
Cómhrá 

Ar scoil 

Cén rang ina bhfuil tú? Táim i rang a sé anois. 

Cén scoil ina bhfuil tú? Freastalaím ar Scoil Náisiúnta na 

Toirbhirte.(Presentation) 

An bunscoil í? Is bunscoil í. 

Cathain a bheidh tú ag freastal 

ar mheánscoil? 

Beidh mé ag freastal ar mheánscoil i Meán 

Fomhair. 

Cad is ainm don mhúinteoir? Ms. Ní Shúilibheáin is ainm di 

Ce mhéad duine i do rang? Tá ocht dhuine dhéag i mo rang. (18) 

An scoil mór í? Is scoil mór í. Freastalaíonn timpeall 

ceithre chéad daltaí ar an scoil. 

An dtéann tú ar scoil gach lá? Téim ar scoil Dé Luain go Dé hAoine ach ní 

théim ag an deireadh seachtaine. 

Cén t-am a thosnaíonn na 

ranganna ar maidin? 

Tosnaíonn na ranganna ar a naoi a chlog ar 

maidin. 

Cén t-am a chríochníonn na 

ranganna? 

Críochníonn na ranganna ar ceathrú chun a 

trí. 

Cad é an t-ábhar scoile is fearr 

leat? 

Is é an t-ábhar scoile is fearr liom ná 

 

-Béarla ..mar is liom a bheith ag léamh/ ag 

scríobhneoireacht/ ag caint 

 

-Gaeilge…mar is aoibhinn liom a bheith ag 

caint trí theanga difriúl  

 

-Mata…mar tá sé éasca dom agus is ábhar 

practiciúil é 

 

-Stair …mar tá sé suimiúil 

 

-Tíreolaíocht…mar bhain mé taitneamh as  

 

-Eolaíocht…mar tá sé úsáideach 

 

-Ceoil…mar is maith liom a bheith ag 

canadh/ ag éisteacht le ceoil 

 

-Ealáin…tá sé éasca dom 



-Corpoideachais…is breise é don obair 

 

-Creidimh…  

-Teicneolaíocht… 

 

 

 

Cad é an t-ábhar scoile nach 

maith leat? 

Is é an t-ábhar scoile nach maith liom 

ná…(pioc ábhar)____________ 

Mar… 

Tá sé leadránach (boring) 

Níl aon suim agam san ábhar(I’ve no 

interest in the subject) 

Tá sé ró-dheacair (too difficult) 

 

Briathar le Mé Féin: 

 

-To wake up 

-To get up 

-To come 

 

An Aimsir 

Chaite 

An Aimsir 

Láithreach 

An Aimsir 

Fháisteanach 

Dhúisigh mé 

Dhúisíomar 

Dúisim 

Dúisimid 

Dúisfidh mé 

Dúisfimid 

D’éirigh mé 

D’éiríomar 

Éirím 

Éirimid 

Éireoidh mé 

Éireoimid 

Tháinig mé 

Thángamar 

Tagaim 

Tagaimid 

Tiocfaidh mé 

Tiocfaimid 


