
Lá De Mo Shaol 

Is mise Seán.  

D’eirigh me ar a hocht a chlog. Chuaigh mé isteach sa seomra 

folctha. Nigh mé mo lámha. Chuir mé m’eide scoile orm. Chuaigh 

mé isteach sa cistin agus d’ith mé mo bhricfasta agus scuab me 

m’fhiachla. Rinne Mamai mo lón. Chuir mé mo lón isteach í mo 

mhála scoile.D’fhag me slán le mo thuismothoire  agus rothaigh 

me ar scoile le Alanna agus Sinead.                                               

 Nuair a shroich mé ar scoile bhuail mé le mo chairde Hazel agus 

Eimear. Chuaigh me isteach sa seomra ranga agus rith mé amach 

sa chlos agus thosaigh mé ag imirt sacar le mo chairde. Bhuail an 

chlog agus thosaigh mé ag obair sa seomra ranga. Ag am lón, 

d’ith mé mo lón. Thosaigh mé ag imirt sacair le mo chairde. Ansin 

bhuail an chlog ar a h’aon a chlog agus shiúl me go dtí an seomra 

ranga. Thosaigh mé ag obair. Rinne mé gaeilge, mata agus 

bearla. Ar leath uair tar éis a dó thosaigh mé ag scríobh síos 

m’obair bhaile. Ar a trí a chlog bhuail an chlog agus rith mé go 

dti mo rothar. 

Rothaigh me go dti an cuairt liathroid lámha. Chuaigh Sinead 

agus Alanna in éineacht liom. Tar éis tamaill thosaigh Alanna, 

Sinead agus mé féin ag rothaiocht abhaile. Rith mé go dtí mo 

seomra chodlata agus rinné me m’obair bhaile. D’ith me mo 

dhinnear agus thog mé buicéad móin isteach sa teach. Ar a sé a 

chlog rinne me mo ipod. Bhí me ag textáil mo chairde Alanna, 

Seamus, Liam, Naoise agus Laura Úi Neill. Bhí me ag féachaint 

ar an teilifis. Bhi NCIS ar an teilifis. Is breá loim NCIS. 

Ar a naoi a chlog, thit mé sa leaba agus chodail mé go sámh mar 

bhí mé tuirseach troachta. 
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