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Tóraíocht Taisce … Baile Átha an Rí 

1. Ag fágáil ag phríomhgheata an choláiste, tiontaigí ar dheis … …tiocfaidh 

sibh ar thaispeántas ealaíne déanta as copar …tá íomhá de lámh le feiceáil 

…cén gléas ceoil atá le feiceáil thar íomhá na láimhe? 

2. Cén t-ainm atá ar an bhunscoil in aice libh anseo? 

3. Breathnaigí trasna an bhóthair ….Cén uimhir bóthair go Muine Mheá? 

4. Siúiligí i dtreo na hÁirse, tá siopa ag gréasaí bróig anseo ach, aisteach go 

leor, tá leabhar naofa le Finbarr Ryan ar díol aige…cén praghas atá ar an 

leabhar seo? 

5. Siúiligí faoin áirse agus tiontaigí ar dheis tar éis ‘This & That!’…tá siopa 

‘Centra’ dúnta anois ach cad atá le feiceáil ag seasamh go hard i gcoirneáil 

an charrchlóis? 

6. Fágaigí an carrchlós agus breathnaigí trasna an bhóthair ...cén uimhir 

gutháin atá ag an ghruagaire taobh le ‘Bláthanna’?   

7. Leanaigí ar aghaidh i dtreo Chearnóg an Mhargaidh - tá Cros an Mhargaidh 

díreach i lár ...Tá íomhá de Chríost le feiceáil ag bun na croise seo ar thaobh 

amháin ...tarraingí pictiúr chomh cruinn is gur féidir den  íomhá atá ar an 

taobh eile? 

8. Leanaigí ar aghaidh síos ‘Sráid an Droichid’...breathnaigí isteach sa siopa 

glasraí ....cén praghas atá ar na sútha talún? 

9. Ag Oifig an Phoist, faigí amach cén t-am a mbíonn an bailiúchán deiridh 

acu? 

10. Siúiligí i dtreo an chaisleáin, buailigí isteach agus breathnaigí ar clár na 

bhfógraí díreach ag an gheata. De réir mar atá le léamh anseo (a) cén bliain 

gur thug na Normannaigh cead don mhargadh ar dtús? Agus (b) Cén 

praghas a bhíonn ar thicéad teaghlaigh? 

11. Sa pháirc taobh amuigh den chaisleán, tá roinnt saothair ealaíne nua ann - - 

ina measc tá pictiúr d’fhear greannta i gcloch – cad is ainm dó? 

12. Téigí go dtí an taobh eile den pháirc súgartha, tá ‘giorria’ ina sheasamh 

ansin– Seasaigí ansin go nglacfar bhur ngrianghraf agus gach uile duine 

agaibh taobh istigh den fhráma. 

13. Trasnaigí an bóthar agus téigí isteach chuig an mhainistir ag gabháil tríd 

an geata iarainn.. is fiú go mór léamh i dtaobh stair na háite seo ...Cé a thóg 

na seomraí codlata do na manaigh? 
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14. Ag fágáil na mainistreach, tiontaigí ar chlé is ar chlé arís …siúiligí Rae na 

Mainistreach … tiocfaidh sibh go dtí an taobh eile den mhainistir ....(a) cén 

spórt a imrítear anseo agus (b) cén méid céimeanna atá i seastán an lucht 

féachana?  

15. Leanaigí ar aghaidh thart ar an choirneáil go dtí an Town Café ...pictiúr eile 

le tarraingt agaibh anseo den suíochán atá taobh amuigh (cuimhnigí ...ord 

is eagar) 

16. Siúiligí ar aghaidh i dtreo an ‘Newpark’ ...siopa ceoil ag Maloney ar chlé 

...cén gléas ceoil ata aige? 

17. Leanaigí thart ar an bhóthar thar an ‘Newpark’ agus Halla an Bhaile go 

dtagann sibh ar an Leabharlann....Cad iad na huaireanta oscailte ag an 

Leabharlann Dé Sathairn? 

18. Siúiligí i dtreo na páirce iomána ...cad is ainm den pháirc seo ...díreach mar 

atá le léamh thar an gheata (cruinneas)? 

19. Tá ‘Gáirdín Comórtha 1916’ taobh leis an charrchlós anseo ...neart le léamh 

anseo ....cén fáth go bhfuil seacht gcrann cuilinn curtha anseo? 

20. Ar ais i dtreo Sráid na hEaglaise ...tá íomhá ‘Celtic’ le feiceáil trasna ón 

Chomhar Creidmheasa ...cén bliain atá luaite?  

21. Tiontaigí ar chlé ag ‘The Fields of Athenry’, tá siopa ar an bhealach– Athenry 

Antiques: Breacaigí síos go soiléir cad atá ar fhógra an tsiopa i nGaeilge 

(cruinneas!)? 

22. Taobh amuigh den eaglais, faigí amach cé a bheannaigh an eaglais seo siar 

14/5/1968? 

23. Sa charrclós tá rataí éagsúla le léamh maidir le costasaí páirceála ... cén 

praghas ar cheadúnas bliantúil i gcarrchlós na Plásóige Cúil? 

24. Téigí ar aghaidh i dtreo an iarnróid ...cén dath atá ar na geataí ag an teach 

taobh leis an iarnród? 

25. Ar bhur mbealach isteach chuig an stáisiún breathnaigí ar na fógraí 

mórthimpeall (a) Cén luas tiomána atá molta ar an bhealach isteach? (b)  

Maidir le ‘Transport 21’ breacaigí síos go cruinn an leagan Gaeilge de 

‘Western Rail Corridor’? (c) Cén aip atá molta le híoslódáil sa charrchlós 

díreach taobh leis an stáisiún? 

 

Bígí ar ais sa scoil @ 1.00 


