
Rang a Cúig & Sé: Irish: Béal Beo 5 
 

Dul Siar: Turas Scoile  

Lch 171: Labhair linn: Turas Scoile 

1. Cathain atá an turas scoile ar siúl? Tá an turas scoile ar siúl ar an 6ú lá de 

mhí an Mheithimh.  

2. Cá bhfuil na páistí ag dul? Tá na páistí ag dul go Funderland. 

3. Conas atá siad ag dul ann? Tá siad ag dul ann ar an mbus. 

4. Cad a thógfaidh siad leo? Tógfaidh siad lón beag, deoch agus cóta báistí 

leo. 

5. An bhfaighidh siad lón ann? Ní bhfaighidh siad lón ann.  

6. An mbeidh béile ann? Beidh béile ann – sceallóga agus ispíní nó sicín nó 

borgaire.  

7. Cé na ranganna atá ag dul ar an turas scoile seo? Tá ranganna 2 go dtí a 

sé ag dul ar an turas scoile seo.  

8. Cén t-am a bheidh an bus ag imeacht? Beidh siad ag imeacht ag 8.30. 

9. Cathain a bheidh siad ar ais? Beidh siad ar ais ag 5.30.  

10. Cén costas atá air? Tá €15 air. 

 

Lch 171: I do chóipleabhar scríobh agus tarraing bróisiúr faoin turas scoile.  

 
Turas Scoile 

 
 Do: Ranganna 2 – 6 

 Dáta: Ar an 6ú lá de mhí an Mheithimh 

 Ag imeacht: 8.30 

 Ag teacht ar ais: 6.30 

 Praghas: €15 

 Béile san áireamh 

 Cad atá uait? Lón beag, deoch agus cóta báistí 

 

BÍODH LÁ DEAS AG GACH DUINE! 

 
  



Lch 172 & 173: Slán leat, a Ríco: Freagair na ceisteanna 

1. Cén lá atá ann? An turas scoile atá ann. 

2. Conas atá na páistí ag taisteal? Tá na páistí ag taisteal ar an mbus. 

3. Déan cur síos ar thír Ríco. Níl aon rud ag fás ar thír Ríco. Tá gach rud 

déanta as miotal agus coincréit. Déanann na madraí gach post do na 

daoine a chónaíonn ann. Bíonn sé i gcónaí fuar ann freisin. 

Lch 173: Labhair le do chara: Labhair faoin turas scoile ab fhearr a bhí agat 

riamh.  

Chuaigh mé go hOllscoil Luimnigh an bhliain seo chaite ar mo thuras scoile. Bhí mé 

ag bádóireacht agus ag dreapadóireacht. Chuaigh mé ag snámh sa linn snámha. 

Bhí mé ag imirt sacair, cispheile agus haca. Bhí an-spóirt agam.  

 

Lch 174: Líon an dréimire focail 

Síos 

1. béile 

2. lón 

3. turas scoile 

4. bád 

6. cóta báistí  

8. sceallóga 

10. ispíní 

12. snámh 

Trasna 

1. bus 

5. páirc 

7. múinteoir 

9. boghdóireacht 

11. páistí 

12. sicín 

13. mála 

 


