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Rang 5 & Rang 6 
Stair

Dé Máirt 
26ú Eanáir

Sa rang staire inniu, d’fhoghlaim muid faoi thréimhse 
chorrach chrua i stair na hÉireann a d’athraigh an tír go 
mór. Is cúis í freisin go ndeir Joe Biden, Uachtarán nua 
na Stát Aontaithe, gur Éireannach é. (Léigh leat chuig  
an deireadh agus feicfidh tú cén fáth!)

Glaotar an Gorta Mór nó an Drochshaol ar an ngorta 
a bhí ann in Éirinn idir na blianta 1845 agus 1852. 
Thosaigh an Gorta Mór mar gheall ar “dhúchan na 
bprátaí”, orgánach cosúil le fungas a scrios prátaí in 
Éirinn agus ar fud na hEorpa.

Fuair breis agus milliún duine bás agus theith milliún 
eile ón tír chun saol níos fearr a lorg. Bhí na daoine sin 
a d’éalaigh ó Éire ag súil go dtiocfaidís slán i dtíortha 
amhail an Bhreatain, Ceanada agus na Stáit Aontaithe. 
Aistear contúirteach a bhí ann agus is iomaí duine a 
fhuair bás agus iad ag dul thar sáile, agus dá bhrí sin 
ghlaoití “Coffin Ships” are na longa.

An Ghorta Mhóir 
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Tá go leor bealaí le cuimhneamh ar an nGorta Mór agus 
tá an ealaín mar cheann de na bealaí is cumhachtaí. 
Thaispeáin Múinteoir Clíona slí dheas dúinn le 
comóradh a dhéanamh ar na longa a chuir saol 
nua ar fáil dóibh siúd a raibh orthu Éire a fhágáil.

Beidh na nithe seo ag teastáil: Páipéar bán; ábhair 
dathaithe ar nós péint, marcóirí nó criáin; Cartpháipéar 
dubh nó gnáthpháipéar dubh; gliú agus siosúr. 

01   Roinn an páipéar bán i ndá leath trí líne a tharraingt 
síos sa lár. Ar an taobh thuas is féidir luí nó éirí na 
gréine a tharraingt nó a phéinteáil. Bíodh an fharraige 
ar an taobh thíos. Má tá péint in úsáid agat, tabhair 
seans di triomú.

Trasna na dTonnta
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Trasna na dTonnta
02   Gearr amach cruth loinge agus cruth aghaidh dhuine 

as an gcárta dubh. Ní gá don chlár a bheith dubh, is 
féidir a bheith ag dathú mar is mian leat, ach bíonn an 
chuma is fearr ar dhathanna dorcha amhail dubh!

03   Nuair atá na cruthanna gearrtha amach agat, déan 
iad a ghliúáil don pháipéar. Déan cinnte go bhfuil an 
phéint tirim más péint atá in úsáid agat. Is féidir do 
chruthanna féin a chur leis chomh maith – céard faoi 
éanlaithe go hard sa spéir?
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Trasna na dTonnta
04   Anois scríobhaimis focail an amhráin  

“Trasna na dTonnta” ar an imeall..

Trasna na dtonnta, dul siar, dul siar,

Slán leis an uaigneas ‘is slán leis an gcian;

Geal é mo chroí, agus geal í an ghrian,

Geal bheith ag filleadh go hÉirinn!

Chonaic mo dhóthain de Thíortha i gcéin,

Ór agus airgead, saibhreas an tsaoil,

Éiríonn an croí ‘nam le breacadh gach lae

‘S mé druidim le dúthaigh mo mhuintir!

Ar mo thriall siar ó éirigh mo chroí

An aimsir go hálainn is tonnta deas réidh

Stiúradh go díreach go dúthaigh mo chliabh

‘S bheidh mé in Éirinn amárach!

Muintir an Iarthair ‘siad cairde mo chroí,

Fáilte ‘is féile bheidh romham ar gach taobh.

Ar fhágaint an tsaoil seo, sé ghuidhim ar an Rí

Gur leosan a shinfear i gcill mé.
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An raibh fhios agat gurb as Maigh Eo  
do mhuintir Joe Biden?

I measc na ndaoine a d’fhág Éire le linn an Ghorta bhí 
Edward Blewitt ó Bhéal an Átha i gContae Mhaigh 
Eo. D’fhág sé Éire sa bhliain 1850 ar thuras contúirteach 
thar sáile go Meiriceá. Agus an bhfuil fhios agat cé dó 
a bhfuil Edward Blewitt mar shin-sin-sin seanathair? 
Uachtarán nua na Stát Aontaithe, Joe Biden!

Tá lorg an Ghorta le feiscint fós sa lá atá inniu ann, mar 
sin, agus cé gur tharla sé tuairim is 170 bliain ó shin, níor 
chóir dúinn dearmad a dhéanamh air choíche.

Feictear Laurita Blewitt anseo, bean a bhfuil gaol aici 
le Joe Biden, in aice íomhá den Uachtarán a cuireadh in 
airde i mBéal an Átha i gContae Mhaigh Eo i mí Dheireadh 
Fómhar 2020. 

Tionchar Buan 


