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1  Anns a’ phàipear 13 Faoilleach 2004 

2  Dè do bheachd? 
 
3  Ìomhaigh Ùr 
 
4  Am Plana 
 
5  Eirinn 
 
6  An Litir 
 
7  Seo Sinn! 
 
8  Bruadar 
 
9  An t-Òran 
 
10 Am Freagairt 
 
 

 

20 Faoilleach 2004 
 
27 Faoilleach 2004 
 
03 Gearran 2004 
 
10 Gearran 2004 
 
02 Màrt 2004 
 
09 Màrt 2004 
 
16 Màrt 2004 
 
23 Màrt 2004 
 
30 Màrt 2004 

 
Chaidh na notaichean seo a sgrìobhadh le Iain MacFhionghuin 

 
Tha còraichean glèidhte air cuid den stuth a th’ anns na notaichean 
seo, ach tha cead ga thoirt mac-samhail a dhèanamh dhiubh airson 

adhbharan co-cheangailte ri foghlam 
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Ro-Ràdh 

Amasan 
Tha na deich prògraman anns an t-sreath seo a’ tairgsinn taic a thaobh sgrìobhadh gnìomhachail aig ìre C/D. 
Tha an t-sreath a’ toirt eiseimpleirean de dhiofar sheòrsachan sgrìobhaidh gnìomhachail: 

•  litrichean 
•  còmhdaichean CD 
•  athaisgean 
•  lèir-mheasan 
•  leabhrain-stiùiridh 
 

Cuidichidh an t-sreath le bhith: 
• ag òrdachadh pìosan sgrìobhaidh 
• a’ beachdachadh air prìomh phuingean agus adhbhar an cuid sgrìobhaidh 
• a’ beachdachadh air pìosan sgrìobhaidh le an co-aoisean/an tidsear 
• a’ taghadh agus a’ leanntainn stoidhle shònraichte tron cuid sgrìobhaidh 

 
 
5-14 Sgrìobhadh (Stiùireadh Nàiseanta t.d 22) 
 
’S ann air sgrìobhadh aig ìre C/D a tha an t-sreath seo a’ cuimseachadh, gu h-àraidh air na h-iallan: 
 

• Sgrìobhadh Pearsanta agus Gnìomhachail 
 

Eòlas air Cànan 

 
Tha na prògramman a’ gabhail a-steach èisteachd, amharc agus labhairt.  
Tha Curraicealam Cànain 5-14 ag ràdh gu bheil “ deagh bhuaidh air ionnsachadh na cloinne an uair a tha iad 
air am brosnachadh, an uair a tha ùidh aca anns na tha iad a’ dèanamh agus an uair a tha iad an sàs gu 
dèantach nan cuid ionnsachaidh” . Tha SNAS a’ leanntainn an stiùiridh seo le bhith a’ cur shuidhichidhean fa 
chomhair na cloinne a mhisnicheas agus a bhrosnaicheas iad gu ionnsachadh le bhith a’ glacadh an aire agus  
a’ toirt spionnadh do an mac-meanmna. 
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Fiosrachadh mu na prògraman 

 
Tha gach prògram stèidhichte air còmhlan-ciùil a tha gan cuir fhèin ann an diofar shuidhichidhean far am bheil 
sgrìobhadh feumail.  
 
Tha gach prògram a’ sealltainn a’ chòmhlain a’ cleachdadh sgrìobhadh gnìomhachail airson adhbharan 
inntinneach. Brosnaichaidh seo a’ chlann gu bhith a’ còmhradh agus bheir e cothrom dhaibh beachdachadh air an 
sgrìobhadh aca fhèin agus air dòighean airson a dhèanamh nas fhèarr agus nas freagarraich airson an  
luchd-leughaidh. 
 

Dòighean air na prògraman a’ chleachdadh 

 
Tha na prògraman a’ coimhead air sgrìobhadh aig ìre C/D ach dh’fhaodadh iad a bhith brosnachail do chlann aig 
ìre B. 
 
Bu chòir dhan tidsear na prògraman a chlàradh agus sùil a thoirt orra ro laimh airson eòlas a chur air na puingean 
air am bheil gach prògram ag amas.  Seasaidh gach prògram leis fhèin, agus mar sin, ma tha sibh ag obair air 
cuspair sgrìobhaidh sònraichte, faodar prògraman a thaghadh a-mach às an t-streath gun mhilleadh a dhèanamh 
air na sgeulachdan. 
 
Tha e cudthromach gun tuig a’ chlann cànan nan targaidean agus gu fàs iad eòlach air. 
 
Chan eil aon dòigh sònraichte ann airson na prògraman a’ chleachdadh, ach ma tha am prògram agaibh air teip,  
’s dòcha gum bitheadh e feumail dhan chlann a bhith a stad an teip an dràsta ’s a-rithist airson an aire a tharraing 
gu puingean riatanach (ma dh’fhaodte an dèidh a’ phrògram a choimhead aon uair gun stad) no airson 
beachdachadh len co-aoisean mu phuingean leithid na leanas:  

• Cò dha a tha iad a’ sgrìobhadh? 
• Ciamar a bu chòir dhan phìos sgrìobhaidh a bhith air a sheatadh a-mach? 
• Dè an dòigh as fheàrr air rud a ràdh? 
• Dè an seòrsa stoidhle bu chòir a chleachdadh? 
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Prògram 1     Anns a’ phàipear 
 

Cruth    Athaisg air Consairt 

Gnè Sgrìobhaidh   Athaisg 
 

Puingean Teagaisg 

• Sgrìobhadh athaisg/artaigeal pàipear-naidheachd 
• Ag òrdachadh fiosrachaidh 
• Ro-ràdh agus co-dhùnadh 
• A’ glacadh aire an leughadair 
• Beachdan nach eil leththrom 

 
 

Dè tha a’ tachairt? 

 
Tha an còmhlan SNAS a’ faighinn briseadh-dùil nuair nach eil sgeul air fear-naidheachd a gheall dhaibh gu 
sgrìobhadh e artaigeal mu dheidhinn fear de na consartan aca.  Tha e an urra ri SNAS fhèin an artaigeal a 
sgròbhadh. Ach ciamar a chuireas iad athaisg mun chonsairt aca fhèin ri chèile mar gum b’e fear-naidheachd a 
sgrìobh e? Tha an ùine a’ ruith orra… Saoil an tèid aca air a sgriòbhadh mus tèid am pàipear gu clò? 
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Plana airson an artaigil a sgriòbhadh 
 
An consart: cuin, càite, dè thachair? 
SNAS – cò iad? 
Beachdan 
Co-dhùnadh 
 
 
Na Notaichean aig Norrie 
 
Càite an robh e? 
Cò ris a bha an stèids coltach? 
Co mheud a bha san talla? 
Dè thachair? 
Mar a thòisich an consart, na h-òrain 
Gach rud mar a thachair e – dìreach na rudan cudthromach 
Mar a chrìochnaich an consart le Ali a’ cluich nan drumaichean. 
 
 
Artaigil SNAS 
 
Tha a h-uile càil dorch ach aon spot de sholas geal a tha a’ deàrrsadh air an druma mhòr.  Cluinnidh tu na 
giotàran agus am meur-chlàr gu fann air a’ chùl ach ’s e fuaim an druma mhòir a tha a’ glacadh d’aire. 
Slaodach, trom…dum…dum…dum…  Dh’fhairich mi crith fhuar a’ dol sìos mo dhruim nuair a thòisich i. 
 
’S ann mar seo a chuir SNAS crìoch air a’ chonsart aca anns an Talla Ghorm an-raoir.  Bha seo às dèidh 
trì uairean a thìde de cheòl sunndach beothail o’n chòmhlan Rock ùr seo. 
 
Cò th’ ann an SNAS?  ’S e còmhlan ùr de dhaoine òga a th’ ann an SNAS – dithis bhalach agus dithis 
nighean. Seumas air a’ ghiotar, Ali air na drumaichean, Stef an seinneadair agus Norrie air a’ mheur-chlàr.  
 
Chòrd na h-òrain mun àrainneachd gu h-àraidh math ris na ceudan a bha aig a’ chonsart. Bha fhios aig 
tòrr dhiubh air na faclan ’s bha iad gan seinn còmhla ri SNAS. Bha duine no dithis ge-tà, a bha a’ ràdh air 
an rathad a-mach gum b’fheàrr leotha na h-òrain shocair, thiamhaidh - an fheadhainn mun ghaol agus an 
dùthaich. 
 
B’e siud a’ chiad consart mòr aig SNAS.  Bidh na ceudan a bha aig a’ chonsart an-raoir an dòchas nach 
fhada gun till iad! 
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Prògram 2   Dè Do Bheachd?    
 

Cruth    Lèirmheas air CD 

Gnè Sgriòbhaidh   Lèirmheas 
 

Puingean Teagaisg 

• Sgrìobhadh lèirmheas air rud nach eil a’ còrdadh riut! 
• Dearbhadh air beachdan 
• Toirt seachad adhbharan airson beachd 
• Cuimseachadh air puingean bho chunntas farsaing 
• Paragrafan 
• Sgrìobhadh bheachdan a tha onarach gun a bhith ro mì-mhodhail 

 
 

Dè tha a’ tachairt? 

 
Tha co-ogha Sheumais, Tònaidh, à Canada, a’ cuir CD ùr a chòmhlan fhèin gu SNAS agus a’ sireadh am beachd. 
Ach chan eil an clàr a’ còrdadh ri duine aca! Ciamar a dh’innseas iad dha Tònaidh am beachdan fìrinneach gun a 
bhith a’ goirteachadh fhaireachdainnean? Tha an ceathrar aca a’ tighinn còmhladh agus a’ sgriòbhadh litir a  
dh’ innseas dha Tònaidh dè tha iad fhèin a’ smaoineachadh a tha ceàrr air a’ cheòl. Am faigh iad dòigh air am 
beachdan a lìbhrigeadh gun a bhith buileach ro chruaidh? 
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Litir gu Tònaidh 
 
 
Hi Tònaidh! 
 
Ciamar a tha thu?  Tapadh leat airson an CD a chur thugainn.  Dh’èist sinn ris còmhla – Stef, Ali, 
Norrie agus mi fhèin agus seo ar beachd. 
 
Tha measgachadh de dhiofar stoidhlichean air an CD. ’S e rud math a tha sin ann an aon dòigh oir 
tha rud ann dhan a h-uile duine.  Ach air an làimh eile, ’s fheàrr le tòrr dhaoine an aon seòrsa ciùil 
air CD.  Chan eil iad airson airgead a chosg air ceòl ann an stoidhle nach toigh leotha. 
 
Tha sinn a’ faireachdainn gum biodh e na b’fheàrr dhuibh a dhol airson aon stoidhle, no dhà  
‘s dòcha, fhad ’s a tha iad rudeigin coltach ri chèile. 
 
Dh’èist sinn gu h-àraidh ris a’ cheòl Rock agaibh on is e Rock as motha a bhios sinn fhèin  
a’ cluiche.  Bha sinn a’ faireachdainn gun robh pàirt dhen a seo beothail gu leòr, le buille làidir.  
Bha rudan mu dheidhinn nach do chòrd rinn, ge-tà.  Cha robh e air a chothromachadh ceart.  Bha 
an ceòl-taic ro àrd agus cha chluinneadh tu an seinneadair. ’S toigh leinne òrain le faclan làidir ach 
bha e duilich na faclan anns na h-òrain Rock agaibhse a chluinntinn.  Bha sinn dhan bheachd gun 
robh cus ceòl-fuadain air an CD. Bha e a’ mùchadh nan ionnstramaidean eile. Cha do chòrd na 
stadan anns a’ cheòl rinn. Tha beagan dhan t-seòrsa rud sin ceart gu leòr. Tha e a’ toirt ort 
èisteachd nuair a chluinneas tu an toiseach e.  Ach nuair a tha e a’ tachairt tric, fàsaidh tu sgìth 
dheth. 
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Prògram 3     Ìomhaigh Ùr 
 

Cruth    Còmhdach CD 

Gnè Sgriòbhaidh   Fiosrachadh 
 

Puingean Teagaisg 

• Stoidhle teacs 
• Dealbhachadh 
• Deagh chleachdadh de dheilbh agus Ìomhaighean 
• Sgrìobhadh measgaichte agus teann 
• Dòighean eadar-dhealaichte air rud a ràdh 
• Abartan sgiobalta 
• A’ glacadh aire dhaoine 
• Deasachadh teacs – litreachadh, pungachadh 
• Ìomhaigh agus dùil dhaoine  

 
 

Dè tha a’ tachairt? 

 
Tha muinntir SNAS air a chaoch a ghabhail! Tha iad air faighinn a-mach gu bheil bùth-ciùil air an CD ùr aca a 
chur air an sgeilp a-measg nan clàr Ceilteach! Ach nuair a sheallas iad ri còmhdach an CD tha iad a’ tuigsinn 
carson. Tha an iomhaigh cheàrr aca airson còmhlan rock. Chan e sin a-mhàin, ach tha an còmhdach làn 
mhearachdan cuideachd! Feumaidh SNAS ìomhaigh ùr – agus còmhdach CD a dhaingnicheas seo – às aonais 
mhearachdan! 
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Prògram 3 
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Prògram 4     Am Plana 
 

Cruth    Leabhran Stiùiridh 

Gnè Sgriòbhaidh   Fiosrachadh 
 

Puingean Teagaisg 

• A’ sgrìobhadh stiùireadh 
• A’ cleachdadh liostaichean airson fiosrachadh òrdachadh 
• A’ sgrìobhadh ceumannan ann an òrdugh eachdraidhail 

 
 

Dè tha a’ tachairt? 

 
Tha SNAS air chuairt agus airson airgead a shàbhaladh tha iad a dol a’ chadal ann an teantaichean. Chan fhada 
gus am faigh iad a-mach cho feumail ’s a tha leabharan-stiùiridh ann a bhith a’ cur teant an àrd! Le uair a thìde air 
fhàgail ron chonsairt tha iad a’ tòiseachadh a’ lìonadh a’ bhan, ach cha ghabh i a h-uile càil! Tha e an urra ri Norrie 
obrachadh a-mach plana a dhealbh agus stiùireadh a sgrìobhadh airson nach tachair seo dhaibh a-rithist. 
 
Ach leis a’ bhan làn ’s iad deiseil airson an slighe a dheànamh an slighe chun a’ chonsairt, cò aca a tha comasach 
air map a leughadh? 
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Prògram 4 
 
Am Plana 
 
1.  Mus tòisich sibh a' cur stuth dhan bhan, cuiribh na rudan a tha dol innte ann an òrdugh.  Na rudan mòra an 
toiseach, an uairsin na rudan as lugha agus mar sin air adhart.  Dèanaibh liosta de na rudan.  Sin a' chiad 
cheum. 
 
2.  Às dèidh dhuibh an liosta a dhèanamh, bu chòir do dh'aon duine a dhol a-steach dhan bhan, agus bu chòir 
do dhithis eile dèanamh deiseil airson an stuth a chur a-steach.  Sin an dara ceum, a' taghadh cò a tha  
a' dèanamh dè. 
 
3.  A-nise, an treas ceum, 's e sin a bhith a’ cur an stuth dhan bhan.  An toiseach, cuiribh na rudan mòra, trom  
a-steach. Cuiribh sìos air an làr iad, gu faiceallach.  
 
4.  An uairsin, tòisichibh air na rudan beaga a chur a-steach a’ leantainn an liosta.  Mu dheireadh, thoiribh  
a-steach na rudan a tha furasta am briseadh.  Faodaidh sibh an cumail nar làimh, ’s dòcha. 
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Prògram 5     Èirinn 
 

Cruth    Athaisg mu Èirinn 

Gnè Sgriòbhaidh   Athaisg 
 

Puingean Teagaisg 

• A’ taghadh ceistean freagarrach airson rannsachadh 
• A’ rannsachadh – leabhraichean, eadar-lìon, pàipearan-naidheachd 
• A’ cleachdadh coimpiutair airson fiosrachadh òrdachadh 

 
 

Dè tha a’ tachairt? 

 
Tha miann mhòr aig Ali gun tèid SNAS air cuairt a dh’ Èirinn, ach chan eil an triùir eile buileach cinnteach mun 
chùis. Dè cho fad’ sa bheir e faighinn ann? Càite am fuirich iad? Dè na chosgas e? Tha iad a’ tighinn còmhladh 
airson athaisg a’ sgrìobhadh a fhreagras an ceistean.  Tha iad a’ tional an fhiosrachadh à iomadach diofar àite 
agus a’ cuir a h-uile càil ri chèile air a’ choimpiutair. Saoil dè an co-dhùnadh gun tig iad? An fhiach dhaibh a dhol 
ann? 
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An clàr a rinn Norrie 
 

 
ASTAR GU  

PORT-AISEIG 
 

100 MÌLE 

ÙINE  
A’  DRAIBHEADH 

 

2  UAIR 
30 

MIONAID 
ASTAR CHUN  

A’  BHAILE 
 

50 MÌLE 

ÙINE  
A’  DRAIBHEADH 

 

1 UAIR 20 
MIONAID 

COSGAIS : 
PEATRAIL 

 

£30 

ÙINE AIR  
AN AISEAG 

1.5 
 

COSGAIS : 
AISEAG 

£207 
 

COSGAIS :  
ÀITE-FUIRICH 

£80 
 

COSGAIS GU 
LÈIR 

£317 

£ 
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An Athaisg aig Norrie 

Airson falbh a dh’Èirinn, feumaidh sinn a dhol air an rathad agus air an aiseag on a tha bhan làn stuth 
againn.  Tha e mu cheud mìle a’ draibheadh chun a’ phuirt-aiseig an seo agus mu chaogad mìle air an 
taobh eile.  Bheir seo mu thrì uairean a thìde gu leth.  Uile gu lèir, cosgaidh am peatrail mu £30.  
 
Gheibh sinn an t-aiseag aig naoi uairean sa mhadainn a’ dol a-null agus faodaidh sinn tilleadh aig ceithir 
uairean feasgar an ath latha.  Tha an t-aiseag a’ toirt mu uair a thìde gu leth.  Eadar falbh is tighinn, tha 
an t-aiseag a’ cosg mu dhà cheud not. 
 
Ma dh’fhuiricheas sinn ann an leabaidh-is-breacaist, cosgaidh sin dhuinn mu ochdad not airson aon 
oidhche.  Thuirt iad gum faigheadh sinn ar dìnnear an-asgaidh. 
 
On a tha e coltach gum bi tòrr dhaoine a’ tighinn a-mach gu consartan Rock anns an talla seo, tha còir 
gum faigh sinn gu leòr airgead airson ar cosgaisean a phàigheadh. 
’S dòcha gur ann a gheibh sinn barrachd air a sin, gu h-àraidh ma reiceas an CD againn gu math. 
Cuideachd, tha a h-uile coltas gun còrd e rinn.  Agus, o nach eil e a’ toirt ach dà latha, cha chùm e air ais 
sinn o rud sam bith eile.  
 
Mar sin, tha sinn a’ co-dhùnadh… 
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Prògram 6    An Litir  
 

Cruth    Litir Fhoirmeil 

Gnè Sgriòbhaidh  Litir 
 

Puingean Teagaisg 

• Stoidhle fhoirmeil 
• Giorrad agus neo-phearsantachd 
• Freagairt gach puing le adhbhar 
• Plana sgrìobhaidh 

 
 

Dè tha a’ tachairt? 

 
Tha SNAS air a bhith a’ faighinn tòrr litrichean bho dhaoine a tha ag innse cho math ’s a tha an ceòl a’ còrdadh 
riutha. Ach aon latha tha litir a’ nochdadh a tha a’ càineadh a’ chòmhlan gu làidir ann an dòighean gu math 
pearsanta. An àite an litir a shadail às, tha SNAS a’ tighinn còmhladh agus a’ sgrìobhadh freagairt gu math fuar 
agus foirmeil a’ toirt am beachd fhèin air na puingean a chaidh a dhèanamh san litir ghrod! 
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Prògram 6 
 
Plana Sgrìobhaidh 
 

1.   Ceòl 
2.   Aodach 
3.   Pearsanta 

 
 
An Litir 
 
 
A bhanacharaid, 
 
Tapadh leibh airson na litreach agaibh.  Tha sinn duilich nach do chòrd an CD no an consairt againn 
ribh.  Chan eil sinn ag aontachadh ris na beachdan a thug sibh seachad airson nan adhbhar a leanas.   
 
Chan eil sinn a’ gabhail ris na gearainean agaibh mun cheòl aig SNAS.  `S e stoidhle Rock a tha aig 
SNAS a’ mhòr-chuid dhan tìde.   
 
Tha sibh ag ràdh nach eil anns a’ cheòl aig SNAS ach sgudal.  Chan eil na daoine a tha a’ dol chun 
nan consairtean aig SNAS ag aontachadh leis a’ bheachd sin, mar a tha iad a’ dèanamh gu math 
soilleir.   
 
A thaobh a’ phrìomh-sheinneadair, chaidh duais a thoirt dhi aig a’ chonsairt mu dheireadh againn 
airson an t-seinneadair ùir a b’fheàrr ann an còmhlan-ciùil. 
 
A thaobh aodaich, chan eil an aon seòrsa stoidhl’ aig a h-uile duine ann an SNAS air sgàth nach eil 
sinne a’ creidsinn ann a bhith a’ leantainn fasan àraid sam bith.  Tha gach duine san sgioba a’ cur 
orra an aodaich a tha freagairt orra fhèin.  Tha sin a’ ciallachadh aodach a tha fasanta an-còmhnaidh, 
aodach ann am fasan an latha-an-diugh, aodach foirmeil agus aodach neo-fhoirmeil. 
 
Chan eil sibh dhan bheachd gu bheil Seumas na chluicheadar math, no gu bheil daoine measail air.  
Chan eil sinn ag aontachadh leis a’ bheachd sin. Tha sin air sgàth mar a tha tachairt aig a h-uile 
consairt a tha SNAS a’ dèanamh.   
 
Mu dheireadh, a thaobh gu bheil tè anns a’ chòmhlan a tha “fiadhaich agus curs”, tha e fìor gu bheil 
beachdan làidir aig a’ chluicheadair sin air cuspairean mar an àrainneachd.  Air an làimh eile, tha 
beachdan dhan t-seòrsa sin aig iomadh còmhlan Rock san latha-an-diugh.  Agus, a thaobh an fhir a 
tha sibh ag ràdh a tha “sàmhach” agus “gun tàlant”, ’s e esan am fear as fheàrr air sgrìobhadh òrain 
anns a’ chòmhlan.  Tha e fìor mhath le faclan. 
 
Tapadh leibh airson sgrìobhadh thugainn le ur beachdan.  Mar a chaidh a ràdh, chan eil sinn ag 
aontachadh le na beachdan agaibh airson nan adhbhar a chaidh a thoirt seachad. 
 
Le dùrachd, 
 
SNAS  
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Prògram 7     Seo Sinn! 
 

Cruth    Litir Ìmpidheachd (air bhidio) 

Gnè Sgriòbhaidh   Litir 
 

Puingean Teagaisg 

• Ag òrdachadh puingean anns an òrdugh as cumhachdaiche 
• A’ seasamh a-mach – gad dhèanamh fhèin eadar-dhealaichte 
• Eòlas air an luchd-leughaidh 
• Taghadh ìre foirmealachd freagarrach 

 
 

Dè tha a’ tachairt? 

 
Tha SNAS sgìth dhan chompanaidh a rinn a’ chiad CD aca. Tha iad a’ sgrìobhadh litir gu companaidh eile ag 
iarraidh orra SNAS a ghabhail os laimh. Tha fios aig SNAS nach iad an aon chòmhlan a bhios a’ sgriòbhadh chun 
na companaidh seo. Tha iad a’ co-dhùnadh gur e litir air bhideo an dòigh as fhèarr an aire a ghlacadh.  A-nis chan 
eil aca ach ri smaoineachadh dè chanas iad mun deidhinn fhèin… 
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Prògram 7 
 
 
Notaichean airson an litir air bhidio 
 
Mar a’ chompanaidh as motha a tha a’ dèiligeadh ri ceòl Rock san dùthaich seo, tha mi cinnteach gun cuala 
sibh mu ar deidhinn – SNAS, an còmhlan a choisinn an duais airson an t-seinneadair ùr Rock a b’fheàrr  
an-uiridh. 
 
Tha sinn a’ feuchainn ri ar dreach fhèin a chuir air Rock.  Tha sinn a’ faireachdainn gu bheil an ceòl Rock 
aig SNAS nas ceòlmhoire agus nas ciùine na a’ mhòr-chuid de na còmhlain Rock ùr eile a tha mun cuairt. 
Tha e eadar-dhealaichte anns an doigh sin. 
 
Chan eil an ceòl aig SNAS an-còmhnaidh socair agus ciùin, ge-tà. Bidh sinn uaireanan a’ cluiche Rap. 
 
On a tha dà stoidhle againn, tha dà sheòrsa luchd-èisteachd ann a cheannaicheas na CDan againn. Ach, 
mar a’ chompanaidh as motha a tha a’ reic de CDan Rock, cha leig sinn a leas innse dhuibhse mar a 
reiceas sibh clàir! 
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Prògram 8     Bruadar  
 

Cruth    Sgeulachd Phearsanta 

Gnè Sgriòbhaidh   Sgeulachd 
 
 

Puingean Teagaisg 

• A’ stèidheachadh na sgeòil 
• Mìn-chunntas 
• Taghadh facail tuairisgeulach 
• Toirt sgeul gu crìch 

 
 

Dè tha a’ tachairt? 

 
Tha latha fliuch ann agus chan eil sgillinn ruadh aig duine ann an SNAS. Nan suidhe  a-staigh san t-seada aca gun 
càil ri dhèanamh, tha gach duine aca a’ tòiseachadh ag aislig mu dè bu toigh leotha bhith dèanamh ann an ceann 
còig bliadhna. ’S dòcha gu bheil na sgeulachdan aca beagan do-chreidsinneach… ach cò aig tha fios! 
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Prògram 9     An t-Òran 
 

Cruth    Òran pop 

Gnè Sgriòbhaidh   Bàrdachd 
 

Puingean Teagaisg 

• Sgrìobhadh mu fhaireachdainnean làidir 
• Dè tha thu ag iarraidh a ràdh? 
• Fad nan loidhne 
• Taghadh facail freagarrach 
• Samhlaidhean, ruitheam agus comhardadh 
• Ath-aithris 
• Ag innse sgeulachdan tro bhàrdachd  

 
 

Dè tha a’ tachairt? 

 
Tha SNAS air a dhol cuairt chun an tràigh ach tha an sgudal a tha iad a’ lorg air gan dèanamh fiadhaich. Tha iad 
an uairsin a’ cuimhneachadh air farpais ‘Òran Ùr’ agus tha seo gam brosnachadh gu òran mun àrainneachd a 
sgriòbhadh. Ach chan eil òran a’ sgrìobhadh cho furasta ’sa shaoileas neach… 
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Prògram 9 
 

Òran an Tancair 
 
Seann tancair meirgeach a’ sabaid nan tonn, 
Tha i sean is tha i sgìth, 
Tha na tuinn ga crathadh o mullach gu bonn, 
’S tha a’ ghaoth ga sadail  
A-steach chun na tìr, a-steach chun na tìr. 
’S tha muinntir an airgid coma, coma, coma-co-dhiù. 
 
 
Bhuail i gu cruaidh, a’ chreag chorrach, 
Tha mach on an tràigh, 
Is thòisich gu luath an ola a’ sruthadh, 
Mar fhuil shalach ghrànd, 
A-mach dhan a’ chuan, a-mach dhan a’ chuan. 
’S tha muinntir an airgid coma, coma, coma-co-dhiù. 
 
 
Tha an cladach ’s an tràigh,  
Tha feusgain, feamainn is eòin, 
Cho dubh ris an teàrr. 
’S an-diugh chan eil sgeul air iasg no air ròn, 
Saoil an till iad gu bràth? 
’S tha muinntir an airgead coma, coma, coma-co-dhiù. 
 
 
 
Òran Ali 
 
Ann am prìosan tha mi ’n sàs 
Timcheall timcheall tha mi snàmh 
Timcheall timcheall dol gun tàmh 
’S bi mi dèanamh sin gu bràth 
Ann an cearcall tha mi snàmh 
Feitheamh dìnnear fad an là 
 
 
Òran Stef 
 
Cho fad ’s a chì mi chan eil càil 
Ach gainmheach bhàn 
Is i a’ deàrrsadh mar an t-òr 
Tha sìth is sonas againn air an tràigh 
Cò a dh’iarradh gu bràth an còrr 
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Prògram 10     Am Freagairt 
 

Cruth    Post-dealain 

Gnè Sgriòbhaidh   Litir 

 

Puingean Teagaisg 

• A’ freagairt litir-ìmpidheachd  
• Stoidhle: neo-fhoirmeil ach òrdaichte agus modhail  
• A’ beachdachadh air dà thaobh de cheist 
• A’ tighinn gu co-dhùnadh 

 
 

Dè tha a’ tachairt? 

 
Tha Seumas a’ faighinn post-dealain bho Tònaidh à Canada. Tha Tònaidh a’ toirt cuireadh dha Seumas a thighinn 
còmhla ris a’ chòmhlan-san air cuairt ann an Canada agus ann an Ameirigaidh. Tha fios gum biodh e na 
bhuannachd mhòr do Sheumas, ach dè mu dheidhinn SNAS? Dè an co-dhùnadh gus an tig e? Leughaibh am  
post-dealain aige agus gheibh sibh a-mach! 
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Prògram 10 
 

Hi, Tònaidh 
 
Ceud taing airson iarraidh orm a dhol air an turas còmhla ris a’ chòmhlan agaibh.  
 
A dh’innis na fìrinn ge-tà, chan eil mi cinnteach dè bu chòir dhomh a dhèanamh. 
 
Gun teagamh ’s e cothrom uabhasach math a bhiodh ann dhomh. Tha mi cinnteach, ma thèid mi ann, 
gun coinnich mi ri tòrr dhaoine agus gun cuidich sin mi gus faighinn air adhart ann an saoghal Rock.  
Bha mi riamh ag iarraidh faighinn air adhart - a bhith ainmeil agus beartach! 
 
Chan eil mi a’ smaoineachadh gum bi mi a-chaoidh ainmeil no beartach còmhla ri SNAS. Uill, cha bhi 
airson greis co-dhiù! 
 
Bidh tòrr spòrs agus fealla-dhà againn ann an SNAS. Gun teagamh cha bhi sinn ag aontachdh mun a 
h-uile rud.  Bidh mi fhèin is Ali ag argamaid gu math trìc agus bidh i a’ tarraing asam fad an t-siubhail.  
Ach sin mar a tha Ali. Tha mi fhèin ’s i fhèin a’ faighinn air adhart glè mhath – ged nach can mi sin 
rithe-se! 
 
Bha sinn a’ dèanamh tòrr còmhla. Mar nuair a rinn sinn còmhdach ùr airson an CD againn. Bha a  
h-uile duine an sàs ann an gach pàirt dheth – na faclan agus na dealbhan. Tha e math a bhith ag 
obair còmhla air rud mar sin. Tha companachas math ann. 
 
Bidh sinn a’ sgrìobhadh òrain còmhla uaireannan. Mar am fear a rinn sinn airson co-fharpais o choinn 
ghoirid. Bha an t-òran math. Dh’obraich sinn air còmhla agus bha tòrr spòrs againn ga dhèanamh.  
 
Nam bithinn ann an còmhlan mòr agus nam biodh sinn soirbheachail, ’s dòcha nach biodh càil mar 
sin ann. ’S dòcha gun gabhainn aithreachas. Tha mi ann an dà bheachd. Tha mi dìreach ann an dà 
bheachd!   
 
Uaireannan bidh mi a’ faireachdainn gu bheil mi air a bhith ro fhada ann an SNAS. Gu bheil sinn air 
fàs ro eòlach air a chèile, ’s dòcha. Tha sinn a’ dèanamh a h-uile càil còmhla: a’ siubhal anns a’ bhan, 
a’ campachadh, a’ sgrìobhadh, a’ seinn agus an còmhnaidh anns a’ hut. Tha e mar gum biodh sinn 
ann an cearcall a tha dùinte agus nach urrainn dhuinn briseadh a-mach as. 
 
Uaireannan bidh mi a’ faireachdainn mar eun ann an cèids. Tha mo mhac-meanmna làn dhealbhan 
agus bheachdan. Tha e glaiste ann an cearcall. Chan urrainn dha a dhol air iteig. 
 
Tha mi ann an dà bheachd fhathast, ge-tà. Ann an imcheist. Cò an taobh a thèid mi? 

 
Air aon làimh tha saoghal ùr, le cothroman ùra a’ fosgladh a-mach air thoiseach orm.  Ach, air an 
làimh eile, tha an rud air a bheil mi eòlach, SNAS. Chaidh sinn tro thòrr còmhla, ach tha 
gnothaichean a’ tòiseachadh a’ dol math dhuinn a nise. 
 
A bheil mi airson mo chùl a chuir ris? 
Ma thèid mi ann, coinnichidh mi ri daoine ùra. Cluinnidh mi òrain agus ceòl ùr. Chi mi àitichean ùra, 
còmhla ribhse. Ach, air an làimh eile, bidh mi ann an saoghal ùr. 
 
’S e dealbh gu math tarraingeach a tha sin dhòmhsa aig an àm seo. Tha mi cinnteach gum bi e na 
thòiseachadh ùr dhomh. Gun atharraich e mo bheatha. 
 
Tapadh leat airson cuireadh a thoirt dhomh a dhol air an turas còmhla ribh, Tònaidh. Tha mi duilich a 
bhith cho mì-chinnteach. Tha mi air m’inntinn a dhèanamh suas a-nise ge-tà. 
 
Gabh mo leisgeul ach tha mi dol a dh’ fhuireach an seo còmhla ri SNAS. 


