
Lá Spóirt 

rás bara rotha an léim fhada

bonn airgid bonn óir

Tasc 1: 
An maith leat féin an lá spóirt ar scoil?  

Cén fáth?

Tasc 2: 
Bhí léim fhada agus rás bara rotha ann ar 
an lá spóirt. Ainmnigh 5 rud eile a bhíonn 

ann ar lá spóirt. 2 
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Mí an Mheithimh a bhí ann. Bhí an aimsir go deas. Bhí sé 
te teolaí. Bhí lá spóirt na scoile ar siúl. Bhí sceitimíní ar 
na páistí! Shiúil siad chuig an bpáirc leis na múinteoirí. 

Bhí an rás bara rotha ann ar dtús. Ghlac Dónall agus 
Cara páirt ann. Tháinig siad sa tríú háit agus fuair siad 
bualadh bos mór. Bhí an-spórt acu.

Rinne Rónán an léim fhada. Rith sé go tapa agus léim sé 
go hard. Tháinig sé sa dara háit. Bhuaigh sé bonn airgid 
ach ní raibh áthas air. Bhí sé ag iarraidh an bonn óir a 
bhuachan.

Bhí rás fada ann do na cailíní agus do na buachaillí. 
Ghlac Róise páirt i rás na gcailíní agus ghlac Lorcán páirt 
i rás na mbuachaillí. Bhí siad an-tapa ar fad agus tháinig 
siad beirt sa chéad áit. Fuair siad bonn óir. 

Ag deireadh an lae, bhí tuirse an domhain ar gach duine, 
ach bhí lá den scoth acu. Bhí an lá lán le spórt agus 
spraoi agus bhí na páistí sona sásta.

CeisteannaLá Spóirt 

1. Cén séasúr a bhí ann?
 (a) An fómhar
 (b) An t-earrach
 (c) An samhradh

2. Conas a bhí an aimsir?
 (a) Go hálainn
 (b) Grianmhar ach fuar
 (c) Scamallach agus tirim

3. Cé acu atá fíor?
 (a) Bhuaigh Dónall an rás bara rotha
 (b) Bhuaigh Dónall an léim fhada
 (c) Níor bhuaigh Dónall an rás bara rotha

4. Conas a d’éirigh le Rónán sa léim fhada?
 (a) Bhuaigh sé
 (b) Tháinig sé sa dara háit
 (c) Níor ghlac sé páirt ann

5. Cén fáth nach raibh Rónán sásta?
 (a) Bhuaigh sé an léim fhada
 (b) Níor tháinig sé sa chéad áit   
 (c) Tháinig sé san áit dheireanach

6. Conas a mhothaigh na páistí nuair a bhí an   
 lá spóirt thart?
 (a) Tuirseach agus míshásta
 (b) Ocrach agus brónach
 (c) Tuirseach agus sásta


