí ceoil, spóirt agus teanga  Slán ó 
Boyzone (27) Beidh dhá cheolchoirm acu go 
luath agus iad ag fágáil an bhóthair! Na traid-
isiúin agus an bhrí a bhaineann – agus a bhain  
– le Laethanta na seachtaine (29, 38, 40, 43, 
45, 47, 48) Baineann daoine an-taitneamh as 
ócáid shóisialta chun Gaeilge a labhairt ag 
Pop Up Gaeltacht (31). Léiríodh Scannal sa 
rothaíocht (33) sna nóchaidí agus táthar ag 
iarraidh an spórt a 
ghlanadh suas ó shin. Ní 
hionann Liathróid 
láimhe (45) na Mór-

Roinne agus cluiche na hÉireann.  
 

Cúrsaí reatha Is ón taurine, ceann de 
phríomh-chomhábhair Red Bull, a thagann an 
Fuinneamh le hól (41). Slán le hoifigí poist 
(48) – An é seo an buille marfach ag pobal 
tuaithe na hÉireann – dúnadh na n-oifigí poist 
i mbailte beaga?  
 

Gramadach An aimsir (ghnáth)láithreach 
(44) mar aon le cleachtaí  
 
Prós & filíocht roghnach Codladh sámh! 
(32) Galar an ghrá (46)  
 
Sochaí  Peann luaidhe (29) An raibh a fhios 
agat nach luaidhe atá sa pheann luaidhe?  

 

Taisteal An bhfuil 
Saoire gheimhridh (26) 
uait? Cad faoi cheann san 
oileán is teo sa Mheán-
mhuir?  
 

Teicneolaíocht Bheimis 
caillte gan an Áis loing-
seoireachta (28) an GPS! 

Smombie a thugann Gearmánaigh ar dhaoine a 
shiúlann agus a gcinn cromtha síos ar a bhfóin 
chliste – Zombaithe fón cliste (41). Cá 
mbeimis gan Míorúilt na haibhléise (47)? 
 

Timpeallacht Spreagann Comórtas na 
mBailte Slachtmhara pobail ar fud na tíre 
Bailte slachtmhara (40) a bheith acu féin. 
Gadhar fíorálainn (40) é an brocaire 
Airdale, ach ní foláir súil ghéar a choinneáil 
air! Athrú aeráide? (45) An mbeifeá sásta 
leis an saghas aimsire céanna is a bhí againn 
anuraidh arís? Is fiú cuairt a thabhairt ar Zú 
Bhaile Átha Cliath (46). Áit iontach í le lá 
breithe a cheiliúradh inti.  
 
Crosfhocail, Tráth na gceist, Anagraim, 
Tomhas agus Rabhlóg 
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