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Scéal 

 

1. Tús 

2. Aimsir 

3. Cá raibh tú? 

4. Atmaisféar + Cén giúmar a bhí ort? 

 

5. Corp an scéil 

 

6. Críoch Breise - Brionglóid?? 

7. Críoch  

 

 

1. Tús 
• Trí bhliana ó shin a thárla sé, ach tá cuimhne an lae/na hoíche 

sin chomh soiléir sin i m’intinn is go dtabharfainn an Leabhar 
gur thárla sé inné/aréir. 

 
• Dá mbeadh a fhios agam cad a bhí chun tárlú an lá/oíche  sin, 

d’fhanfainn sa leaba. 
 

• Is maith is cuimhin liom an lá. 
 

2. Aimsir 
 

Dea-Aimsir 
• Bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch. 
• Bhí an ghrian ag taitneamh go hárd sa spéir. 
• Bhí an ghrian ag spalpadh anuas. 
• Ní raibh scamall sa spéir. 
• Bhí sé thar a bheith te. 
• Bhí gaoth bhog álainn ag séideadh. 
• Lá iontach a bhí ann. 
• Bhí an aimsir dochreidte. 
• Bhí leoithne bhog aoibhinn ag séideadh. 
• Bhí leoithne chaoimh úr ag séideadh. 
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Drochaimsir (Fliuch) 
 

• Bhí mé fliuch báite. 
• Bhí mé fliuch go craiceann. 
• Bhí an bháisteach ag titim go trom. 
• Bhí sé ag cur báistí. 
• Bhí sé ag cur fearthainne. 
• Bhí sé ag stealladh báistí. 
• Bhí tormaisc ar an spéir. 
• Bhí an spéir lán le scamaill móra dorcha. 
• Sul i bhfad, bhí an bháisteach ag preabadh sé orlach ón dtalamh. 
• Bhí tintreach agus toirneach ag bualadh ó am go chéile. 
• Bhí sé ag dubh fhliuch fearthainne. 
• Bhí an stoirm ag réabadh agus bhí gaoth nimhneach ag séideadh. 

 

Drochaimsir (Fuar) 
 

• Oíche nimhneach fhuar sa Gheimhreadh a bhí ann. 
• Bhí mé préachta leis an bhfuacht. 
• Bhí leac oighir ar na bóithre. 
• Bhí na bóithre sleamhain. 
• Bhí na bóithre chomh sleamhain le bolg eascainne. 
• Bhí sé ag cur seacha go tiubh. 
• Bhí sé ag cur sneachta go tiubh. 
• Bhí sé gaofar is ag éirí níos gaofar le gach aon nóiméad. 
• Bhí gaoth fhiáin (láidir) ag séideadh. 
• Bhí mé ag crith leis an bhfuacht. 
• Bhí brat bán sneachta ar fud na tíre. 
 

3. Cá raibh tú? 
• Bhí mé ag siúl abhaile ón scoil. 
• Bhí mé sa bhaile i m’aonar. 
• Bhí mé amuigh le mo chairde. 

 
 
 
 
 



D Ó Laoghaire, 2011 
 

3 
 

4. Atmaisféar + Cén giúmar a bhí ort? 
• Bhí sceitimíní áthais orm. 
• Bhí gliondar croí orm. 
• Bhí deora i mo shúile. 
• Bhí mé ag crith le heagla. 
• Bhí mo chroí i mo bhéal. 
• Bhí sé chomh dubh le pic. 
• Bhí an áit chomh ciúin leis an uaigh. 
• Go tobann, chuala mé torann uafásach taobh thiar díom. 
• Chuala mé coiscéimeanna ag teacht i mo threo. 
• Chonaic mé duine éigin ag druidim orm. 
• Chonaic mé scáth dorcha. 
• Fuair mé boladh dóite. 
• Baineadh geit uafásach asam. 
• Lig mé béic asam. 

 

5. Corp an Scéil 
 

6. Críoch Breise - Brionglóid 
 

Dhúisigh mé de phreab. Ní raibh tuairim ar bith agam cá raibh mé go 
cheann cúpla nóiméad, ach mise á rá leat go raibh (faoiseamh/díomá) 
an domhain orm nuair a chonaic mé go raibh mé i mo leaba féin, agus 
nach raibh ann ach brionglóid (uafásach/iontach). 
 

7. Críoch 
• Ní dhéanfaidh mé dearmad ar an lá/oíche sin go deo. 
• ‘Is ait an mac an tsaol’ mar a deirtear. 
• Tar éis imeachtaí an lae(na hoíche) sin, chaithfinn a rá gur fíor 

(nár fíor) don ráiteas sin. 
• Sin é mo scéal anois agus tá sé fíor. Creid é nó ná chreid 

 
 


