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Tasc 1:

An gcreideann tú féin in eachtráin? 
Cén fáth?

Tasc 2:
Ainmnigh 5 rud a fheiceann tú sa spéir.

spáslong

eachtrán

An Fiosraitheoir
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1. Cén uair a bhíonn ÚFÓnna le feiceáil?
 (a) Ar maidin
 (b) San oíche
 (c) I lár an lae

2. Cén fáth a dtagann na heachtráin, dar leis na daoine a 
chreideann iontu?

 (a) Le féachaint ar an ngealach
 (b) Le cuairt a thabhairt ar an domhan
 (c) Le bheith ag féachaint ar an teilifís

3. Tá an focal ‘creideann’ in úsáid sa scéal mar:
 (a) ainmfhocal.     
 (b) briathar.  
 (c) aidiacht.

4. Cad a chiallaíonn an abairt ‘cheap daoine go raibh sé as a 
mheabhair’?

 (a) Cheap daoine go raibh sé tinn
 (b) Cheap daoine nach raibh ciall ar bith aige
 (c) Cheap daoine go raibh sé ar chapall

5. Cé acu atá fíor?
 (a) Tá a lán daoine ann a chreideann in eachtráin
 (b) Ní chreideann duine ar bith in eachtráin
 (c) Bíonn eachtráin le feiceáil gach áit

6. Cén abairt a insíonn dúinn nach gcreideann an t-údar in 
eachtráin, dar leat?

 (a) B’fhéidir go bhfeiceann daoine an iomarca dóibh ar an   
   teilifís
 (b) Cloisimid go leor fúthu
 (c) Tá daoine gach áit ar fud an domhain a chreideann sna  
   heachtráin seo

Tá daoine ann a deir go bhfaca siad rudaí aisteacha ag eitilt 
sa spéir san oíche. Spáslonga, a deir siad! Tugtar ÚFÓnna 
ar na spáslonga seo. Creideann daoine go mbíonn eachtráin 
iontu agus go mbíonn siad ag tabhairt cuairt ar an domhan 
gan fhios dúinn. Tá daoine eile ann a deir gur thug na 
heachtráin isteach sa spáslong iad, agus go ndearna siad 
turgnaimh orthu fiú! 

Tá daoine gach áit ar fud an domhain a chreideann sna 
heachtráin seo. Ba é Michael J O’Sullivan an chéad duine 
in Éirinn a dúirt go bhfaca sé ÚFÓ i mí Iúil 1947. Chonaic 
Michael agus ceathrar eile pláta lonrach ollmhór ag eitilt 
go tapa sa spéir agus ag imeacht arís ar chúl na scamall. 
Níor chreid mórán daoine é ag an am. Cheap siad go 
raibh sé as a mheabhair! Ní raibh mórán scéalta ann faoi 
ÚFÓnna ag an am sin, ach sa lá atá inniu cloisimid go leor 
fúthu. B’fhéidir go bhfuil na spáslonga ag teacht ar cuairt 
chugainn níos minice ná riamh ceart go leor!  Nó b’fhéidir go 
bhfeiceann daoine an iomarca dóibh ar an teilifís! 


