
Lá De Mo Shaol 

Dia duit. Is mise Alanna Ní hEidín. 

Déirigh mé ar a hocht a chlog ar maidin.  Chuir mé m’éide 

scoile orm. Rith mé síos an staighre agus shiúl mé go dtí an 

chistin. Rinné mé mó lón. Chuir mé ceapaire, banana agus 

dhá brioscaí í mo  bhosca lón.D’ith mé mó bhricfeasta agus 

scuab mé m’fhiacla. Chuir mé mo mhála ar mo dhroim sa 

chistin agus rith mé amach sa ghairdìn. D’fhág mé slán le 

mo Dhaidí agus rothaigh mé ar scoil. 

Nuair a shroich mé ar scoil, thosaigh mé ag imirt peile le 

mo chairde. Bhuail chlog na scoile agus chuaigh mé isteach 

sa seomra ranga. Thosaigh mé ag scriobh scéal - Lá de mo 

Shaol. Tar éis tamaill thosaigh mé ag léamh leabhar 

iontach. Bhuail an chlog. D’ith mé mo ceapairí agus shiúl mé 

sa chlos. Thosaigh mé ag imirt pheile le mo chairde. Bhuail 

an chlog agus chuaigh mé isteach sa seomra ranga. Thosaigh 

mé ag obair ar an ríomhaire. Tar éis tamaill thosaigh mé ag 

seinm fhidil. Bhí sé leathuair tar éis a dó dhéag. D’ith mé 

mo lón agus dól mé mo deoch. Bhuail an chlog . Shúil mé sa 

chlos agus thosaigh mé ag imit sacair. Tar éis tamaill bhuail 

an chlog. Rith mo chairde agus mé féin go dtí an doras agus 

shúil mé isteach sa seomra ranga. Chuir mé mo bhosca lón 

isteach í mo mhála scoile.Thosaigh mé ag scriobh síos 

m’obair agus chuir mé mo leabhair  í mo mhála scoile. 

Rothaigh mé abhaile ar a trí a clog. 

Tar éis tamaill, shroich mé mo theach. Rinné mé m’obair 

bhaile agus tar éis tamaill thosaigh mé ag ithe mo dhinnéar. 

Chuaigh mé isteach sa seomra suí agus d’fheach mé ar an 

teilifís.Chuaigh mé a luí ar a naoí a chlog. Tar éis tamaill 

thit mé í mo chodladh. 

Le Alanna Ní hEidín 


