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Tomorrow is Tetra Pak Tree day and you are being asked to “Be 
a True Friend of the Environment”.  Look out for the recycling 
messages, pictures and puzzles on Avonmore School Milk cartons 
and check out advice from the mascot Sammy Squirrel about 
planting trees, woodland walks and other Tree Day projects. Over 
1,000 Hazel trees will be made available for primary schools so 
fi nd out more by visiting the website, www.treeday.ie. There is a 
guide to Our Native Trees, simple instructions for growing a tree in a 
school milk carton, and much more.  

Dath scáthanna
De ghnáth, is easpa (absence) solais é scáth; 
mar sin, go hiondúil bíonn scáthanna dubh.  

Fíricí Fónta
•  Fiacla beaga bídeacha na mbairneach (limpets) – is iad sin an t-ábhar 

nádúrtha is láidre ar domhan. Maireann bairnigh ar charraigeacha 
san fharraige – bíonn siad greamaithe ar na carraigeacha. Úsáideann 
siad a dteanga chun bia a scríobadh den charraig isteach ina mbéal. 
Tá an teanga breactha (studded) leis na fi acla beaga bídeacha. Tá 
ábhar na bhfi acla thart ar cúig huaire níos láidre ná síoda an damháin 
alla; tá na fi acla chomh láidir sin gur féidir leo an charraig a mheilt 
(grind). Is féidir leo brú (pressure), a d’athródh carbón ina dhiamant, a 
sheasamh (withstand)! 

•  I rith an Chéad Chogaidh Dhomhanda, ba ghnáth le lucht leighis 
(medics) líontáin dhamhán alla a chur ar chréachtaí (wounds) chun 
an fhuil a stopadh. Tá a lán Vitimín K sna líontáin. Is oibreán téachta 
fola (clotting agent) é Vitimín K agus stopann sé an fhuil.

•  In 2007 in Texas, cheangail damháin alla a líontáin le chéile chun 
líontán ollmhór amháin a dhéanamh. Bhí sé beagnach 
183 méadar trasna!

•  Is damháin alla mhóra chlúmhacha 
(hairy) iad tarantúlaí. Tá na speicis 
is mó díobh (largest species) in ann 
lucha, laghairteanna (lizards), agus 
éin a mharú.

Bí cúramach, 
bí aireach um 

Shamhain
Tá súil againn anseo in Eureka go
mbainfidh tú an-sult as saoire na 
Samhna ach iarraimid ort bheith aireach.

• Má tá tú amuigh sa dorchadas, bí 
cinnte go mbeidh solas agat nó go 
mbeidh éadaí geala ort.

• Bí an-chúramach má tá tú in aice le 
tine chnámh nó le tinte ealaíne – 
tá dainséir ag baint leo.

Crosfhocal

Trasna

2.  Is _____ _______ é scáth. (5, 6)

4.  Scríobann sé an bia de charraig lena theanga fhiaclach. (9)

6.  Bíonn siad ar dhamhán alla. (12)

8.  Is oibreán téachta _______ é Vitimín K. (4)

9.  Is é seo is cúis le fuaim. (9)

10.  Filleann damhán alla a shíoda thart air. (6)

Anuas

1.  Úsáideann eolaithe é chun veisteanna

 piléardhíonacha a dhéanamh. (6)

3.  Tá na tarantúlaí is mó in ann iad seo a mharú. (13)

5.  Chuir an tSamhain tús leis an Athbhliain __________. (10)

7.  Is maith le páistí ‘_ nó bia’ a imirt. (3)
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Tá an fómhar 
beagnach thart. Is 
dócha go bhfuil tú ag 
súil go mór le saoire 
na Samhna. Is í an 
tSamhain an fhéile 
is scanrúla agus is 
mó spraoi sa bhliain. 
Ar 31 Deireadh 
Fómhair, in Éirinn, 
gléasann páistí iad 
féin i gculaith bhréige 
agus téann siad ó 
dhoras go doras, ag 
imirt ‘bob nó bia’. Cad 
a dhéanfaidh sibhse 
Oíche Shamhna? An 
mbeidh cóisir agaibh, 

nó tine chnámh 
b’fhéidir? An mbeidh 
sibh ag insint scéalta 
scanrúla? 

Tá na siopaí 
lán le giuirléidí 
(knick-knacks) ag 
an tSamhain  - tá 
creatlacha (skeletons), 
ialtóga (bats), 
cailleacha, damháin 
alla agus a líontáin 
(cobwebs) le feiceáil 
ar fud na háite. 
Is féidir laindéar 
a dhéanamh as 
puimcín – cruthóidh 
an laindéar solas 

aisteach, agus 
déanfaidh sé 
scáthanna níos 
aistí arís! Ach ná bí 
buartha – is mar 
spraoi atáimid ag cur 
eagla orainn féin. Ní 
ainmhithe scanrúla 
iad ialtóga agus 
damháin alla, ach 
ainmhithe úsáideacha. 
Itheann damháin alla 
feithidí dochracha 
(harmful insects) – 
is mór an chabhair 
í sin chun gairdíní 
agus feirmeacha 
a choimeád saor ó 

lotnaidí (pests).  
Tá ról acu freisin 
in athchúrsáil 
(recycling) ainmhithe 
agus plandaí marbha 
ar ais san ithir (soil). 
Itheann mamaigh 
(mammals), éisc agus 
éinbheaga iad.  

Tá muintir na 
hÉireann ag ceiliúradh 
na Samhna le dhá 
mhíle bliain anuas. 
Chuir an tSamhain 
tús leis an Athbhliain 
Cheilteach. Ba í an 
fhéile Cheilteach ba 
thábhachtaí sa bhliain 

í. Fadó, d’fhás daoine 
a gcuid bia féin, 
agus san fhómhar, 
bhain siad na barra 
agus bhailigh siad 
isteach dóthain bia 
don gheimhreadh 
fada fuar. Rinne na 
Ceiltigh ceiliúradh tar 
éis na hoibre sin. Ba 
é deireadh na bliana 
é agus chuir siad 
fáilte roimh thús na 
hAthbhliana. Samhain 
an t-ainm a thug siad 
ar an gceiliúradh sin. 
Bhí féastaí móra ag 
na Ceiltigh agus d’ith 

siad roinnt den bhia a 
bhí bailithe acu. Thug 
tinte móra teas agus 
solas dóibh. B’fhéidir 
gur imir siad cluichí nó 
gur inis siad scéalta. 
B’fhéidir nach bhfuil 
mórán difríochta 
idir ceiliúradh na 
gCeilteach agus an 
ceiliúradh a bheidh 
agatsa le do chairde. 
Tá an t-eagrán seo 
d’Eureka lán le 
smaointe ar spraoi 
na Samhna. Bain 
taitneamh as!

Spooky shadows 

Scáthanna scáfara



Arbh eol duit?
Thiar san 1940idí, rinne eolaithe tuar nach mbeadh gá ag an 
domhan le níos mó ná cúig ríomhaire riamh!

North StarNorth Star

 

Go minic, i scéal scanrúil nó i scánnán uafáis, 
bíonn cur síos nó pictiúr ann de líontán 
damhán alla. Déanann an damhán alla 
an líontán as síoda (silk). Sníomhann 
(spins) gach damhán alla síoda ach ní 
shníomhann gach damhán alla 
líontán. Déanann damháin alla 
éagsúla saghsanna éagsúla 
síoda – bíonn roinnt díobh 
greamaitheach, cinn eile tirim, cinn 
eile arís sínteach (stretchy). Is féidir 
dreapadh ar an síoda, líontán a dhéanamh 
as, saic (sacs) a dhéanamh d’uibheacha 
as, agus creach (prey) a fhilleadh (wrap) 
ann. Cruthaíonn (create) a lán damhán alla 
líontán atá cosúil le rópa; cabhraíonn sé leo 
filleadh ar an mbaile má thiteann siad nó má 
íslíonn (lower) siad iad féin. Uaireanta greamaíonn 
an damhán alla an rópa le géag chrainn, nó a leithéid; 
beireann an damhán alla ar bhun an rópa agus ligeann sé don ghaoth é a 
iompar. ‘Balúnú’ a thugann eolaithe air seo agus gluaiseann an damhán alla 
roinnt mhaith ciliméadar ar an gcaoi seo. Itheann damháin alla aon síoda nach 
bhfuil úsáideach a thuilleadh – déanann siad é a athchúrsáil!   
Tá síoda damhán alla ar cheann de (one of) na hábhair is láidre ar domhan. 
Deir eolaithe dá mbaileodh siad an meáchan céanna de líontán damhán alla 
agus de chruach (steel), go mbeadh an líontán i bhfad níos láidre ná an cruach. 
Creid é nó ná creid é, tá líontán damhán alla níos láidre ná Kevlar, snáithín 
(fibre) a úsáideann eolaithe chun veisteanna piléardhíonacha (bulletproof) a 
dhéanamh! Tá líontán an-soshínte solúbtha (elastic flexible) freisin – is féidir le 
líontán síneadh suas go 140% gan briseadh. Ar cheap tusa go raibh Spiderman 
an-chliste? Níl sé leath chomh cliste leis an damhán alla féin!

Seo duit an damhán alla  

Taispeánann an pictiúr na príomhchodanna atá i gcorp damháin alla. In 
éineacht le liosta na bhfocal thíos, úsáid an t-eolas atá ar dhamháin alla 
ar leathanach a trí chun lipéid a chur ar an bpictiúr. Tá na freagraí ar 
leathanach eile. 

Bolg 

Súile  

Starrfhiacla (fangs)

An chuid tosaigh chrua    

Cosa  

Pailpeanna (palps)

 Sníomhadáin (spinnerets)

Scáthanna
Bíonn cuma aisteach scáfar ar 
scáthanna. Bíonn scáth ann nuair 
a bhíonn rud teimhneach (miotal, 
adhmad, cairtchlár, corp agus mar 
sin de) sa bhealach ar an solas. 
An cuimhin leat go ndearna tú 
liosta de rudaí teimhneacha an 
tseachtain seo caite? Gluaiseann 
solas i línte díreacha agus ní féidir 
leis lúbadh thart ar rud teimhneach. Mar sin, ní bhíonn solas sa spás ‘taobh 
thiar’ den rud – tugaimid an téarma ‘scáth’ air seo. Déan roinnt scáthanna 
le tóirse agus leis na rudaí atá ar do bhinse agat.

Déan amharclann scátha

Bain triail as cruthanna scátha a dhéanamh ar scáileán. Úsáid solas ó thóirse. 
Cad faoi scéal scanrúil a chumadh agus scáthphuipéid a úsáid chun a scéal a 
insint? 
Bunábhair: 
• Bosca cairtchláir 
• Páipéar gréiscdhíonach (greaseproof) 
• Tóirse 
• Páipéar righin (stiff) nó cárta éadrom atá teimhneach
• Soip óil 
• Siosúr 
• Seilitéip 
Treoracha: 
1.  Gearr amach an chuid is mó de bhun an bhosca. Fág ciumhais láidir. 

Clúdaigh an poll le páipéar gréiscdhíonach. Seo é an scáileán. 
2.  Gearr scoilteanna leathana i dtaobhanna an bhosca sa chaoi gur féidir leat 

na puipéid a bhogadh. 
3.  Gearr cruthanna na bpuipéad as cárta. 
4.  Greamaigh na soip óil ar na puipéid le seilitéip. 
5.  Sleamhnaigh na puipéid trí na scoilteanna. Cleacht iad a bhogadh timpeall. 
6.  Cuir seó puipéad i láthair an ranga. 
Smaoinigh air seo: 
Cad a tharlóidh má bhogann tú an tóirse níos gaire do na puipéid nó níos faide 
ar shiúl uathu? Cén fáth a dtarlóidh sé seo? 
Clúdaigh an tóirse le plaisteach nó le ceallafán daite. An gcruthaíonn dathanna 
éagsúla mothú difriúil, m.sh. mothú scanrúil nó fuar nó compordach?

xxxxxxx

Greamaithe le gréasán 



Seo duit an damhán alla    
1. Starrfhiacla 2. Súile 3. An chuid tosaigh chrua 4. Bolg 5. 

Sníomhadáin 6. Cosa 7. Pailpeanna
Dath scáthanna

Léigh tú ar an dara leathanach go mbíonn scáth ann nuair a bhíonn 
rud teimhneach sa bhealach ar an solas. B’fhéidir gur cat a bhíonn 
sa bhealach ar an solas, nó duine, nó crann, nó rud ar bith atá 
teimhneach. Bíonn formhór na rudaí seo daite. 
Sa phictiúr seo, tá Maidhc agus Mollaí ag caint faoi scáthanna. Tá an 
múinteoir chun solas tóirse a dhíriú ar dhá phíosa cárta; tá dath dearg 
ar chárta amháin agus dath dubh ar an gcárta eile. Níl na páistí cinnte 
cén sórt scátha a bheidh le feiceáil. Tá roinnt dá gcuid tuairimí le 
feiceáil sa phictiúr seo. Cad a cheapann tusa?

Fíricí Fónta ar Dhamháin Alla
Tá dhá chuid i gcorp damháin alla – an bolg agus an píosa crua chun 
tosaigh. Ag bun a bhoilg tá faireoga (glands) speisialta ag damhán alla. 
Sníomhann na faireoga seo síoda. Sníomhadáin an t-ainm atá orthu. 
Tá 8 gcos tholla (hollow) ceangailte le cuid tosaigh an choirp.  
Tá 6 shúil nó 8 súil ag formhór na ndamhán alla ach tá siad 
an-ghearr-radharcach (shortsighted). Mar sin, úsáideann siad clúmh 
(hair) a gcoirp chun fi os na slí a mhothú agus chun fáil amach an bhfuil 
ainmhithe eile thart timpeall orthu. Nuair a bhaineann damháin alla plaic 
as creach (bite prey), úsáideann siad a starrfhiacla chun nimh a chur sa 
chreach. Déanann an nimh leacht (liquid) de chorp na creiche agus is 
féidir leis an damhán alla béile blasta a shú isteach! In Éirinn níl dóthain 
nimhe i ndamháin alla dhúchasacha (native) chun dochar a dhéanamh 
do dhaoine. Ach thart ar 100 bliain ó shin tháinig speiceas isteach agus 
is féidir leis plaic ghránna a bhaint as duine. An bhaintreach bhréagach 
(false widow) is ainm don sórt seo damháin alla. Tá corp dubh snasta 
(shiny) aige agus banda ar dhath an uachtair ar a bholg. Ní bhainfi dh sé 
plaic as duine mura gcuirfi dh an duine fearg nó faitíos air. Deir daoine go 
bhfuil an phlaic cosúil le ga beiche (bee sting). 
Maireann damháin alla ar gach ilchríoch 
(continent) ar domhan seachas Antartaice. 
Is feoiliteoirí (carnivores) iad. Sníomhann 
roinnt acu líontáin agus fanann siad go 
dtiteann an chreach isteach iontu. Téann 
roinnt eile díobh amach ag fi ach 
(hunting) creiche, go háirithe san oíche. 
Íosfaidh damháin alla a chéile, agus mar sin, bíonn 
an chúpláil (mating) dainséarach, mar uaireanta, 
itheann an damhán alla baineann (female) an ceann 
fi reann. B’fhéidir go mbíonn a lán bia ag teastáil uaithi mar beireann 
sí na dosaein uibheacha.  Ansin déanann sí síoda agus fi lleann sí nead 
shíoda thart ar na damháin alla óga.

Beidh an dá scáth dubh Déanfaidh an cárta 
dearg scáth dearg Screadach scáfar

Oíche Shamhna, b’fhéidir go mbeidh tú féin agus do chairde in bhur 
suí thart ar thine ag insint scéalta. B’fhéidir go mbeidh an seomra 
dorcha agus beidh gach rud scanrúil. Ba ghreannmhar an rud é iarraidh 
ar chara cabhrú leat fuaimeanna scréachacha a dhéanamh chun cur 
leis an atmaisféar scanrúil. D’fhéadfá iad a úsáid san amharclann 
scátha freisin.

Bunábhair:
• Peann luaidhe a bhfuil bior géar air 
• Cupán plaisteach 
• Píosa olla (thart ar 60 cm ar fad) 
• Fáiscín páipéir

Treoracha: 
1.  Beir ar an bpíosa olla i lámh amháin. Sleamhnaigh corrmhéar 

(forefi nger) agus ordóg na láimhe eile síos fad na holla. 
Cad a chloiseann tú? 

2.  Úsáid an peann luaidhe chun poll beag a dhéanamh i mbun an 
chupáin phlaistigh. 

3.  Ceangail barr an phíosa olla leis an bhfáiscín páipéir. 
4.  Cuir bun an phíosa olla tríd an bpoll. Tá an fáiscín páipéir ann le stop 

a chur leis an bpíosa olla ag teacht amach as an gcupán. 
5.  Anois, sleamhnaigh corrmhéar agus ordóg na láimhe eile síos fad 

na holla, mar a rinne tú cheana. Cloisfi dh tú fuaimeanna 
an-aisteach an uair seo. 

An fáth a dtarlóidh sé seo: 
An fáth a dtarlóidh sé seo: Is é an creathadh (vibration) is cúis leis 
an bhfuaim. Nuair a shleamhnaigh tú do mhéara síos an téad, bhí 
creathadh ann san olann. Ach leath (spread) na fuaimeanna ar fud 
na háite agus is dócha nár chuala tú mórán. Nuair a shleamhnaigh 
tú do mhéara síos an píosa olla agus é ceangailte sa chupán, bhí na 
fuaimeanna gafa (trapped) sa chupán. Chomh maith leis sin, bhocáil 
(bounced) na fuaimeanna siar agus aniar sa chupán agus mar sin, bhí 
siad glórach agus aisteach.

Freagraí ar an gCrosfhocal
Trasna: 2 - Easpasolais, 4 - Bairneach, 6 - Starrfhiacla, 

8 - Fola, 9 - Creathadh, 10 - Creach
Anuas: 1 - Kevlar 3 - Laghairteanna, 5 - Cheilteach, 7 - Bob,


