
Tá teacht le chéile agus imeachtaí Oireachtas 2020 ar ceal ach seo bealach leis an Oireachtas a chéiliúradh sa 
mbaile! Seo chugaibh Siamsán na nÓg: An tOireachtas!

Crosfhocal: Líon isteach an crosfhocal.  

Nuair atá tú críochnaithe is féidir pictiúr de a sheoladh chuig: eolas@tuismitheoiri.ie

Roghnófar buaiteoirí ag deireadh na seachtaine.  Go n-éirí libh!

Na Duaiseanna: Deis ar dhearbháin do ghnó Gaeltachta/Gaelach.

Gníomhaíocht í seo don teaghlach, iarrtar ar thuismitheoirí na hiarratais a sheoladh. Ní bheifear ag glacadh 
le ríomhphoist ó dhaoine faoi bhun 18 mbliana d’aois.

Ainm an pháiste:

Aois: 

Ainm an tuismitheora:

Seoladh baile:

Seoladh ríomhphoist:

Buaiteoirí na nduaiseanna: Foilseofar liosta na mbuaiteoirí i Nuachtlitir Thuismitheoirí na Gaeltachta ar 
an Chéadaoin agus ar na meáin shóisialta ina dhiaidh sin. Beidh ainm (gan sloinne) agus aois an pháiste 
agus an ceantar arb as dóibh (ní bheidh an seoladh iomlán) á bhfoilsiú agus beidh teagmháil ríomhphoist á 
dhéanamh le tuismitheoirí le seoltaí srl a dheimhniú. D’fhéadfadh go bhfoilseofaí pictiúr nó ábhar ealaíne 
iarrthóirí faoin gcóras céanna seo freisin. Ní gá pictiúr nó taifead den bpáiste féin a bheith mar chuid den 
iarratas. Déanfar teagmháil le tuismitheoirí na bpáistí trí ríomhphost. Scriosfar na sonraí ar fad nuair a 
thiocfaidh deireadh leis an gcomórtas.



TRASNA      
1. ... thar n-ais chun amhrán eile a chanadh. Béic. Ar fón.
4. Scríobh fileata.
7. An ghealach nó tréimhse.
8. ... an bád nó fág ar fad í. Ar nós sloinne i gConamara. 
9. Buailtear leo ag an Oireachtas, ina sluaite.
11. Deintear seo nuair a bhíonn tart ar dhuine.
12. Agallamh beirte á chanadh, san uatha.
13. Reiptíl bheag le ceithre cosa, i measc luachra uaire-
anta.
14. Ná dein .... agus ná bris ...
17. Tréimhse na gealaí nó 4 sheachtaine, a bheag nó 
mhór.
18. An-iomarca craic. Ainmhí ar chnoc. Gan smacht
20. Ní ag taobh an stáitse ach ina ...
24. Clár TG4 ar óige an Oireachtais, Lár ....
25. Ní nós nua é seo.
28. Rince.
29. Níos mó ná dán amháin.
30. Bán nó donn, le him agus subh b’fhéidir.
32. Ag canadh, ag gabháil fhoinn, ag ...

SÍOS
1. Cathair na dTreabh, cathair Oireachtas 2020.
2. Dea- agus droch-...., ní stopann Éireannaigh ag caint 
faoi.
3. Hata dod’ cheann. 
4. Fleá, ócáid, cóisir mhór, oireachtas, slógadh.
5. Solas id lámh. Siombal an Oireachtais. 
6. Marbh le... agus marbh gan é.
10. Seomra ... i scoil mar shampla.
15. Ag aithris, ag eachtraíocht, ag insint scéil.
16. Agallamh le níos mó ná duine amháin.
18. Ag éirí mór nó ard.
19. Bláth Thrá Lí.
21. Tráth na g...
23. Mí nó Oireachtas na ...
26. Scríbhneoir filíochta, leabhair srl. Suíomh idirlín.
27. Clár ar na healaíona, An Cúinne... ar Raidió na Gael-
tachta
29. Píosa filíochta amháin.
30. Ní faoi ach ...
31. Ag caint, nó amhrán a ...


