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Breis eolais
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http://spaceplace.jpl.nasa.gov 

https://www.esa.int/esaKIDSen/SEM8BTMZCIE_ OurUniverse_0.html

Fascinating facts

Fuair eolaithe Plútón sa bhliain 1930. Cailín 11 bhliain d’aois a bhaist an t-ainm 
Plútón air. Dá mbeifeá i do chónaí ar Phlútón, bheadh sé an-difriúil ón saol atá 
agat anseo ar an domhan. Tóg fad na bliana, mar shampla: bheadh bliain amháin 
ar Phlútón cothrom le 248 bliain ar an domhan; bheadh lá amháin cothrom le 6.4 
lá ar an domhan. Tá cúig ghealach ag Plútón ach níl Plúton ach thart ar aon trian 
chomh mór le gealach an domhain. Creathann (wobble) gealacha Phlútóin agus 
mar sin, dá mbeifeá i do chónaí ar cheann acu, ní bheadh a fhios agat cá n-éireodh 
an ghrian ar maidin. Bheadh do mheáchan difriúil freisin.  Braitheann (depends) 
do mheáchan ar dhomhantarraingt – tá an domhantarraingt i bhfad níos ísle ar 
Phlútón ná ar an domhan. Duine a mheánn 68 kg ar domhan, ní mheáfadh sé ach 
4 kg ar an abhacphláinéad Plútón, dá mbeadh sé ann. Oibrigh amach an meáchan 
a bheadh agat féin ar Phlútón. 
Mí Iúil seo caite, sheol an spásárthach New Horizons thar Phlútón. Chuir sé a lán 
eolais agus grianghraf ar ais chuig eolaithe anseo ar domhan. Sna grianghraif, 
is féidir féachaint ar shléibhte oighir, ar oighearshruthanna (glaciers), ar 
shliabhraonta (mountain ranges) atá níos airde ná na Píréiní agus ar scornacha 
(gorges) atá trí huaire níos doimhne ná an Cainneon Mór (Grand Canyon).  Ceapann 
eolaithe go bhfuil na sléibhte seo réasúnta óg – níl siad níos mó ná 100 milliún 
bliain d’aois! 

Plútón  

Amárach is é Lá na gCrann TetraPak é agus tá gach duine ag súil 
go mbeidh tú ‘dílis don dúlra’. Feicfidh tú teachtaireachtaí, pictiúir 
agus puzail faoi athchúrsáil ar chartáin bhainne Avonmore ar scoil. 
Tá sonóg (mascot) ann don lá, Sammy an t-iora rua. Beidh eolas 
aige  maidir le crainn a chur, siúlóidí a dhéanamh sa choillearnach 
(woodland), agus tionscnaimh eile a bheadh oiriúnach do Lá 
na gCrann. Beidh níos mó ná 1,000 crann coil (hazel) nó beithe 
(birch) ar fáil do bhunscoileanna – tá breis eolais ar an suíomh  
www.treeday.ie, mar aon le treoir a bhaineann le crainn dhúchasacha 
(native) na hÉireann, treoracha simplí maidir le crann a chur agus a 
fhás i gcartán bainne scoile, agus an-chuid rudaí suimiúla eile. 

Lá na gCrann

Fíricí Fónta
•	 Anuraidh,	d’úsáid	eolaithe	pléascáin	chun	an	barr	a	bhaint	de	shliabh	

sa tSile (Chile) agus chuir siad teileascóp ollmhór ar bharr an tsléibhe 
ansin. Beidh an teileascóp ag lorg na réaltraí is sine sa chruinne agus 
beidh sé in ann breathnú go grinn ar phláinéid atá gar do réaltaí eile.  

•	 Sheol	eolaithe	an	ceamara	digiteach	is	mó	riamh	isteach	sa	spás	sa	
bhliain 2013. Tá an ceamara ar an spásárthach Gaia. Déanfaidh sé an 
léarscáil thríthoiseach is mó agus is cruinne (most precise) riamh dár 
ngrianchóras, Bealach na Bó Finne, trí staidéar a dhéanamh ar níos 
mó ná míle milliún réaltaí.

•	 Is	é	Proxima	Centauri		an	réalta	is	gaire	dár	réalta	(an	ghrian).	Tá	sé	
thart ar 4.24 solasbhliain (light years) ar shiúl. Tá solasbhliain amháin 
cothrom le 9,500,000,000,000 (9.5 trilliún) ciliméadar. Cé mhéad 
ciliméadar é 4.25 solasbhliain? 

Trasna
3.  Ba é Yuri ______an chéad duine a thaistil i spás. (7)
4.  Ar an domhan seo, titeann gach rud mar gheall uirthi. (7)
6.  _________ na Bó Finne is ainm dár réaltra. (7)
8.  Is é Mearcair an pláinéad is _______ don ghrian. (5)
9.  Abhacphláinéad sa Chrios Astaróideach. (5)

Anuas
1.  Fear na curiarrachta maidir le méid ama a chaitheamh sa spás. (7)
2.  Tá Crios ______ níos faide amach ná Plútón. (6)
3.  Tá cúig ______ ag Plútón. (8)
5.  An chéad duine a chonaic gealacha ag dul thart ar Iúpatar. (7)
7.  Luíonn an crios astaróideach idir ____ agus Iúpatar. (4)

Crosfhocal

An Ghaeilge sa spás
Tá bealaí an-deas againn sa Ghaeilge chun cur síos a dhéanamh ar rudaí 

sa spás:
•	 cóiméad	-	réalta	eireabaill	/	réalta	scuaibe	/	réalta	mhongach	
•	 ár	ngrianchóras	-	Bealach	na	Bó	Finne	/	An	Láir	Bhán	/	Claí	Mór	na	

Réaltaí
•	 An	Camchéachta	–	An	Céachta	/	an	tSeisreach
•	 Dónal	na	Gealaí	–	an	‘aghaidh’	a	fheicimid	sa	ghealach
•	 ‘Coinnle	na	n-aingeal’	a	thug	an	file,	Máire	Mhac	an	tSaoi,	ar	réaltaí
Agus	ar	ndóigh	Mí	Feabhra	2013,	sheol	an	spásaire	Chris	Hadfield	an	
chéad	teachtaireacht	i	nGaeilge	riamh	ón	Stáisiún	Idirnáisiúnta	Spáis.	‘Tá	
Éire	fíorálainn’	a	dúirt	an	tvuít.



Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Mollaí Cúl Maidhc Reascóp 

Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig –  Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN) Imleabhar 12, Eagrán 4  7 Deireadh Fómhair 2015

Is í seo Seachtain 
Dhomhanda an Spáis. 
Ar fud an domhain 
tá réalteolaithe 
(astronomers) ag 
ceiliúradh an méid 
eolais atá foghlamtha 
againn faoin gcruinne 
(universe)	le	roinnt	
blianta anuas. 

Deir daoine gurb í an 
réalteolaíocht an sórt 
eolaíochta is sine.  Tá a 
fhios againn go ndearna 
daoine staidéar ar 
réaltaí agus ar phláinéid 
chomh fada siar le 5000 
R.C. Ach suas go dtí an 
15ú haois, cheap daoine 
gurb é an domhan 
seo lár na cruinne 

agus gur imrothlaigh 
(revolved)	gach	rud	eile	
thart air.  Ina dhiaidh 
sin, fuair siad amach 
go n-imrothlaíonn 
an domhan agus na 
pláinéid eile thart ar an 
ngrian. Ansin, fuair siad 
amach gur réalta í an 
ghrian agus go bhfuil 
an ghrian ar cheann 
de (one of) bhilliún 
réalta, nó thart air sin, 
inár réaltra	(galaxy).		
Bealach na Bó Finne 
(Milky Way) an t-ainm 
atá ar ár réaltra. Agus 
tá Bealach na Bó Finne 
ar cheann de bhilliún 
réaltra, ar a laghad, sa 
chruinne. Is dócha go 

mbeimid	ag	fi	onnadh	
(discovering)	rudaí	nua	
faoin gcruinne go ceann 
i bhfad. 

Inár ngrianchóras, 
tá an ghrian ann agus 
rudaí eile atá níos lú 
ná an ghrian; ocht 
bpláinéad a ghluaiseann 
thart ar an ngrian, ina 
measc.	D’fhoghlaim	
eolaithe rudaí nua 
faoinár ngrianchóras 
(solar system) le déanaí. 
Mí Iúil seo caite, fuair 
eolaithe an-chuid 
eolais nuair a bhí an 
spásárthach New 
Horizons ag taisteal 
thar Phlútón ar imeall 
(edge) ár ngrianchórais. 

D’fhág	an	spásárthach	
an domhan seo sa 
bhlian 2006 agus tá 
sé ag taisteal trínár 
ngrianchóras ó shin. 
Mí an Mhárta seo 
caite, tá spásárthach 
eile ann, darb ainm 
Dawn, shroich sé an 
t-abhacphláinéad 
(dwarfplanet) Ceres. Tá 
an t-abhacphláinéad atá 
sa chrios astaróideach 
(asteroid belt) idir na 
pláinéid Mars agus 
Iúpatar. Ceapann 
réalteolaithe anois go 
bhfuil níos mó uisce úir 
(fresh) ar Ceres ná mar 
atá ar an domhan seo.  
Má tá uisce ann, 

seans go bhfuil beatha 
ann freisin!

Go	dtí	seo,	d’éirigh	
le daoine taisteal 
chomh fada leis an 
ngealach, 384,400 km 
ar shiúl (away) agus 
maireann daoine ar 
feadh na míonna ar an 
Stáisiún Idirnáisiúnta 
Spáis, 420 km os 
cionn an domhain. Tá 
súil ag NASA daoine 
a chur níos faide arís 
isteach sa spás ar an 
spásárthach Orion 
–	agus	sa	todhchaí,	
b’fhéidir	go	mbeidh	
siad in ann tuirlingt 
ar astaróideach, ar 
ghealach Mhars nó ar 

Mhars féin. 
Anois tá réalteolaithe 

ag	fi	osrú	cad	atá	níos	
faide amuigh sa spás 
ná ár ngrianchóras.  
Teastaíonn uathu 
fáil amach cad 
atá sa Chianspás 
(‘Deep	Space’).	Tá	
taiscéalaithe (probes) 
ag	fi	osrú	réaltraí	nua,	
grianchórais nua 
agus eiseapláinéid 
(exoplanets).	Fuair	
eolaithe amach go 
bhfuil beagnach 2000 
eiseapláinéad	ag	fi	thisiú	
(orbiting) thart ar réaltaí 
atá i bhfad i gcéin. 
Cá	bhfi	os	dúinn	nach	
bhfuil beatha ar roinnt 

Discovery  

Fionnachtana



Freagraí ar Thráth na gCeis 
1	(b)	fomhuireán;	2	(c)	Everest;	3	(b)	Nautilus;	4	(a)	Mhaigh	Nuad; 

 5 (b) scátháin; 6 (a) Lios Mór Arbh eol duit?
Thiar san 1940idí, rinne eolaithe tuar nach mbeadh gá ag an 
domhan le níos mó ná cúig ríomhaire riamh!

Computers

Taisteal sa spás
Is féidir a lán rudaí a fhoghlaim faoin spás má fhéachann tú air, ach 
má théann tú ann, foghlaimeoidh tú i bhfad níos mó arís! Tá spásairí 
ag dul chuig an spás le 50 bliain anuas. Ba é an Rúiseach, Yuri 
Gagarin, an chéad duine a chuaigh isteach sa spás. Chuaigh sé sa 
bhliain 1961. Ó shin i leith, thaistil níos mó ná 500 duine i bhfad ar 
shiúl ónar bpláinéad.

Nuair a bhíonn spásairí ar an Stáisiún Idirnáisiúnta Spáis, bíonn obair 
le déanamh acu ach bíonn am acu chun sos a ghlacadh freisin agus 
a scíth a ligean. Dear cluiche boird dóibh.

Ár ngrianchóras

Inár ngrianchóras, is é Mearcair an pláinéad is gaire don Ghrian. Ansin tá 
Véineas ann agus ansin an Domhan. Tá Mars ann ina dhiaidh sin. Is i bhfad 
níos faide amach ón ngrian atá Iúpatar, Satarn, Úránas agus Neiptiún. Scríobh 
ainmneacha na bpláinéad seo isteach ar an léaráid thuas. Tá Plútón ar imeall 
an ghrianchórais agus cheap eolaithe go raibh sé ina phláinéad freisin 
ach chinn (decided) siad sa bhliain 2006 go raibh sé róbheag le bheith ina 
phláinéad ceart. Abhacphláinéad an t-ainm a thugtar ar an sórt seo pláinéid 
anois. 

Tá an Crios Astaróideach idir Mars agus Iúpatar. Tá na mílte rud ann, ina 
measc an t-abhacphláinéad Ceres. Tá an Crios Kuiper níos faide amach ná 
Plútón. Tá na milliúin cóiméad (comet) oighir ann. Gluaiseann na cóiméid seo 
thart ar an ngrian go han-tapa. Anuraidh, tháinig an cóiméad 67P réasúnta 
gar don domhan.

Féach ar réaltaí
I	bhfad	ó	shin	nuair	a	d’fhéach	eolaithe	ar	an	spás	ní	raibh	uirlis	ar	bith	acu	
–	ní	raibh	acu	ach	a	súile	féin.	Mar	sin,	ní	raibh	siad	in	ann	mórán	a	fheiceáil.	
Ach	go	luath	sna	1600idí	d’airg	déantóir	lionsaí	(eyeglass	maker)	an	chéad	
teileascóp, agus ina dhiaidh sin, bhí eolaithe ábalta féachaint ar rudaí a bhí 
níos faide ar shiúl, agus bhí siad in ann féachaint go grinn ar rudaí a bhí níos 
gaire dóibh, an ghealach agus na pláinéid mar shampla. 

Sa	 bhliain	 1609,	 d’úsáid	 Galileo teileascóp 
simplí. Ní raibh ann ach dhá fheadán (tube) 
agus lionsa (lens) ag an mbarr agus ag an 
mbun. Ba é Galileo an chéad duine a chonaic 
na gealacha thart ar Iúpatar agus chonaic sé 
sléibhte agus cráitéir ar an ngealach freisin. 
Bíonn cuma ait ar rud má fhéachann tú air 
trí lionsa. Sa chéad ghníomhaíocht eile beidh 
seans agat an sórt teileascóip a bhí ag Galileo 
a shamhlú.  

Déan do theileascóp féin
Bunábhair:
•	 2	ghloine	formhéadúcháin	
•	 Feadán	cairtchlár	ó	thuáille	cistine	(más	mian	leat)
TREORACHA
1.  Dún súil amháin. Cuir gloine formhéadúcháin amháin gar don tsúil eile ach 

gan í a bheith i dteagmháil leis an tsúil.
2.  Tríd an lionsa, féach ar rud éigin i bhfad uait, m.sh. crann nó cara. Beidh an 

rud doiléir. Cuir an dara lionsa os comhair an chéad lionsa. Go mall, bog an 
dara	lionsa	amach	uait	go	dtí	gur	soiléire	a	fheicfidh	tú	an	rud	atá	 
i bhfad uait.

4.  An bhfuil an rud bun os cionn nó an bhfuil sé mar ba chóir dó a bheith?

Sna 1600idí, na híomhánna (images) a chonaic a lán de na réalteolaithe, bhí 
siad bun os cionn. Ní fadhb mhór í sin má tá tú ag féachaint ar réalta, mar go 
hiondúil bíonn an chuma chéanna ar réalta má tá sí bun os cionn nó má tá sí 
mar ba chóir di a bheith. Is féidir le teileascóip an lae inniu na rudaí a chasadh 
an bealach ceart. 

an Camchéachta 

an Réalta Thuaidh 

Spéir breac 
le réaltaí

Má	 fhéachann	 tú	 ar	 an	 spéir,	 oíche	 gheal,	 feicfidh	 tú	 go	 bhfuil	 na	
milliúin réalta ann. Is grian é gach réalta, díreach cosúil leis an ngrian 
atá againne, grian a thugann solas agus teas dúinn. Tá ainm ar roinnt 
mhaith de na réaltaí seo ach bíonn sé deacair iad a aithint ar a chéile. 
Iarr ar dhuine fásta dul amach leat oíche réaltach agus cabhrú leat an 
Camchéachta (the Plough) a aimsiú. 
Is grúpa de sheacht réalta é an Camchéachta. Deir daoine go bhfuil 
cruth	sáspain	agus	 láimhe	(handle)	air.	Anois,	aimsigh	an	dá	‘réalta	
treoracha’	 (pointers)	 sa	 Chamchéachta.	 Seo	 iad	 an	 dá	 réalta	 óna	
silfeadh	 leacht	 dá	 ndoirtfeá	 leacht	 amach	 as	 an	 ‘sáspan’.	 Féach	
ar fhad an bhearna atá eatarthu. Tá an Réalta Thuaidh cúig huaire 
níos faide ná an fad seo ar shiúl, sa treo céanna ina bhfuil na réalta 
treoracha seo ag síneadh (suas ón sáspan). 



Cluiche atá 
oiriúnach don spás. 

Níl sé chomh héasca agus a cheapfá. Anseo ar an domhan, tarraingíonn 
an domhantarraingt	(gravity)	gach	rud	anuas.	Ach	ní	tharlaíonn	sé	sin	sa	
spás. Smaoinigh ar na rudaí seo agus tú ag dearadh an chluiche:
4	 Caithfidh	sé	bheith	beag	éadrom	–	ní	féidir	leis	na	spásairí	mórán		
 bagáiste a thabhairt leo.
4	 Caithfidh	tú	bealach	éigin	a	dhearadh	chun	an	bord	a	ghreamú	síos		
 sa chaoi go bhfanfaidh sé san aon áit amháin gan domhantarraingt.
4	 Caithfidh	tú	bealach	éigin	a	dhearadh	chun	na	licíní	a	ghreamú	don		
	 bhord	–	titfidh	siad	thart	gan	domhantarraingt.
4	 Ní	féidir	díslí	(dice)	a	úsáid	in	áit	gan	domhantarraingt	–	leanfadh		
 siad ar aghaidh ag rolladh thart!

Bunábhair:
•	 Ábhair	chun	an	cluiche	a	dhéanamh	.i.	páipéar,	cairtchlár	éadrom,	

plaisteach ó sheanchartáin
•	 Siosúr
•	 Seilitéip
•	 Blu-tack	nó	Velcro	(más	mian	leat)
•	 Fáiscíní	(clips)	nó	ceanglóirí	(fasteners)	páipéir
•	 Marcóirí

Treoracha:
1.  Smaoinigh ar phlean maith le haghaidh cluiche cláir. Leid: Coinnigh 

simplí	é	–	ná	húsáid	níos	mó	ná	cúpla	licín	(counter/piece).	D’fhéadfá	
cóip a dhéanamh de chluiche atá agat cheana féin.

2.		 Caithfidh	tú	réiteach	a	dhéanamh	ar	na	fadhbanna	a	bhaineann	le	
cluiche a imirt sa spás - pleanáil conas é seo a dhéanamh.

3.  Déan liosta de na hábhair a bheidh ag teastáil uait.
4.  Déan do chluiche agus bain triail as.

Ar	ndóigh,	ní	féidir	leat	easpa	domhantarraingthe	(lack	of	gravity)	a	
chruthú. Ach greamaigh an cluiche faoi bhun (underneath) boird agus 
déan	iarracht	é	a	imirt	‘bun	os	cionn’	go	bhfeicfidh	tú	an	oibríonn	sé	nó	
an dtiteann na licíní uaidh.

Pléigh:
An raibh sé éasca an cluiche a imirt bun os cionn? An gceapann tú go 
mbeadh sé éasca é a imirt gan domhantarraingt?

Freagraí ar an gCrosfhocal
Trasna: 3; Gagarin. 4; Domhantarraingt. 6; Bealach. 8; Gaire. 9; Ceres.  

Anuas: 1; Padalka 2; Kuiper. 3; Ghealach. 5; Galileo, 7; Mars.
Arbh eol duit?

An mhí seo caite, tháinig spásaire Rúiseach ar ais ar domhan tar éis 879 
lá a chaitheamh sa spás; Gennady Padalka is ainm don spásaire.  Tá an 
churiarracht (record) aige don mhéid is mó ama a chaitheamh sa spás.  


