
Futa Fata – 
Ábhar Tacaíochta 
don Seomra Ranga
Sprioclá
le John Townsend
Leagan Gaeilge le Tadhg Mac Dhonnagáin

Faoin Leabhar: 
Nuair a fhaigheann Barra amach trí thimpiste go bhfuil grúpa sceimhlitheoirí ar tí gníomh uafásach a chur i 
gcrích, socraíonn sé féin agus a chara, Lára, go gcaithfidh siad na fir a stopadh. Ach conas?

Faoin Údar: 
Is i mbaile Chelmsford i Sasana a rugadh John Townsend. Chaith sé seal ina mhúinteoir scoile ach is 
scríbhneoir lánaimseartha anois le fada an lá é. Tá úrscéalta ar nós Sprioclá scríofa aige, chomh maith le 
leabhair eolais faoi ainmhithe agus daoine, ina measc, scéal beatha an pheileadóra Wayne Rooney. 

Téamaí an Leabhair:  
Misneach: Tugann Barra agus Lára faoi na sceimhlitheoirí a stopadh cé go dtuigeann siad gur fir 
chontúirteacha atá lánsásta daoine a mharú.

Cairdeas: Cabhraíonn Barra agus Lára le chéile agus oibríonn siad go héifeachtach mar fhoireann. Tuigeann 
siad go bhfuil seans níos fearr ann go n-éireoidh leo má bhíonn siad ag obair as lámh a chéile.

Sceimhlitheoireacht: Ní gadaithe iad na fir seo atá ag iarraidh banc a robáil. An aidhm atá acu ná grúpa 
mór daoine a mharú ag aon am amháin, chun aird a tharraingt ar an gcúis a bhfuil siad ag troid ar a son. 
Tugtar ‘sceimhlitheoireacht’ ar mharú den tsórt sin, agus ‘sceimhlitheoir’ ar dhuine a bhíonn á dhéanamh. 
Tagann an dá fhocal sin ón bhfocal ‘sceimhle’ a chiallaíonn eagla uafásach nó sceoin.

Má thaitníonn an leabhar seo leat, seans go mbainfidh tú taitneamh chomh maith as ‘Fuadaithe’ le Malorie 
Blackman. Scéal é faoi chailín atá i ngleic le daoine dainséaracha. Tá sí ag brath go mór ar a misneach féin 
chun í a thabhairt slán.
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Gabhann Futa Fata buíochas le COGG a thacaigh le 
foilsiú an ábhair thacaíochta seo.



Caibidil 1
Ar an gcéad dá leathanach den leabhar, tá an chuma air go bhfuil rud éigin contúirteach ar tí tarlú do 
Bharra. Pioc amach an dá abairt, ceann acu ar leathanach 1 agus ceann eile ar leathanach 2, a chuireann 
go mór leis an atmaisféar contúirteach sin.

Leath bealaigh síos leathanach a dó, faighimid amach nach bhfuil oiread dainséir i gceist is a  cheapamar: 
cén fáth nach bhfuil cúrsaí chomh dona sin?

Scríobh tuairisc ghearr, cúig abairt, a chuireann Bean de hÓra chuig tuismitheoirí Bharra agus í ag cur síos 
ar a iompar.

Tagann athrú eile ar an atmaisféar ag deireadh na caibidle: cad a tharlaíonn?
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An Clúdach
Le plé:

An sórt leabhair atá i gceist le Sprioclá ná scéinséir – scéal atá lán teannais, scéal a bhfuil rudaí dainséaracha 
ag tarlú do na carachtair ann agus iad faoi bhrú mór ó thús deireadh. Conas a insíonn an clúdach dúinn 
gur scéinséir atá sa leabhar seo? Cén ceangal atá ann idir an pictiúr agus teideal an leabhair, Sprioclá? An 
gcuireann an ceangal sin le héifeacht an chlúdaigh? Conas?

Caibidil 2
Cúpla Ceist Faoin Téacs:

Scríobh síos an chéad abairt i gcaibidil a dó a thugann le fios duit go cinnte go bhfuil na fir seo an-dainséarach.

Cén bealach rúnda a bhí ag na fir chun cnagadh ar dhoras? 

Cé acu fear atá i gceannas? Conas a chuireann a chuid cainte in iúl gurb eisean an ceannaire?
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Caibidil 3

Cén fáth nach gcreidfeadh Bean de hÓra scéal Bharra faoi na 
fir sa seomra cruinnithe, dá n-inseodh sé di fúthu?

Déan liosta de na rudaí a chonaic agus a chuala Barra i halla 
fáiltithe an óstáin a thugann le fios dúinn go raibh lucht an óstáin 
an-ghnóthach an lá sin. Cé mhéad pointe atá tú in ann a liostáil?

Lig ort gur tusa Lára. Tá tú ag iarraidh eochair Sheomra 829 
a fháil ón duine atá i gceannas ar na heochracha. Scríobh an 
radharc sin, ag cur síos ar do chuid mothúchán, ar an gcomhrá 
a bhí agat leis an duine a thug an eochair duit, agus ar na 
fuaimeanna eile a bhí le cloisteáil a fhad is a bhí an comhrá ar 
siúl idir an bheirt agaibh.

Le plé sa rang:

Dá mbeadh an duine a bhí i gceannas ar na heochracha tar 
éis aithint nár ghlantóir ceart í Lára, ach cailín scoile, agus dá 
mbeadh sí tar éis breith uirthi, cén t-athrú a chuirfeadh sé sin ar 
an scéal? Cad a dhéanfadh Lára chun leanúint ar aghaidh ag 
cabhrú le Barra?

Le plé sa rang:

Níl cur síos ar bith ar éadan nó ar aghaidh na bhfear – is ar a mbróga atá an cur síos. Samhlaigh cén chuma 
atá ar éadan na bhfear, bunaithe ar na cineálacha bróg a chaitheann siad. Cén aois iad? Cén sórt gruaige 
atá orthu? An bhfuil féasóg ar cheachtar acu? Cé acu duine? Roghnaíodh gach éinne duine amháin de na fir 
agus tarraing pictiúr de.

Caibidil 4
Lig ort gur tusa Barra. Dean cur síos iomlán ar an bplean atá agat maidir le dul isteach i seomra 829.

Cé na rudaí ar ghlac Barra grianghraif díobh sa seomra?

Cén plean atá ag an dá fhear, dar leat féin?

Nuair a bhíonn scéinséir á scríobh, tá sé tábhachtach na carachtair a choinneáil faoi bhrú. Cé na heachtraí 
a tharlaíonn sa chaibidil seo a chuireann brú ar Lára, ionas go bhfuil sí buartha go mbéarfaidh duine de na 
fir uirthi? Cuirtear brú ar Bharra ar chúpla bealach. Déan liosta iomlán de na rudaí éagsúla a tharlaíonn dó 
nó a dhéanann sé féin sa chaibidil seo a chuireann leis an mbrú atá air.

Le plé sa rang:

Sula léann tú caibidil 5, cad atá chun tarlú anois?



Caibidil 5
Cén casadh scanrúil a thagann ar an scéal le linn 
do Bharra bualadh leis an bhfear slándála?

Cén fáth, dar leat, ar chuir an fear slándála ceist 
ar Bharra an raibh a fhios ag a thuismitheoirí siúd 
go raibh sé ag bualadh leis an Lucht Slándála leis 
an scéal faoin dá fhear a phlé?

Cén dá rud a chonaic Barra san Oifig Shlándála 
a thug le fios dó nach bhféadfadh sé muinín a 
bheith aige as an bhfear slándála?

Le plé sa rang:

Cleas cliste é ag an údar an rud a chumadh faoin 
ordóg a bheith ar iarraidh ar dhuine de na fir. Cén 
fáth a raibh air rud éigin mar sin a chumadh ionas 
go n-aithneodh Barra sa chaibidil seo gur duine de 
na sceimhlitheoirí é an fear slándála? (Cuimhnigh 
siar ar an gcéad uair a raibh teagmháil ag Barra 
leis na fir.)
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Caibidil 6
Cén t-eolas a bhí ag teastáil ionas go bhféadfaí plean na bhfear a stopadh, dar le Barra?

Cén fáth a raibh Bean de hÓra ar deargbhuille le Barra? 

Cé na bealaí eile atá ar eolas agat leis an smaoineamh ‘ar deargbhuille’ a chur in iúl? 

Déan taighde agus féach cé mhéad bealach atá an rang ar fad le chéile in ann a fháil.

Le plé sa rang:

Sula léann an rang a thuilleadh den leabhar, cén deireadh a bheidh leis an scéal, dar libh?

An scéinséir maith é ‘Sprioclá’ go dtí seo? Cén fáth a gceapann tú é sin? An bhféadfaí feabhas a chur air? 
Conas?

Cé na radhairc ba mhó a thaitin leat go dtí seo? Cén fáth?
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Caibidil 7
Cén rud a thug leide do Bharra gur ar an 
díon a bhí an fear a raibh an diúracán 
aige?

Cén deacracht a bhí aige dul suas ar 
bharr an dín?

Cén rud a shábháil Barra sa deireadh?

Fiú ag deireadh na caibidle ar fad, 
coinníonn an t-údar an teannas ag 
imeacht. Cén carachtar a thugann sé 
isteach ag deireadh na caibidle leis an 
teannas sin a choinneáil?

Scríobh an comhrá idir Bean de hÓra 
agus Barra nuair a thagann sí isteach 
sa seomra.

Le plé sa rang:

Tá teicníc á húsáid ag an scríbhneoir 
sa chaibidil seo a dtugtar ‘an clog ag 
ticeáil’ uirthi. Is teicníc í a úsáidtear 
go minic i script scannán, nuair a 
thaispeántar don lucht féachana go mbeidh buama ag pléascadh taobh istigh de chúpla nóiméad, mar 
shampla. Cé na habairtí sa chaibidil seo a choinníonn i gcuimhne dúinn go bhfuil an t-am ag éirí gearr? 
Conas a chuireann siad leis an teannas sa chuid seo den scéal?

Ar oibrigh an chaibidil go maith, dar leat? Cén fáth?

Le déanamh: 

Déan póstaer den scannán Sprioclá.

Caibidil 8
Cén fáth a raibh Barra agus Lára gnóthach ar feadh cúpla lá i ndiaidh dóibh na sceimhlitheoirí a stopadh?

Lig ort gur iriseoir nuachta tú le TG4. Scríobh trí cheist ba mhaith leat a chur ar Bharra agus trí cinn ba 
mhaith leat a chur ar Lára

Cén fáth ar bheag nár thachtaigh Barra i ndiaidh dó bualadh le Bean de hÓra?

Le plé sa rang:

Ag deireadh caibidil 8, déanann an t-údar ceangal le rud éigin a bhí ag tarlú i dtús an scéil. Cén rud é sin? 
Cén fáth a ndearna sé é sin?
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Samhlaigh go bhfuil an rang tar éis conradh a fháil le scéal eile, scéínséir eile, a chumadh faoi Bharra agus 
Lára. Cá mbeidh an scéal suite? Cén sórt drochruda a bheidh ar siúl ann? Conas a thabharfaidh an bheirt 
faoin bhfadhb a réiteach? Cé na deacrachtaí a bheidh acu? Cén rud is measa a tharlóidh do Bharra? Agus 
do Lára? Beidh coimhlint an-ghéar agus an-dainséarach ann, gar go deireadh an scéil – cad a bheidh i gceist 
leis? Cén deireadh a bheidh leis an scéal?

Le déanamh: 

Tabhair marcanna as 15 do Sprioclá, mar seo a leanas: cúig mharc don scéal, cúig mharc do na carachtair, 
agus cúig mharc don chomhrá idir na carachtair. Déan suimiú ar na vótaí sna rannóga éagsúla. Dar leis an 
rang, cén ghné den leabhar ab fhearr: an scéal, na carachtair nó an comhrá?


