
DoicéaD Uimh.7



Sliocht as leabhar Mhiontuairiscí Bhord Bardachta Leitir Ceanainn ag tuairisciú ar iarratas ó S. Ní Dhónaill ag 
iarraidh go scaoilfí saor í óna cuid dualgas go ceann sé mhí nó gur dheonaigh sí bheith ina banaltra don Chros 
Dhearg in ospidéal míleata i mBéal Feirste, Meitheamh 1916   
(Cartlann Contae Dhún na nGall)

Ceachtanna 

1.  Cuardaigh ‘An Chros Dhearg’ ar líne agus scríobh paragraf fán obair a dhéanann an Chros Dhearg 
in aimsir chogaidh.

2.	 	Bhí	Iníon	Ní	Dhónaill	fostaithe	ag	Bord	Bardachta	Leitir	Ceanainn.	Cad	é	an	obair	a	bhí	ag	Iníon	Ní	
Dhónaill? Cad iad na dualgais a bhí aici, i do bharúil?

3. Cad é an méid ama a tugadh d’Iníon Ní Dhónaill saor óna cuid oibre?
4.  Ó bheith ag léamh na caibidile sa leabhrán sa phacáiste oideachais ar An Chéad Chogadh Domhanda 

cad iad na dualgais a bheadh ar Iníon Ní Dhónaill san ospidéal mhíleata i mBéal Feirste, i do 
bharúil?
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DoiciméaD Uimh.8



Dhá phóstaer earcaíochta 
An Cairdinéal Ó Laoghóg agus an Cogadh (arna chlóbhualadh ag David Allen & Sons Teo. i mBaile Átha Cliath)

Dochum Glóire na hÉireann  (arna chlóbhualadh ag Hely’s Litho i mBaile Átha Cliath) 

Ceachtanna

1. Cérbh é an Cairdinéal Ó Laoghóg agus cad é an bhaint a bhí aige le Dún na nGall?
2. Cad chuige a luaitear an Bheilg sa phóstaer?
3.  Ó bheith ag léamh na caibidle sa leabhrán sa phacáiste oideachais ar An Chéad Chogadh Domhanda 

cad	iad	na	reisimintí		a	ndeachaigh	fir	Dhún	na	nGall		isteach	iontu	agus	cad	chuige	ar	liostáil	siad?
4.	 Déan	scrúdú	ar	an	dá	phóstaer	–	cé	acu	is	éifeachtaí,	dar	leat?	Mínigh	do	fhreagra.
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DoiciméaD Uimh.9



Fógra faoi ghortú a bhain le A/Coy. S. Maj. H. Foy  
(Foy Family Collection)

Ceachtanna

1. Cé a gortaíodh agus cad é an reisimint ina raibh sé?
2.  Ó bheith ag léamh na caibidle sa leabhrán sa phacáiste oideachais ar An Chéad Chogadh Domhanda, 

cad é an cath ar gortaíodh é lena linn?
3.	 Cé	chuige	ar	cuireadh	an	nóta,	dar	leat	?	Mínigh	do	fhreagra.
4.  Léigh an téacs faoin tSaighdiúir Singil Aodh Ó Maoilchiaráin sa chaibidil sa leabhrán sa phacáiste 

oideachais ar an Chéad Chogadh Domhanda agus cuir síos ar an athrach a thiocfadh ar a shaol i 
ndiaidh an Chogaidh.
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DoiciméaD Uimh.10



Gearruacht an tSáirsint William Goodwin   
(Le caoinchead Chartlann Náisiúnta na hÉireann)

Ceachtanna

1. Cé a scríobh an uacht agus cad é an reisimint ina raibh sé?
2.	 Cárbh	as	an	Sáirsint	Goodwin?	Mínigh	do	fhreagra.
3. Cérbh iad na leagáidithe agus cad é a tugadh dóibh?
4.  Ó bheith ag léamh na caibidle sa leabhrán sa phacáiste oideachais ar An Chéad Chogadh Domhanda, 

cad chuige, a shíleann tú, a ndearna saighdiúirí uachtanna?
5.	 	Faigh	amach	tuilleadh	fán	tionscadal	Uachtanna	Saighdiúirí	ag	www.soldierswills.nationalarchives.

ie 
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Doiciméad Uimh.11



Trúpaí de chuid 2ú  Cathlán Canterbury Rannán na Nua-Shéalainne, ina luí i bpoll sliogáin le linn 
Chath Flers-Courcelette, 15ú Meán Fómhair 1916 
(Le caoinchead ó Mhúsaem na gCogaí Impiriúlacha)

Exercises

1.	 	Déan	scrúdú	ar	an	ghrianghraf.	Cuir	síos	ar	an	rud	a	fheiceann	tú.	
2. Cad é an trealamh atá ag na saighdiúirí agus cad é an úsáid a bhainfeadh siad as?
3.  Ó bheith ag léamh na caibidle sa leabhrán sa phacáiste oideachais ar An Chéad Chogadh Domhanda, 

cad é an staid a bhí ar na trinsí? 
4.	 	Samhlaigh	gur	saighdiúir	tú	le	linn	an	Chéad	Chogaidh	Dhomhanda.	Scríobh	litir	chun	an	bhaile	

chuig	do	mhuintir	ag	cur	síos	ar	do	shaol	sna	trinsí.
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DoiciméaD Uimh. 12 



Leasú éisc ar Ché na nDúnaibh, c.1900ta  
(Le caoinchead ó Leabharlann Náisiúnta na hÉireann)

Ceachtanna

1.  Seo grianghraf de mhná ag leasú éisc. Cuardaigh ‘leasú éisc’ ar líne, agus scríobh sainmhíniú gairid 
ar an rud atá i gceist leis.

2.	An	síleann	tú	gur	bhain	na	mná	sult	as	an	obair	sin?	Mínigh	do	fhreagra.
3.  Déan staidéar ar na héadaí atá á gcaitheamh ag na mná sa ghrianghraf seo, cuir i gcomparáid iad leis 

na héadaí a chaithfeadh daoine agus iad ag obair taobh amuigh sa lá atá inniu ann. An síleann tú go 
bhfuil	na	héadaí	praiticiúil?

4.  Ó bheith ag léamh na caibidle Feirmeoireacht  agus Iascaireacht sa leabhrán sa phacáiste oideachais 
1916	cad	iad	na	poist	eile	a	dhéanadh	fir	agus	mná	i	dtionscal	na	hiascaireachta?
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