
DoiciméaD Uimh.13



Comhaontú idir Seoirse Ó Dochartaigh, Saothraí, agus Comhairle Ceantair Tuaithe Leitir Ceanainn faoi theach 
beag a fháil ar cíos i Leitir Ceanainn, 18 Aibreán 1916  (Cartlann Contae Dhún na nGall)

Plean de theachín an tsaothraí, c. 1900  (Cartlann Contae Dhún na nGall)

Ceachtanna

1. Cá mhéad ab éigean do Sheoirse Ó Dochartaigh a dhíol sa tseachtain ar an teachín s’aige? 
2.  Insíonn an comhaontú na rudaí a bhfuil cead, agus nach bhfuil cead, ag an Dochartach a dhéanamh 

sa teachín. Tugtar coinníollacha orthu sin agus tá siad in ord uimhreacha ó 1 go dtí 11 sa 
chomhaontú. Luaigh cuid de na rudaí a bhfuil cead ag Seoirse a dhéanamh agus cuid de na rudaí 
nach bhfuil cead aige a dhéanamh lena theachín.

3. Déan staidéar ar phlean teachín na saothraithe. Cá mhéad seomra atá ann? An bhfuil leithreas ann?
4.  Ón phlean agus ó bheith ag léamh na gcaibidlí ar Feirmeoireacht  agus Iascaireacht agus Saol an 

Bhaile Mhóir i gContae Dhún na nGall sa leabhrán sa phacáiste oideachais 1916 an síleann tú go 
raibh Seoirse agus a theaghlach sásta lena dteachín nua?

 

Feirmeoireacht agus iascaireacht    
Doiciméad Uimh.13

Contae Dhún na nGall in 1916: Ón Imeall
Pacáiste Staire agus Oideachais 



DoiciméaD Uimh.14



Litreacha chuig Comhairle Ceantair Uirbigh Bhun Cranncha, ag iarraidh post agus/ nó ardú tuarastail, 
Iúil 1916 
(Cartlann Contae Dhún na nGall)

Ceachtanna

Litir 1:

1. Cad chuige arbh éigean don duine a scríobh an litir éirí as a phost mar phéintéir?
2.  Cad é do bharúil ar stíl na litreach agus an friotal atá in úsáid sa litir ag an duine a scríobh í?  An 

fear nó bean atá ann? Úsáid téacs na litreach agus do shamhlaíocht féin le paragraf a scríobh fán 
scríbhneoir agus na fadhbanna atá aige mar a chuirtear síos orthu sa litir.

Litir 2:

1.  Tá Seoirse Ó Dochartaigh agus Seosamh Mac Cearáin beirt ag iarraidh ardú tuarastail. Tá siad beirt 
ag obair do Chomhairle Ceantair Uirbigh Bhun Cranncha. Cad chuige a bhfuil siad ag iarraidh ardú 
tuarastail, i do bharúil?

 

Saol an bhaile mhóir
Doiciméad Uimh.14

Contae Dhún na nGall in 1916: Ón Imeall
Pacáiste Staire agus Oideachais 



DoiciméaD Uimh.15



Sliocht as Leabhar Rolla Cócaireachta agus Níocháin, Scoil Náisiúnta Mhás an Easa, 1916   
(Cartlann Contae Dhún na nGall)

Ceachtanna

1  Ó bheith ag léamh na gcaibidlí Páistí agus Scoileanna agus Saol na mBan sa leabhrán sa phacáiste 
oideachais 1916 cad chuige, a shíleann tú, nach raibh sa rang seo ach cailíní? 

2. Cad chuige ar fhoghlaim siad fá ghlanadh agus níochán?
3.  Bhí an práta ar na príomh-chomhábhair i liosta na n-oideas ab éigean do na cailíní a fhoghlaim. Cad 

chuige a raibh rudaí amhlaidh, i do bharúil? 
4.  Bhí arán sóide ar na príomhoidis a d’fhoghlaim na cailíní.  An oideas Éireannach é? An mbíonn muid 

á bhácáil sa lá atá inniu ann? Amharc ar leabhar cócaireachta Éireannach (b’fhéidir ar líne) agus 
faigh oideas d’arán sóide.

5.  An síleann tú gur fhoghlaim na cailíní éagsúlacht mhór béilí le cócaráil? Murar fhoghlaim, cad 
chuige nár fhoghlaim?

 

Páistí agus Saol na Scoile      
Doiciméad Uimh.15

Contae Dhún na nGall in 1916: Ón Imeall
Pacáiste Staire agus Oideachais 



DoiciméaD Uimh.16



Liosta de na hábhair a bhí á dteagasc i Scoil Náisiúnta Mhás an Easa in 1916    
(Cartlanna Chontae Dhún na nGall)

Ceachtanna

1  Déan comparáid idir liosta na n-ábhar a bhí á dteagasc sa bhunscoil buachaillí seo  i nDún na nGall 
in 1916 agus na hábhair atá tú a fhoghlaim sa lá atá inniu ann. An dteagasctar cuid de na hábhair 
chéanna sa lá atá inniu ann?

2.  Amharc go cúramach ar an doiciméad. An raibh na buachaillí ag foghlaim na n-ábhar céanna uilig 
a bhí na cailíní a fhoghlaim? Mura raibh, ainmnigh na hábhair nach rabhthas ag teagasc do na 
buachaillí.

 3.  Cad chuige nach rabhthas ag teagasc na n-ábhar seo do na buachailli in 1916? An mbíonn tusa ag 
foghlaim na n-ábhar seo ar scoil sa lá atá inniu ann?

4. Cad chuige nach bhfuil an Ghaeilge ar phríomhliosta na n-ábhar a bhí á dteagasc in 1916?

 

Páistí agus Saol na Scoile       
Doiciméad Uimh.16

Contae Dhún na nGall in 1916: Ón Imeall
Pacáiste Staire agus Oideachais 



DoiciméaD Uimh.17



Cailíní ag déanamh lása i nDún na nGall, c.1900idí     
(Le caoinchead ó Leabharlann Náisiúnta na hÉireann)

Ceachtanna

1. Cad é an aois atá na cailíní seo, i do bharúil?
2. Ainmnigh an cheird/ ealaín atá ar siúl ag na cailíní? 
3.  Ó bheith ag léamh na caibidle Saol na mBan sa leabhrán sa phacáiste oideachais 1916, cad iad na 

poist eile a rinne cailíní agus mná san am sin?
4.  Ó bheith ag léamh na caibidle Saol na mBan sa leabhrán sa phacáiste oideachais 1916 scríobh 

iarratas don phost  “Clóscríobhaí mná in ardoifig an phoist, Londain” a luaitear sa leabhrán – 
coinnigh cuimhne gur seo 1916.

 

Saol na mBan        
Doiciméad Uimh.17

Contae Dhún na nGall in 1916: Ón Imeall
Pacáiste Staire agus Oideachais 



DoiciméaD Uimh.18



Sliocht as Taifead na mBásanna in ospidéal Theach na mBocht Bhaile na nGallóglach, 1916     
(Cartlanna Contae Dhún na nGall)

Ceachtanna

1.  Cá mhéad duine a fuair bás in ospidéal theach na mbocht Bhaile na nGallóglach idir Aibreán agus 
Meán Fómhair 1916?

2.  Ó bheith ag léamh na caibidle ar Bochtaineacht agus Sláinte sa leabhrán sa phacáiste oideachais 
1916 cad chuige, a shíleann tú, a raibh siad i dteach na mbocht nuair a fuair siad bás?

3. Cad é an duine ab óige a fuair bás? Cad é an duine ba shine? 
4.  Fuair beirt bás den eitinn. Ó bheith ag léamh na caibidle ar Bochtaineacht agus Sláinte sa leabhrán 

sa phacáiste oideachais 1916 cad iad na galair eile a thóg daoine 100 bliain ó shin?  An dtógann 
daoine na galair sin in Éirinn go fóill sa lá atá inniu ann?

 

Bochtaineacht agus Sláinte           
Doiciméad Uimh.18

Contae Dhún na nGall in 1916: Ón Imeall
Pacáiste Staire agus Oideachais 



DoiciméaD Uimh.19

First-Class House
Horn Head House, Dunfanaghy

Third-Class House
Buncrana

Second-Class House
Cashel, Gortahork

Fourth-Class House
Isle of Doagh



Samplaí táscacha de cheithre grád tí a taifeadadh sa daonáireamh go luath san fhichiú céad i
gContae Dhún na nGall 
(Íómhánna le caoinchead ó Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus ó Sheosamh Ó Gallchóir)   

Ceachtanna

1.  Úsáid na samplaí de ghráid tí a thaispeántar ar chúl an leathanaigh agus na cinn sa chaibidil sa 
leabhrán sa phacáiste staidéir ar Tírdhreach Tuaithe Chontae Dhún na nGall le cur síos a dhéanamh 
ar na príomhdhifríochtaí idir na ceithre ghrád tí de réir mar a fheiceann tú iad.

2.  Cad iad na cineálacha ábhar a úsáideadh le díon a chur ar na tithe in 1916? Cad é an difear atá 
idir díon i dtithe den chéad ghrád/ den dara grád agus díon i dtithe den tríú/ ceathrú grád a 
thaispeántar?

3.  Bhí an teach den dara grád ar an Chaiseal, Gort an Choirce (sa phictiúr ar chúl an leathanaigh) 
in áit chónaithe ag Micí Mac Gabhann in 1916 . Tá beathaisnéis Mhicí taifeadta ag Coimisiún 
Béaloideasa Éireann mar Rotha Mór an tSaoil. Liostaigh na cineálacha tithe amuigh  a bhí ar an 
fheirm seo ag úsaid dhaonáireamh 1911 ar líne ag : www.census.nationalarchives.ie/search/

  Cad  é a insíonn na tithe amuigh seo duit fán chineál ruda a bhí ag titim amach ar an fheirm? Leid: 
Cuardaigh  ‘Michael McGowan’ i mbaile fearainn ‘Cashel’  agus cuardaigh  House #6 in Form B2.

4.  De réir dhaonáireamh 1911 ar líne, cá mhéad seomra a bhí i dTeach an Reachtaire Ghleann 
Domhain, teach den chéad ghrád taobh amuigh de Leitir Ceanainn? Cad é an ról a bhí ag ceannaire 
an teaghlaigh agus cá háit ar rugadh é? Leid: Cuardaigh ‘William Garstin’ i mbaile fearainn ‘Doon 
Glebe’.

 

Tírdhreach Tuaithe chontae Dhún na nGall       
Doiciméad Uimh.19

Contae Dhún na nGall in 1916: Ón Imeall
Pacáiste Staire agus Oideachais 


