An Spáinn

An Fiosraitheoir
Cén fáth nach maith le roinnt daoine
bheith ag eitilt, dar leat?

Tasc 2:
Is féidir taisteal ar eitleán. Ainmnigh 5 rud
eile ar a mbíonn daoine ag taisteal.
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Anois agus Fadó –
Eitleáin
Má fhéachann tú suas sa spéir, tá seans an-mhaith ann go
bhfeicfidh tú eitleán. Is dócha go mbeidh deatach ag teacht
amach as, cosúil le heireaball mór fada!
Tá eitleáin mhóra agus eitleáin bheaga ann. Bíonn a lán
daoine sna cinn mhóra, agus uaireanta, ní bhíonn sna cinn
bheaga ach an píolóta.
Is maith le daoine dul ar laethanta saoire go tíortha eile
ar eitleán, an Spáinn nó Meiriceá, mar shampla. Ní raibh
eitleáin ann i gcónaí. Ní raibh daoine in ann dul ar laethanta
saoire ar eitleán blianta ó shin.
Ba iad Orville agus Thomas Wright a thóg an chéad eitleán
ceart, agus a rinne an chéad eiltilt, níos mó ná 100 bliain ó
shin. Bhí an t-eitleán san aer ar feadh 12 shoicind! Orville a
bhí ar an eitleán agus ní raibh fuinneog ná suíochán ar bith
ann. Bhí ar Orville luí ar a bholg!
Tá an-difear idir an chéad eitleán sin agus na heitleáin atá
ann anois. Tá eitleán nua ann, mar shampla, a bhfuil spás
ann do 850 duine. Bíonn eitleáin ag eitilt an-tapa go deo
anois freisin! Is féidir dul go Meiriceá taobh istigh de 6 uair
an chloig! Tá fuinneoga, leithris agus teilifís iontu agus ní
chaithfidh daoine luí ar a mbolg! Is féidir leat bheith i do
shuí go compordach an t-am ar fad, agus má tá go leor
airgid agat, is féidir leat leaba a fháil go fiú!

Ceisteanna
1.

Cé
(a)
(b)
(c)

2.

Cén
(a)
(b)
(c)

áit a mbíonn daoine ag dul ar eitleán?
Ar scoil
Go tíortha eile
A luí

3.

Cén
(a)
(b)
(c)

uair a bhí an chéad eitilt ann?
50 bliain ó shin
100 bliain ó shin
Níos mó ná 100 bliain ó shin

4.

Cén
(a)
(b)
(c)

fáth ar luigh Orville ar a bholg?
Bhí sé compordach
Ní raibh suíochán ar an eitleán
D’fhéadfadh sé an talamh a fheiceáil go héasca

5.

Is féidir dul go Meiriceá taobh istigh de 6 uair an 		
chloig mar:
(a) tá na heitleáin mall anois.
(b) tá bóthar maith ann anois.
(c) tá na heitleáin níos tapúla anois.

6.

Conas is féidir leat leaba a fháil ar eitleán,
dar leat?
(a) Caithfidh tú taisteal san oíche
(b) Caithfidh tú ticéad daor a cheannach
(c) Caithfidh tú bheith tuirseach

acu atá fíor?
Tá gach eitleán an-mhór
Tá gach eitleán beag
Tá cuid acu beag

