
An Ghealach

scáil

spásaire spáslong

Tasc 1:
Ar mhaith leat féin taisteal sa spás?  

Cén fáth?

Tasc 2:
Is pláinéad é an domhan.  
Ainmnigh 5 phláinéad eile.
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CeisteannaAn Ghealach 

1. Cén rud í an ghealach?
 (a) Is pláinéad í
 (b) Is réalta í
 (c) Is satailít í

2. Cad a tharlaíonn nuair a bhíonn urú gealaí ann?
 (a) Imíonn an ghrian
 (b) Éiríonn an ghealach dorcha agus dearg
 (c) Éiríonn an ghealach geal

3. In alt 3 tá an focal ‘spéir’ in úsáid mar:
 (a) ainmfhocal.
 (b) aidiacht.
 (c) briathar.

4. In alt 3 cad a chiallaíonn ‘d’éirigh go geal leo’?
 (a) Bhí an ghealach geal
 (b) Ní dhearna siad go maith
 (c) Rinne siad go maith

5. Cé acu atá fíor?
 (a) Téann daoine chun na gealaí go fóill
 (b) Tá deireadh ar fad le taisteal sa spás
 (c) Bíonn spásairí ag taisteal sa spás go fóill

6. Conas a mhothaigh na spásairí nuair a tháinig siad ar 
ais ón ngealach, dar leat?

 (a) Bhí fearg orthu
 (b) Bhí siad an-sásta
 (c) Ní raibh siad sásta

Bíonn an ghealach le feiceáil sa spéir san oíche ach ní réalta ná pláinéad 
í. Is satailít mhór í an ghealach. Bíonn an ghealach ag taisteal timpeall 
an domhain agus tógann sé 27 lá leis an turas iomlán a dhéanamh. 
Cuireann an ghealach solas ar fáil dúinn san oíche, go háirithe má 
bhíonn iomlán gealaí ann agus mura mbíonn scamall ar bith sa spéir.

Bíonn an-spéis ag go leor daoine sa ghealach nuair a bhíonn urú gealaí 
ann. Tarlaíonn urú gealaí nuair a bhíonn an ghealach, an ghrian agus an 
domhan in aon líne amháin agus an domhan idir an ghealach agus an 
ghrian. Caitheann an domhan scáil mhór ar an ngealach agus éiríonn an 
ghealach an-dorcha. Tagann dath dearg uirthi agus bíonn cuma iontach 
uirthi thuas sa spéir.

Bhí daoine ag iarraidh taisteal chun na gealaí ar feadh na mblianta. Sa 
bhliain 1969, chuaigh spásairí Meiriceánacha ar spáslong darbh ainm 
Apollo 11 go dtí an ghealach. Ba iad Neil Armstrong, Buzz Aldrin agus 
Micheal Collins na spásairí. Bhí misean ar leith acu – siúl ar an ngealach! 
Turas an-dainséarach ar fad a bhí ann ach d’éirigh go geal leo. Ba é 
Neil Armstrong an chéad duine a shiúil ar an ngealach. Bhí Buzz Aldrin 
díreach ina dhiaidh, ach bhí ar Michael Collins bocht fanacht sa spáslong. 
Chuaigh sé an bealach ar fad chun na gealaí agus níor shiúil sé uirthi. 
Tar éis roinnt laethanta d’fhill na spásairí go léir ar an domhan slán 
sábháilte. 

Chuaigh spásairí eile chun na gealaí sna blianta tar éis sin. Sa deireadh, 
áfach, tháinig deireadh leis na misin sin agus anois ní théann duine ar 
bith chun na gealaí níos mó. Níl deireadh leis an taisteal sa spás. Tá 
stáisiún spáis ann le blianta anois a théann timpeall an domhain gan 
stopadh agus tá caint ann faoi dhul go Mars fiú!


