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Tábhacht na hÉireann - The importance of Ireland 

Cé (even though) gur tír bheag í Éire, is tír an tábhachtach í sa domhan. Tá cultúr an-saibhir (very 

rich) ag Éireann - tá ár gcuid gceol féin againn, ár gcuid spórt féin againn agus ár gcuid teanga féin 

againn ar ndóigh.  Imrítear spórt Éireannach (Irish sport is played) ar nós peil ghaelach agus 

iománaíocht ar fud an domhain (all over the world) . Creid é nó ná creid (believe it or not), 

labhraítear Gaeilge go hidirnáisiúnta (Irish is spoken internationally)- tá Gaeltacht ann i gCeanada! 

Is cinnte go dtaitníonn nósanna Éireannacha (Irish customs) le daoine ó gach tír, agus is í sin an 

fáth gurb í an tír is fearr ar domhan. 

 

Dhá bhuntáistí a bhaineann lena bheith i do chónaí in Éirinn - Two advantages to 

living in Ireland 

Is tír galánta (beautiful) í Éire. Tá tírdhreach (landscape) álainn againn agus mar gheall gur oileán 

(island) muid, tá go leor cósta agus tránna againn. Tá áiteanna iargúlta (isolated) agus 

suaimhneach (peaceful) againn cosúil le Conamara, agus tá cathracha againn chomh maith cosúil 

le Baile Átha Cliath. Tá rud ann do gach duine! 
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Tá na daoine in Éirinn an-chairdiúil (friendly). Is minic nuair a shiúlann tú thar (when you walk 

past) duine éigin nach bhfuil aithne agat orthu (someone you don’t know), go dtugann siad 

miongháire (smile) duit. Ní tharlíonn sé sin i dtíortha eile. 

 

Dhá míbhuntáistí a bhaineann lena bheith i do chónaí in Éirinn - Two disadvantages 

to living in Ireland 

Níl an aimsir (weather) in Éirinn go maith. Bionn sé ag cur báistí go minic agus fuar. Tá sé deacair 

imeachtaí taobh amuigh (outdoor activities) a phleanáil mar gheall air seo (because of this). 

Is tír bheag í Éire. Ciallaíonn é seo nach bhfuil a lán deiseanna fostaíochta (employment 

opportunities) anseo is atá i dtíortha eile, agus uaireanta caithfidh daoine óga dul thar lear 

(abroad) chun post a fháil. 

 

Moladh amháin do dhaoine in Éirinn 

I mo thuairim, ba chóir duit cóta báistí (raincoat) agus scáth fearthainne (umbrella) a bheith agat i 

gcónaí, mar is minic go mbíonn sé ag cur báistí. 

 


