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Fáilte romhat chuig Eureka – 
irisleabhar seachtainiúil atá lán le 
heolas, le spraoi agus le turgnaimh 
(experiments). I rith na bliana, 
coimeád súil amach do na comórtais 
a bhíonn anseo againn in Eureka. 

Tá a lán spóirt ar siúl in Éirinn i rith 
na míosa seo. Beidh  athimirt na 
hiomána idir Cill Chainnigh agus 
Tiobraid Árann againn ar an 27ú. 
D’imir Corcaigh agus Cill Chainnigh 
sa chluiche ceannais camógaíochta.

An Domhnach seo chugainn, 
imreoidh Dún na nGall in aghaidh 

Chiarraí sa chluiche ceannais peile, 
agus beidh cluiche ceannais na 
mban ar siúl ar an 28ú, idir Baile 
Átha Cliath agus Corcaigh.

An raibh tú ag féachaint ar an gCorn 
Domhanda i rith an tsamhraidh? 
Ócáid mhór a bhí ann sa sacar. 
Bhí foirne ó 32 tír san iomaíocht 
sa Bhrasaíl le feiceáil cén tír a 
bheadh mar churaidh (champions) 
an domhain. Ba í an Ghearmáin a 
bhuaigh agus bhronn FIFA trófaí óir 
ar an bhfoireann. Bhí beagnach 5kg 
meáchain sa trófaí.

Ó thús ama, d’imir daoine ‘sacar’ nó 
cluichí cosúil leis. Ní fios go díreach 
cé a rinne an chéad liathróid, nó cá 
ndearna siad í, ach tá a fhios againn 
gur athraigh dearadh liathróidí thar 
na blianta.

Sa tSín, sa dara haois (century) agus 
sa tríú haois R.C., bhí cleití agus 
gruaig i liathróidí chun cruth cruinn 
a chur orthu. Sna meánaoiseanna, 
thosaigh daoine ag líonadh liathróidí 
le haer. Anois, tuigimid go bhfuil 
dearadh liathróidí an-tábhachtach 
agus bíonn baint ag innealtóirí agus 

ag eolaithe leis an obair. 

Is mór an spórt é bheith ag imirt 
peile nó sacair. Aisteach go leor, 
bíonn a lán eolaíochta i gceist nuair 
a bhíonn tú ag imirt spóirt. Úsáidimid 
eolaíocht shofaisticiúil (sophisticated/
advanced) chun liathróidí, buataisí 
agus lámhainní na gcúl báire a 
dhearadh. San eagrán seo d’Eureka, 
féachfaimid ar roinnt den eolaíocht 
a bhíonn i gceist agus inseoimid duit 
faoi ainmhithe agus faoi phlandaí atá 
le feiceáil sa Bhrasaíl, an cúigiú tír is 
mó ar domhan.

Science and Soccer

Eolaíocht agus Spóirt
Bratach Tír Na blianta a bhuaigh an tír seo

1974, 1990 and 2014

 1978 and 1986

1994 and 2002

 1982 and 2006

1998

2010

Thosaigh Comórtas an Choirn Dhomhanda sa bhliain 1930, níos mó 
ná 80 bliain ó shin. Níor tharla sé i 1942 ná i 1946, ach bíonn sé ann 
gach ceithre bliana. Bhuaigh tíortha éagsúla an corn thar na blianta. 

Taispeánann an tábla thíos na buaiteoirí le daichead bliain anuas. 
An eol duit cé na tíortha a bhuaigh? Sa chéad cholún, taispeánann 
an tábla bratacha na dtíortha a bhuaigh. Úsáid do chuid scile chun 
gach bratach a aithint. Scríobh ainm na tíre sa dara colún agus ansin 
freagair na ceisteanna thíos.

Ainmnigh na tíortha a bhuaigh an Corn Domhanda faoi dhó.

__________________________________________________

Ainmnigh na tíortha a bhuaigh an Corn Domhanda aon uair amháin.

__________________________________________________

Ainmnigh an ilchríoch (continent) ónar tháinig an líon (number) is mó 
foirne buaiteacha.

__________________________________________________

Cé na hilchríocha nach raibh foireann bhuaiteach ar bith acu?

__________________________________________________

Fíricí Fónta ar Armadailíní

Ba é an t-armadailín tríbhandach 
Brasaíleach sonóg (mascot) an 
Choirn Dhomhanda. Is mamaigh 
(mammals) iad armadailíní. Tá 
cuma aisteach orthu – tá blaosc 
(shell) chrua orthu, agus tá sí 
déanta as cnámh agus adharc. 
Cosnaíonn an bhlaosc seo iad ar 
chreachadóirí (predators). Is féidir 
leis an armadailín tríbhandach é 
féin a chuachadh (curl) i gcruth 
liathróide agus tugann an cruth seo 
cosaint níos mó dó.
Tá armadailíní áirithe réasúnta 
beag agus níl siad níos mó ná 1 
kg i meáchan. Tá cinn eile ann 
atá i bhfad níos mó. Tá dathanna 
éagsúla ar armadailíní – tá dath 
bándearg ar roinnt acu, donn 
dorcha ar chinn eile, agus dubh, 
dearg, liath nó, fiú, buí ar chinn 
eile. Déanann siad snámh agus 
dreapadóireacht go héasca agus 

déanann siad tochailt (digging). 
Tochlaíonn siad tolláin (tunnels) 
faoi thalamh lena gcrúba agus 
codlaíonn siad sna tolláin ar feadh 
16 – 18 uair an chloig in aghaidh 
an lae. 
Níl radharc na súl go maith acu. 
Úsáideann siad céadfa an bholaidh 
(sense of smell) chun teacht ar 
chreach (prey). Chun teacht ar 
bhia, siúlann armadailín go  
han-mhall, a shrón le talamh. Nuair 
a bholaíonn sé bia, tochlaíonn 
sé poll go tapa agus sánn sé a 
shrón isteach ann. Úsáideann sé 
a theanga fhada ghreamaitheach 
chun na feithidí atá ann a bhailiú.
Beirtear ceithre armadailín  
chomhionanna (identical) ag an am 
céanna. Bíonn craiceann bog ar na 
harmadailíní nuabheirthe, ach tar 
éis cúpla seachtain, fásann plátaí 
cnámhacha orthu.

Na buaiteoirí

Crosfhocal

Trasna 
3. Buaiteoir an Choirn Dhomhanda 1998. (2, 6)

4.  Nathair a mhaireann i bhforaois bháistí na hAmasóine. 8

6.  Bíonn craiceann _____ ar an armadailín nuabheirthe. (3)

9.  Príomhchathair na Brasaíle. (8)

10. Tagann 20% d’___________ an domhain ó fhoraois  

bháistí na hAmasóine. (8)

Síos
1. An ilchríoch ónar tháinig an líon is mó foirne buaiteacha. (2, 6)

2.  Is fórsa dofheicthe í agus cuireann sí bac ar ghluaiseacht. (13)

5.  Is í ____________ bháistí na hAmasóine an ceann is mó ar 

domhan. (7)

7.  Cathair i lár fhoraois bháistí na hAmasóine. (6)

8.  Beirtear ____________ armadailín ag an am céanna. (7)



Na buaiteoirí Arbh eol duit?Le daichead bliain anuas, bhuaigh an Airgintín, an Bhrasaíl agus an Iodáil 
an Corn Domhanda faoi dhó.
Tá sé buaite ag an nGearmáin trí huaire (ach ba í foireann na Gearmáine 
Thiar a bhuaigh in 1974 agus 1990). 
Bhuaigh an Fhrainc agus an Spáinn é aon uair amháin.
Tháinig an líon is mó foirne buaiteacha ón Eoraip.
Ní raibh foireann bhuaiteach ar bith ag an Áise, ag an Astráil, ag an Afraic 
ná ag Meiriceá Thuaidh.

Is é Brasilia príomhchathair na Brasaíle. Tá foirgnimh na 
príomhchathrach leagtha amach i gcruth eitleáin.

Cé acu liathróid is 
túisce a shroichfi dh 

an talamh?
Nuair a bhí eolaithe ag dearadh 
na liathróide le haghaidh Chorn 
an Domhain 2014 thóg sé 
dhá bhliain go leith orthu. Bhí 
NASA ag obair leo – rinne siad 
an tástáil dóibh. Sa deireadh 
roghnaigh siad liathróid a raibh 
6 phainéal uirthi agus a 
raibh 437g meáchain inti.

An dóigh leat go ndéanann 
meáchan liathróide mórán 
difríochta do luas na liathróide 
agus í ag taisteal tríd an 
aer? Bain triail as an gcéad 
ghníomhaíocht eile go 
bhfeicfi dh tú. 

Bunábhair:
• Dhá liathróid a bhfuil meáchain éagsúla iontu, ach atá beagnach 

chomh mór lena chéile .i. liathróid leadóg boird agus liathróid ghailf
Treoracha:
1. Tuar cad a tharlóidh má ligeann tú don dá liathróid titim ón airde 

céanna ag an am céanna. An dóigh leat go dtitfi dh ceann amháin 
níos tapúla ná an ceann eile?

2. Taifead do thuar.
3. Déan imscrúdú le fáil amach an raibh an ceart agat.
4. Déan cinnte de gur tástáil chothrom í. Smaoinigh (i) ar an airde 

óna dtitfi dh na liathróidí agus (ii) conas a chinnteoidh tú go ligfi dh tú 
dóibh titim ag an am céanna?

Sciorr agus sleamhnaigh!
Seans maith gur shleamhnaigh 
tú síos sleamhnán mín gléineach 
am éigin. Ar dhromchla (surface) 
mín, ní bhíonn mórán frithchuimilte 
(friction) ann agus bíonn sé 
níos éasca gluaiseacht. Is fórsa 

Bunábhair:
• Próca scriúchlaibín (screw-on cap)
• Vaseline nó leacht gallúnaí (liquid soap) agus uisce
Treoracha:
1. Bí cinnte go bhfuil an claibín dúnta go docht ar an bpróca.
2. Cuimil Vaseline nó leacht gallúnaí ar an gclaibín.
3. Cé chomh héasca a bheidh sé, dar leat, an claibín a bhaint den 

phróca? 
4. Bain triail as. An féidir leat míniú a thabhairt ar an rud atá ag tarlú? 

Cén fórsa nach bhfuil ann?
Smaoinigh air seo:
Déan liosta de na háiteanna uile ina mbíonn frithchuimilt tábhachtach. 
Leid: cad faoi bhoinn chairr, páirteanna meaisín, boinn na mbróg, bóithre 
sleamhna.

   

An ndéanann an 
teocht difríocht do 
phreab liathróide?

Foraois Bháistí 
na hAmasóine

Sa Chorn Domhanda d’imir na foirne 
roinnt de na cluichí i Manaus, áit a 
mbíonn an teocht chomh hard le 
30°C. Bhí na foirne te! Bhí cluichí 
ar siúl i bPorto Alegre freisin – áit a 
mbíonn an teocht chomh híseal le 
11°C. An gceapann tú go mbeadh 
tionchar ag na difríochtaí seo sa 
teocht ar phreab na liathróide? Bain 
triail as an ngníomhaíocht seo go 
bhfeicfi dh tú.

Bunábhair:

• Liathróid a bhfuil aer inti

• Cuisneoir nó reoiteoir a bheidh tú ábalta a úsáid

• Rud éigin chun an liathróid a théamh m.sh. uisce te, radaitheoir, 
oigheann micreathonnach

• Rud éigin chun an airde a thomhas, m.sh. miosúr nó slat mhéadair

Treoracha:

1. Tuar: an bpreabfaidh liathróid níos airde má tá sí fuar, te, nó ar 
mheánteocht?

2. Pleanáil conas a thomhaisfi dh tú an phreab. An mbéarfaidh duine éigin 
ar an miosúr/ar an tslat mhéadair chun airde na preibe a thomhas?

4. Conas a chinnteoidh tú go mbeidh an tástáil cothrom? An gá ligean 
don liathróid titim ón airde chéanna gach uair?

5. Socraigh conas a théifi dh tú an liathróid agus conas a fhuaróidh tú í.

6. Déan an t-imscrúdú. Taifead na torthaí. An raibh an ceart agat?

Smaoinigh air seo:

An ceart duit na tástálacha a athdhéanamh? Cén fáth?

An gceapann tú go mbeidh tionchar ag an teocht ar liathróidí soladacha?

Bhí roinnt de chluichí an Choirn Dhomhanda ar siúl i gcathair Manaus, 
i lár fhoraois bháistí na hAmasóine. Is í seo an fhoraois bháistí is mó ar 
domhan agus tá níos mó ná leath di sa Bhrasaíl. 

Bíonn foraoiseacha báistí te fl iuch ó cheann ceann na bliana (all year 
round); bíonn sé ag cur báistí ceithre lá sa tseachtain, ar an meán. Bhí 
deacrachtaí ag a lán de na himreoirí san aeráid (climate) sin. Ach oireann 
(suits) an teas sin agus an bháisteach throm do chrainn agus do phlandaí. 
Tá a lán bia ar fáil d’ainmhithe freisin. Creid é nó ná creid é, bíonn suas le 
950 sórt (speiceas) éagsúil ciaróg  (beetle) ina gcónaí ar chrann amháin i 
bhforaois bháistí! 

Tá a fhios ag eolaithe go bhfuil na milliúin speiceas ainmhithe, plandaí 
agus feithidí ar domhan agus tá cónaí ar thart ar 10% díobh i bhforaois 
bháistí na hAmazóine. Tá na milliúin sórt éagsúil feithide san fhoraois, 
cúig oiread (times) sórt iasc ná mar atá in aibhneacha uile na hEorpa le 
chéile, agus 15% de speicis éan an domhain. Mar aon leo seo, tá púmaí, 
iaguair agus nathracha móra millteacha (an t-anacanda mar shampla) 
san fhoraois bháistí.

Tá foraois bháistí na hAmasóine an-tábhachtach - tagann 20% d’ocsaigin 
an domhain uaithi agus, chomh maith leis sin, fuair eolaithe amach gur 
féidir plandaí na foraoise báistí a úsáid mar chógais leighis (medicines) 
i gcás a lán galar; ailse, diaibéiteas, airtríteas ina measc. Go dtí seo, ní 
dhearna siad tástáil ach ar 1% de na plandaí mar chógas leighis – tá siad 
ag súil go bhfuil a lán cógas eile fós le fáil.

Cé acu liathróid is túisce a shroichfi dh an talamh? 
Cé acu liathróid is túisce a shroichfi dh an talamh? Má thiteann siad ón 
airde chéanna, ba chóir go sroichfeadh an dá liathróid an talamh ag an am 
céanna. Rudaí a bhfuil an cruth céanna orthu agus atá beagnach chomh 
mór lena chéile, titfi dh siad ag an luas céanna.

dofheicthe (invisible force) í 
frithchuimilt agus cuireann 
sí bac ar ghluaiseacht. Ach 
tá frithchuimilt an-úsáideach 
uaireanta – ar pháirc pheile, mar 
shampla. Tá stodaí ar bhuataisí 
peile agus méadaíonn siad an 
fhrithchuimilt, agus mar sin 
de, ní thiteann na himreoirí. 
Gan frithchuimilt, ní bheadh 
na himreoirí in ann an liathróid 
a chiceáil – shleamhnódh an 
liathróid óna mbuataisí. Tá 
50,000 uchtóg (bump) bheag ar 
dhromchla na liathróide, mar sin 
de, níl an liathróid an-sleamhain.

Smaoinigh anois ar na cúil 
bháire – nach gcaitheann siad 
lámhainní? Déanann lámhainní 
frithchuimilt agus cabhraíonn 
siad seo leis an gcúl báire breith 
go daingean ar an liathróid. 
Taispeánfaidh an chéad 
ghníomhaíocht eile duit go bhfuil 
frithchuimilt tábhachtach sa saol 
laethúil.

Crosfhocal
Trasna: 3 - AN FHRAINC,  4 - ANACANDA, 6 - BOG, 9 - BRAZILIA, 10 - OCSAIGIN
Síos: 1 - AN EORAIP, 2 - FRITHCHUIMILT, 5 - FORAOIS, 7 - MANAUS, 8 - CEITHRE


