
Mollaí Cúl Maidhc Reascóp 

Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig –  Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN) Imleabhar 12, Eagrán 13, 16 Nollaig 2015

Foilsíonn an Irish Independent Eureka, i 
gcomhar leis an Ionad Oideachas Eolaíochta 
ag Coláiste Phádraig, Droim Conrach, BÁC 
9, le tacaíocht ón gComhairle um Oideachas 
Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Aistriúchán: Bairbre Ní Ógáin
Eagarthóireacht: Pól Ó Cainín
Taighde & Téacs: Paula Kilfeather,
Clíona Murphy, Fiachra Ó Brolcháin &
Janet Varley
Dearadh: INM Studio
Scríobh chuig: Louise Kirwan, Eureka,
Irish Independent, 27-32 Sráid Thalbóid, BÁC 1
Líne do Chustaiméirí: 023 8863850 nó
Cuir ríomhphost chuig:
eureka@ independent.ie
Cuir ordú chuig schools.independent.ie

Ionad Oideachas Eolaíochta

Ceiliúrfaimid Lá Nollag 
i gceann naoi lá! Táimid 
cinnte go bhfuil tú ag súil 
go mór le saoire na Nollag 
agus leis an spórt agus an 
spraoi a bhíonn ag daoine 
ag an am seo den bhliain. 
Ceiliúrann daoine an 
Nollaig ar bhealaí éagsúla, 
ach thar gach rud eile, 
is féile síochána,  sonais 
agus cairdis í. Is nós deas 
é bronntanais a mhalartú 
le do theaghlach agus le 
do chairde – nós a théann 
siar i bhfad. Is cosúil gur 
thosaigh an nós sa Róimh 
ársa – bhíodh féile acu 

ag deireadh na bliana 
in onóir Shatairn, dia an 
fhómhair. Thugadh daoine 
bronntanais dá chéile mar 
chuid den cheiliúradh sin. 
Lean an nós go dtí an lá 
atá inniu ann! 

Go minic, faigheann 
páistí bréagáin mar 
bhronntanais. Bíonn caint 
ar bhréagán éagsúil gach 
bliain, ach bíonn a lán 
daoine ag lorg bréagán 
áirithe um Nollaig. Deir 
daoine gurb iad na babóga 
na bréagáin is sine agus 
gurb é an yó-yó an dara 
bréagán is sine. Tá yó-yó 

cloiche atá níos mó ná 
3,000 bliain d’aois le 
feiceáil sa mhúsaem 
in Aithin (Athens) sa 
Ghréig. Sa bhliain 1958, 
bhí a lán daoine ag lorg 
húlahúpanna plaisteacha 
ach tá a fhios againn gur 
imir páistí le húlahúpanna 
déanta as fíniúnacha 
(grapevines) 3,000 bliain 
ó shin. 

Na céadta bliain ó shin, 
sa cheathrú haois, bhí 
easpag ann darbh ainm 
Nioclás. Fear fi al  fl aithiúil 
ba ea é agus bhí sé de 
cháil air go dtugadh 

sé sónna (treats) agus 
bronntanais bheaga do 
dhaoine, do pháistí ach 
go háirithe. Insíonn scéal 
amháin dúinn gur chaith 
Nioclás trí mhála óir síos 
simléar chuig fear bocht. 
Thit na málaí isteach i 
stocaí a bhí ag triomú os 
cionn na tine. Is as seo 
a tháinig an nós stocaí a 
chrochadh Oíche Nollag. 
Tá ar a laghad ceithre 
shéipéal in Éirinn (ceann 
i nGaillimh, ceann i gCo. 
na Mí agus dhá cheann 
i mBÁC) agus tá siad 
tiomnaithe (dedicated) 

don Easpag seo, Naomh 
Nioclás Mhíora.

Anois tagann Daidí na 
Nollag nó San Nioclás 
anuas an simléar! Is 
dócha gur chuala tú go 
bhfuil cónaí air ag an 
bPol Thuaidh agus go 
ndéanann sé féin agus a 
chuid lucharachán (elves) 
bréagáin. Oíche Nollag, 
tarraingíonn naoi réinfhia a 
charr sleamhnáin (sleigh) 
trí na spéartha agus 
timpeall an domhain, agus 
tá an carr sleamhnáin 
pacáilte go barr le 
bronntanais.  Uaireanta 

tugann daoine an leasainm 
‘an 9ú réinfhia’ ar Rudolph 
-  an eol duit ainmneacha 
na réinfhianna eile?

In Eureka is eol 
dúinne anseo ainm 
an-tábhachtach eile – 
ainm bhuaiteoir chomórtas 
Sheachtain na hEolaíochta. 
Cé a gheobhaidh dearbhán 
Shaw Scientifi c? Féach 
ar an leathanach cúil. 
Beidh Eureka ar ais leat 
san Athbhliain; idir seo 
agus sin, Nollaig faoi 
shéan agus Athbhliain faoi 
mhaise dhuit. 

Cad atá sna scamaill?
Léigh tú faoi réinfhianna agus faoi stair bréagán.  Líon isteach anois ainmneacha na 
réinfhianna agus líon isteach na bearnaí. Tá na leideanna sna scamaill agus tá na freagraí 
le fáil in áiteanna éagsúla. Seans go mbeidh ort roinnt de na freagraí a lorg i leabhar / ar 
ríomhaire.

Pléigh: 
Cén bréagán is fearr leat? 
Cé na bréagáin a n-imríonn do chairde leo?

1. Thosaigh páistí sa 
Ghearmáin ag cur 

spéise i dtithe babóg sna

 2.  Na bréagáin is 
sine ar domhan

3. Imir go maith’ 
is brí le hainm an 

bhréagáin seo

5. Tóir ar 
mhionsamhlacha 

iarnróid sna

Seó na hOíche
Gach bliain, idir Nollaig 4 agus Nollaig 17, bíonn taispeántas iontach de 
réaltaí reatha (shooting stars) le feiceáil. Tugaimid an t-ainm Geiminidí 
orthu mar ceapann eolaithe go dtagann siad ón réaltbhuíon (constellation) 
Gemini (an Cúpla). Tosaíonn réaltaí reatha mar dhreigeoidigh (meteoroids) 
– carraigeacha beaga nó píosa beaga bruscair inár ngrianchóras. Má dhó-
ídíonn (burns up) an dreigeoideach agus í ag gluaiseacht trí atmaisféar an 
domhain, tugaimid an t-ainm dreigít (meteor) nó réalta reatha uirthi. Tá súil 
againn nach mbeidh sé róscamallach go ceann cúpla oíche. Má fhéachann 
tú suas sa spéir tar éis don ghrian dul faoi, seans maith go bhfeicfi dh tú thart 
ar 120 dreigít nó réalta reatha ag gluaiseacht tríd an aer ar ardluas – thart ar 
42 ciliméadar sa soicind!

Torthaí an 
Chomórtais

Go raibh míle maith agaibh as na hiontrálacha uile a sheol sibh isteach ar 
Chomórtas Sheachtain na hEolaíochta. Bhí na smaointe agus na léaráidí 
ar fheabhas – bhí sé an-deacair buaiteoir a roghnú. Dhear daoine róbait 
a dhéanfadh obair tí nó obair bhaile! Dhear daoine eile rudaí a chabhródh 
leo siúd atá faoi mhíchumas. Bhíomar an-sásta go raibh oiread sin daoine 
buartha faoin timpeallacht agus faoi bhruscar. Bolgáin a chabhródh le 
duine análú faoi uisce, aireagán chun crith talúin a stopadh, páipéar 
in-athúsáidte, leabhragáin chruinne, cnaipí suaimhnis do mhúinteoirí, 
foláirimh do bha a bhfuil maistíteas orthu - sin roinnt de na moltaí iontacha 
a fuaireamar. Maith sibh!
Shocraigh an coiste an duais a thabhairt do Stephy Regi Paul, i Rang 
6 (Rang Iníon Mhic an Bhiocáire), Scoil Náisiúnta Muire na Freastógála, 
Baile Bhailcín, BÁC 12 don ‘Auto Flyer Shoe’. Comhghairdeas!

10. Ainm eile ar 
réaltaí reatha

6. Scrabble ar fáil 
sa bhliain

7. An dara bréagán 
is sine

8. An cluiche cláir is 
mó a bhfuil tóir air

9.  Ainmníodh an 
bréagán seo as 

Uachtarán Mheiriceá

Peace and friendship
Síocháin, sonas agus 

cairdeas chugat

4. Míreanna mearaí 
ar fáil sa bhliain



Polaistiréin  Plaisteach

Fíricí fónta ar réinfhianna
Cé go mbraitheann San Nioclás ar réinfhianna a eitlíonn, tá gnáthréinfhianna beo 
in áiteanna ina bhfuil sneachta agus oighear, i gCeanada, in Alasca, sna críocha 
Lochlannacha agus sa Rúis. I dtuaisceart na dtíortha sin, tá an-tábhacht ag baint 
leis na réinfhianna toisc go mbraitheann muintir na háite orthu. Faigheann siad 
bainne, feoil, éadaí agus modh taistil ó na réinfhianna. Fadó, rinne na daoine 
pubaill as craicne réinfhianna. 
Tá corp an réinfhia in oiriúint (suited) don saol san Artach fuar. Tá crúba leathana 
cothroma orthu agus leathann (spread) na crúba amach óna chéile; cabhraíonn 
sé seo leo siúl i sneachta an gheimhridh agus ar thalamh bhog fhliuch an 
tsamhraidh. Sa gheimhreadh, itheann réinfhianna léicin (lichens). Bíonn orthu 
tochailt (dig) sa sneachta chun an bia seo a fháil. Bíonn an sneachta suas le 
méadar ar doimhneacht (deep). 
Is cosúil nach gcuireann an fhuacht isteach ar réinfhianna. Bíonn siad compordach 
fiú nuair a bhíonn an teocht chomh híseal le -40° C. B’fhéidir gurb é cóta fionnaidh 
na réinfhianna a chabhraíonn leo. Tá dhá shraith (layer) ann – ceann clúmhach 
(woolly) tiubh in aice leis an gcraiceann agus cóta mór le ribí fada tolla (hollow) 
fionnaidh ar bharr. Tá na ribí tolla seo lán le haer. 

Te teolaí

SMAOINIGH AIR SEO: 
Cé acu cupán is faide a choinnigh an t-uisce te? Cé acu is fearr mar 
inslitheoir teasa – plaisteach nó polaistiréin? Cén fáth a bhfuair tú an 
toradh seo?

Cúpla seachtain ó shin, d’inis Eureka duit faoi ábhair a bhí go maith mar 
sheoltóirí leictreachais agus ábhair eile a bhí go maith mar inslitheoirí. Más 
inslitheoir maith leictreachais é ábhar, ní ligfidh sé do shruth leictreachais 
gluaiseacht tríd. Is inslitheoirí maithe iad plaisteach agus páipéar. 
Féachfaimid, an tseachtain seo, ar ábhair nach ligeann don teas gluaiseacht 
ná bogadh tríothu. Tugaimid an t-ainm inslitheoirí teasa / inslitheoirí 
teirmeacha (thermal) orthu. 

Deir eolaithe gur inslitheoir maith teasa é aer. Tá ribí tolla i bhfionnadh 
an réinfhia. Bíonn na ribí seo lán le haer. An t-aer i bhfionnadh an réinfhia, 
deir eolaithe go gcuireann an t-aer sin bac le héalú teasa ón gcorp. Mar 
sin, bíonn an réinfhia te teolaí. Tástáil an smaoineamh seo sa chéad  
ghníomhaíocht eile. 

BUNÁBHAIR: 
•	 Teirmiméadar	
•	 Uisce	fionnuar	ón	mbuacaire	
•	 2	chupán:	ceann	polaistiréine	(is	aer	é	95%	de	pholaistiréin)	agus		 	
 ceann plaisteach
•	 Claibíní	(nó	scragall	cistine)	do	na	cupáin	

TREORACHA: 
1.  Cuir an méid céanna uisce the sa dá chupán. Clúdaigh iad.
2.  Tuar cé acu cupán uisce is faide a fhanfaidh te. 
3.  Tomhais teocht an uisce sa dá chupán gach 5 nóiméad. 

Cupán 
Polaistiréine 
Cupán 
Plaisteach

Teocht tar éis 
5 nóiméad 

Teocht tar éis 
10 nóiméad 

Teocht tar éis 
15 nóiméad 

Teocht tar éis 
20 nóiméad 

Bréagáin

Dáiríre, is beag athrú a thagann ar dhearaí bréagán ó aois go haois, liathróidí, 
húpúnna agus bábóga, mar shampla. Tá bábóga ar na bréagáin is sine – bhí 
bábóga ag muintir na Sean-Éigipte. Tá an-tóir orthu go fóill – tá súil ag a lán páistí 
go bhfaighidh siad ‘Elsa’ mar bhronntanas i mbliana. Sna 1600idí, bhí an-tóir ar 
thithe bábóg – agus tá tóir orthu go fóill.  Bíonn baint ag a lán bréagán nua-aoiseach 
le scannáin (Star Wars mar shampla) agus le cláir theilifíse. Le blianta beaga 
anuas, tá an-éileamh (demand) ar chluichí leictreonacha,  Playstation, Xbox agus 
mar sin de.  Deir saineolaithe bréagán linn go mbeidh an-tóir ar My Friend Freddy, 
teidí idirghníomhach i mbliana. Beidh an-tóir freisin ar na pandaí nua a labhraíonn 
Gaeilge, Giob agus Geab, agus ar an teidí a labhraíonn Gaeilge, BabyBabóg. Bhí an 
chéad teidí le fáil sa bhliain 1903 agus is breá le páistí teidithe go fóill. Fuair siad an 
t-ainm Teidí ó Uachtarán Mheiriceá, Theodore Roosevelt – Teddy an leasainm a bhí 
air. Bíonn éileamh ar Lego i gcónaí freisin – bhí na brící plaisteacha ar fáil den chéad 
uair sna 1960idí. Tagann an t-ainm Lego ón bhfocal Danmhairgise ar ‘imir go  maith’. 
Roimh an 20ú haois, ní raibh mórán bréagán ag páistí agus bhí na bréagáin an-
luachmhar. Ach nuair a thosaigh an Réabhlóid Thionsclaíoch (Industrial Revolution), 
rinne daoine rudaí i monarchana, agus de réir a chéile, tháinig ísliú ar chostas na 
mbréagán. Roinnt mhaith de na bréagáin atá againn, tá siad cosúil leis na cinn a 
bhí ag páistí san 18ú haois. Sa bhliain 1767, bhí míreanna mearaí ar fáil den chéad 
uair – bhí an chéad cheann bunaithe ar thíortha na hEorpa. Bhí mionsamhail iarnróid 
ar fáil sna 1830idí agus is breá le páistí an lae inniu a bheith ag imirt leo freisin. Tá 
tóir ar chluichí cláir ó na 1300idí anuas.  Is dócha gurb é Monopoly an cluiche cláir is 
mó a bhfuil tóir air agus is é Scrabble an cluiche cláir focal is ansa le daoine – bhí sé 
ar fáil den chéad uair i 1951. An eol duit go bhfuil leaganacha Gaeilge de Monopoly 
and Scrabble ar fáil?
Breis eolais 
Léigh faoi bhréagáin an 19ú haois sa Bhreatain ar:  http://www.bbc.co.uk/schools/
primaryhistory/victorian_britain/toys_and_games 

Te nó Fuar?

Más inslitheoir maith teasa é aer, mar a deir eolaithe, ba cheart go gcoinneodh 
sé rudaí fuara fuar. An gceapann tú go gcuirfeadh sé bac le teas ag bogadh 
isteach i rud fuar? Tástáil an tuairim seo le cumhdach bolgóideach 
(bubblewrap). Cad is cumhdach bolgóideach ann? Dhá shraith de phlaisteach 
a bhfuil bolgáin aeir eatarthu.

BUNÁBHAIR: 
•		 Dhá	chiúb	oighir	den	mhéid	chéanna	
•		 Cumhdach	bolgóideach	
•		 Scannán	cumhdaithe	
•		 Siosúr	
•		 Seilitéip	
•		 Uaineadóir	m.sh.	clog	nó	uaireadóir	

TREORACHA: 
1.  Fill dhá shraith den scannán cumhdaithe thart ar chiúb amháin oighir.  
 Bí cinnte nach bhfuil aon aer gafa (caught) idir na sraitheanna. 
2.  Fill sraith den chumhdach bolgóideach thart ar an gciúb eile oighir.  
 Seans go mbeidh ort é a ghreamú le seilitéip. 
3.  Tuar cé acu ciúb oighir is túisce (soonest) a leáfaidh. Cé acu ciúb is fusa  
 (easiest) don teas sroicheadh? 
4.  Breathnaigh ar na ciúbanna agus féach an raibh do thuar i gceart

SMAOINIGH AIR SEO: 
An inslitheoir maith teasa é aer?

Fíorchaoin fáilte 
... fuar!

Gheobhadh réinfhianna bás dá n-éalódh an teas óna gcorp.  Ach uaireanta, 
caithimid bheith cinnte de nach mbogfaidh teas isteach!  Mar shampla, 
tá óstán oighir sa tSualainn – dá mbogfadh teas isteach ann, leáfadh sé! 
Osclaíonn sé i mí na Nollag gach bliain. Tá 60 seomra leapa ann, pictiúrlann, 
gailearaí, agus séipéal. Tá leapacha speisialta i ngach seomra – tá siad déanta 
as sneachta agus oighear. Bíonn na leapacha clúdaithe le tochtanna agus le 
craicne réinfhianna. Codlaíonn na haíonna (guests) i málaí codlata speisialta. 
Bíonn spéirléas (skylight) i roinnt de na seomraí sa chaoi gur féidir na Gealáin 
Thuaidh a fheiceáil. Bíonn teocht -6°C taobh istigh den óstán. Tosaíonn na 
tógálaithe (builders) ag tógáil an óstáin i mí Dheireadh Fómhair gach bliain. 
Úsáideann siad bloic ollmhóra ó abhainn atá in aice leo. Maireann an t-óstán 
go dtí Mí an Mheithimh nó mar sin. Tar éis sin, tosaíonn sé ag leá agus sileann 
an t-uisce ar ais isteach san abhainn chéanna. 

Freagraí ar ‘Cad atá 
 sna scamaill?’

Ainmneacha réinfhianna Shan Nioclás: Dasher; Dancer; Prancer; Vixen; Comet; 
Cupid; Donner; Blitzen

NA fREAGRAí EIlE:
Scamall 1: 1600idí; Scamall 2: Babóga; Scamall 3: Lego; Scamall  
4: 1767; Scamall 5: 1830idí; Scamall 6: 1951; Scamall 7: yó-yó; 

Scamall 8: Monopoly; Scamall 9: Teidí; Scamall 10: Dreigí.

ÁIRE: Bí cúramach nach n-iompóidh na teirmiméadair na 
cupáin nuair a chuirfidh tú iad sna cupáin


