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Crosfhocal

Trasna
4.  Úsáidimid clog ____ go fóill nuair a bhímid ag bruith uibhe. (7)
9.  Rinneamar ceiliúradh ar an Athbhliain ar Lá____ 1 Eanáir. (6)
10. Má tá tú ag gluaiseacht soir, cuirfi dh tú d’uaireadóir uair an 

chloig chun ____ . (7)
Anuas
1.  Tá an clog adamhach is cruinne ar domhan anseo. (7)
2.  Tá Stonehenge i ________ . (6)
3.  Is é an clog _______ an clog is cruinne ar domhan. (8)
5.  D’iompair ____ na Níle ithir shaibhir isteach ar an talamh.(5)
6.  Maireann moncaithe an domhain nua i Meiriceá _____. (7)
7.  Is bliain ____ í 2016. (7)
8.  Chaill muintir Shamó an Aoine, an 30 ______ 2011. (7)

Fíricí Fónta
ng Blianta bisigh

1992, 2108, 2124, 2400

Scáth Gluaiste
Téann an domhan timpeall ar a ais (axis) uair amháin gach 24 uair an 

chloig. Mar sin de, tógfaidh sé 24 uair an chloig ar an scáth fi lleadh ar a 
bhunphointe. Cé go n-athróidh fad an scátha i rith an lae, ní bheidh athrú 

ar cé chomh tapa agus a ghluaiseann sé. 

Amchriosanna Má tá sé 12.00 meán lae i mBaile Átha Cliath, tá sé 7 a.m. i Nua-Eabhrac.

Moncaithe 
Chun moncaithe a fheiceáil in Éirinn, caithimid dul chuig Zú nó chuig páirc 
fi adhúlra, an ceann i bhFóite mar shampla. Ach san Afraic agus san Áise, 
maireann moncaithe san fhiántas (in the wild). Tá an t-ainm ‘moncaithe an 
tseandomhain’ orthu seo, de ghnáth. Maireann moncaithe an domhain nua 
i Meiriceá Theas. ‘Treibh’ nó ‘trúpa’ (tribe or troop) an t-ainm atá ar ghrúpa 
moncaithe. Tá thart ar 264 speiceas (species) éagsúil moncaí ar domhan. 
Tá eireaball ar mhoncaí, de ghnáth, agus cabhraíonn an t-eireaball leis 
má tá cónaí air i gcrann. Ach cónaíonn moncaithe áirithe ar an talamh. Ní 
moncaithe iad ápaí (apes). Go hiondúil, bíonn ápaí níos mó ná moncaithe 
agus níl eireaball orthu. Itheann moncaithe saghsanna éagsúla bia, torthaí, 
feithidí (insects), bláthanna, 
duilleoga agus reiptílí san 
áireamh. Tá baol ann go 
rachaidh a lán speiceas 
moncaí in éag (become 
extinct) mar go bhfuil na 
foraoiseacha ina gcónaíonn 
siad á leagan.  

• Deir roinnt daoine gurbh fhéilirí iad Brú na Bóinne i gCo. na Mí agus 
Stonehenge i Sasana. Tá na háiteanna sin na mílte bliain d’aois. 

• Is é an clog adamhach (atomic) i Londain an clog is cruinne ar domhan. 
Tá sé chomh cruinn sin go gcaillfi dh sé níos lú ná soicind amháin i 138 
milliún bliain nó go rachaidh sé níos lú ná soicind amháin chun tosaigh 
san am sin. 

• Ba chloig uisce iad na chéad chloig aláraim. Fadó, bhuail na cloig uisce 
cloigín chun manaigh a dhúiseacht chun a gcuid paidreacha a rá. 

• Is dócha gurb é an clog uisce in Eastát Chill Ruaidhrí (Kilruddery) i gCo. 
Chill Mhantáin an clog uisce is cruinne riamh. Ní bhíonn sé mícheart níos 
mó ná 10 soicind i mí. 



Mollaí Cúl Maidhc Reascóp 
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Anseo in Éirinn, 
rinneamar ceiliúradh 
ar an Athbhliain ar Lá 
Caille, 1 Eanáir, ach 
in áiteanna eile ar 
domhan, tosóidh an 
Athbhliain Dé Luain seo 
chugainn, 8 Feabhra. Ar 
fhéilire na Síneach, is í 
seo Bliain an Mhoncaí; 
leanfaidh (continue) sí 
go dtí 27 Eanáir 2017. 
Sa chóras Síneach, 
ainmníonn siad gach 
bliain in onóir ainmhí; 
bliain na caorach a bhí 
ann anuraidh. 

Tá an féilire Síneach 
níos sine ná an féilire 
a úsáidimid. Is é 
féilire Ghreagóra 
(Gregorian) an ceann a 
úsáidimid agus tá sé in 
úsáid anois ar fud an 
domhain, nach mór. 

D’úsáid daoine an 
féilire seo den chéad 
uair i 1582 ach ní 
raibh gach tír (Sasana 
san áireamh) sásta 
é a úsáid. Chuir na 
difríochtaí mearbhall 
ar dhaoine! Mar 
shampla, nuair a cheap 

Sasanaigh gurbh é 
an 2 Márta é, cheap 
Gearmánaigh gurbh 
é an 13 Márta é! Faoi 
dheireadh, shocraigh 
formhór na dtíortha 
féilire Ghréagóra a 
úsáid. Chuaigh daoine a 
chodladh Dé Céadaoin, 
an 2 Meán Fómhair 
agus dhúisigh siad an lá 
dár gcionn - Déardaoin, 
an 14 Meán Fómhair!

Ní haon scéal nua 
é laethanta a chur le 
féilire, ná a bhaint de. 
D’úsáid daoine féilirí 

fadó riamh chun fi os a 
bheith acu cén uair a 
tharlódh ócáidí móra 
reiligiúin, agus chun 
cabhrú leo bliain na 
feirmeoireachta a 
phleanáil freisin. 5000 
bliain ó shin, d’úsáid na 
hÉigiptigh féilirí chun 
fáil amach cén uair a 
bheadh tuile (fl ood) ar 
abhainn na Níle gach 
bliain. Bhí an-tábhacht 
leis an tuile mar gur 
iompair uisce na tuile 
ithir (soil) shaibhir 
isteach ar an talamh. 

Ba mhaith an t-am é 
seo chun síolta a chur. 
Rinne na hÉigiptigh 
staidéar ar an ngealach 
agus ar na réaltaí agus 
d’oibrigh siad amach go 
mbeadh tuile ar an Níl 
gach 365 lá. Roinn siad 
an bhliain in 12 mhí, le 
30 lá i ngach mí ach bhí 
orthu 5 lá breise a chur 
leo i ngach bliain. 

Ní dhéanaimid 
athruithe móra mar seo 
don fhéilire a thuilleadh. 
Anois agus arís, cuirimid 
soicind leis an mbliain. 

Tharla sé seo ar an 30 
Meitheamh. Deir roinnt 
eolaithe gur gá é seo 
a dhéanamh mar go 
bhfuil rothlú (rotation) 
an domhain ag moilliú. 
Ní aontaíonn eolaithe 
eile leo ach aontaíonn 
siad uile go gcaithimid 
lá breise a chur le mí 
Feabhra gach ceithre 
bliana. Beidh lá breise 
againn i mí Feabhra 
i mbliana – is ‘bliain 
bhisigh’ í 2016.

Monkey 
business
Bliain an  
mhoncaí

Monkey 
business
Bliain an  
mhoncaí



Blianta bisigh 

Bíonn 365 lá i mbliain de ghnáth, mar tógann sé an méid sin ama ar 
an domhan an ghrian a fhithisiú (orbit) .i. dul timpeall ar an ngrian. 
Ach ní théann an domhan timpeall na gréine i 365 lá go díreach, agus 
dá bharr sin, cuirimid lá breise le bliain gach ceithre bliana – sin an 
rud is cúis le bliain bhisigh. Aon bhliain is féidir a roinnt ar a ceathair, 
m.sh., 2012 agus an bhliain seo, 2016, is blianta bisigh iad sin. Is bliain 
bhisigh í bliain an chéid (century) más féidir í a roinnt ar 400. Mar sin, 
ba bhliain bhisigh í an bhliain 2000. Tástáil do chuid scileanna mata 
anois agus oibrigh amach na blianta bisigh thíos. Is blianta bisigh iad 
cuid díobh. Tá an chéad cheann déanta cheana féin.

Tá na freagraí ar leathanach eile.

2016 1992 1900 2014

1997 1800 2108 1914

2100 2124 1998 2400

Cén t-am é?  

Moving shadow
Mike and Molly and their friend have set up a different type of shadow 

clock. They are wondering about how the shadow moves. The picture 

shows you their ideas.

Scáth Gluaiste
Tá clog scátha de shórt eile déanta ag Maidhc, Mollaí, agus cara leo. Tá 
siad ag caint faoin mbealach a bhfuil an scáth ag gluaiseacht.  

Smaoinigh air seo: 
Cé leis a n-aontaíonn tú?  
Gheobhaidh tú tuairim Eureka ar leathanach eile.

Sna haoiseanna luatha, níor thomhais na daoine am ar bhealach cruinn. 
Ach nuair a lonnaigh (settled) daoine le chéile i sráidbhailte agus i 
mbailte, theastaigh uathu bealaí níos cruinne a fháil chun an t-am a 
thomhas agus a eagrú. Bhí cloig uathu, mar aon le féilirí. D’úsáid cloig 
luatha an ghrian agus scáthanna chun an t-am a léiriú. Bhí cloig uisce 
ag daoine freisin, agus ina dhiaidh sin arís, orláistí (hourglasses) a raibh 
gaineamh iontu. 

Smaoinigh air se:
An bhfaighfeá an toradh céanna (a) an lá dár gcionn? (b) i gceann cúpla mí?   

Déan clog 
scátha

D’airg (invented) na hÉigiptigh ársa cloig scátha. Nuair a d’fhéach 
siad ar scáth an chuaille (post) nó scáth na hoibilisce (obelisk), 
bhí siad in ann meán lae a aithint. Níos déanaí, chuir siad  
marcanna thart air agus thaispeáin siad rannta (divisions) ama 
an lae. Bain triail as clog scátha a dhéanamh.

Bunábhair: 
• Bosca fada 
• Bileog mhór pháipéir a bhfuil  

dath éadrom uirthi 
• Pinn luaidhe 
• Seilitéip 
• Páipéar bán
 
 Treoracha: 
1. Clúdaigh barr an bhosca le páipéar bán. 
2. Greamaigh peann luaidhe trasna bhun an bhosca.  

Cuir taobh amuigh é ar maidin. 
3. Cuir an bhileog mhór pháipéir faoin mbosca agus dírigh é ar 

an ngrian. 
4. Tabhair faoi deara cá dtiteann scáth an phinn luaidhe agus 

tarraing líne chun an pointe seo a mharcáil. 
5. Scríobh an t-am in aice na líne. 
6. Déan é seo cúpla uair i rith an lae. 

An bhfuil uaireadóir ort?
Tá uaireadóirí á gcaitheamh ag daoine le 500 bliain nó 
mar sin. Go dtí le déanaí, níor inis siad ach an t-am, agus 
an dáta b’fhéidir. Anois úsáideann daoine a n-uaireadóir 
chun treoracha a fháil, teachtaireachtaí a sheoladh, 
ríomhphoist a léamh, ceol a sheinm, rudaí a cheannach, 
eitiltí a chur in áirithe, glaoch gutháin a dhéanamh nó 
chun croíráta a thomhas!  

Beidh an scáth ag 
gluaiseacht go tapa i lár 

an lae. Beidh sé ag gluaiseacht ar  
an luas céanna i gcónaí.

Is ionann an fad ar an  
scáth i gcónaí.



Extra Challenge

Freagraí ar an gCrosfhocal
Trasna: 4 - GAINIMH, 9 - CAILLE, 10 - TOSAIGH

Anuas: 1 - LONDAIN, 2 - SASANA, 3 - ADAMHACH,  
5 - TUILE, 6 - THEAS, 7 - BHISIGH, 8 - NOLLAIG

Amchriosanna 
Sampla: 
•  Tá Nua-Eabhrac siar ó Bhaile Átha Cliath agus 

tá 5 amchrios eatarthu. 
•  Mar sin de, má tá sé 12.00 meán lae i Nua-

Eabhrac, beidh sé 5 p.m. i mBaile Átha Cliath. 
•  Cén t-am é i Nua-Eabhrac má tá sé 12.00 

meán lae i mBaile Átha Cliath?
Arbh eol duit? 
Ag deireadh 2011, san Aigéan Ciúin, d’athraigh 
Samó go hamchrios éagsúil. Mar thoradh air sin, 
chaill muintir an oileáin lá iomlán – an Aoine, an 
30 Nollaig. Féach ar d’atlas chun a fháil amach 
cá bhfuil Samó.

Dear agus déan clog 
gainimh

D’éirigh go maith le cloig uisce agus le cloig scátha sna tíortha ina raibh 
teas agus a lán gréine. Ach i dtíortha fuara dorcha sa tuaisceart, ní raibh 
mórán gréine acu agus uaireanta, bhí an t-uisce reoite sa gheimhreadh. 
Bhí orthu bealaí eile a fháil chun an t-am a léiriú. Thart ar 700 bliain ó shin, 
bhí cloig ghainimh in úsáid go forleathan san Eoraip. Úsáidimid iad go fóill 
nuair a bhímid ag bruith uibhe 
Bunábhair: 
•  2 bhuidéal ghlana thrioma phlaisteacha (bain triail as buidéil 500 ml) 
•  Seilitéip nó téip ghreamaitheach láidir 
•  Scragall alúmanaim (aluminium foil) 
•  Peann luaidhe chun poll a dhéanamh 
•  Gaineamh 
•  Uaireadóir nó stopuaireadóir 
Treoracha: 
1.  Líon buidéal amháin ¾  lán le gaineamh.
2.  Clúdaigh barr an bhuidéil le píosa beag den scragall. 
3.  Déan poll sa scragall le peann luaidhe.
4.  Tiontaigh an buidéal eile ar bharr an bhuidéil ina bhfuil an gaineamh. 
5.  Greamaigh na buidéil le chéile le téip. 
6.  Cas an orláiste bunoscionn. Féach ar an ngaineamh ag sileadh ó 

bhuidéal amháin isteach sa cheann eile. 
Dúshlán breise: 
Úsáid clog nó uaireadóir ar a bhfuil snáthaid nóiméid. Amaigh an fad 
a thógann sé ar an ngaineamh ar fad titim ó bhuidéal amháin isteach 
sa cheann eile. Anois, déan iarracht an méid ceart gainimh a úsáid sa 
bhuidéal sa chaoi go dtógfaidh sé trí nóiméad air titim ó bhuidéal amháin 
isteach sa cheann eile. 

Thart ar 130 bliain ó shin, rinne 
eolaithe socrú go roinnfeadh 
siad an domhan i 24 amchrios 
éagsúil. Is ionann an t-am i ngach 
áit in aon amchrios amháin ach 
bíonn sé éagsúil ó amchrios go 
hamchrios. Agus tú ag gluaiseacht 
ó amchrios amháin go hamchrios 
eile, cuirfidh tú d’uaireadóir uair 
an chloig siar nó chun tosaigh. Má 
tá tú ag gluaiseacht soir, cuirfidh 
tú d’uaireadóir uair an chloig chun 
tosaigh. Má tá tú ag gluaiseacht siar, 
m.sh. i dtreo Mheiriceá, cuirfidh tú 
d’uaireadóir uair an chloig siar. 

Déanann seandálaithe  
(archaeologists) staidéar ar an  
saol fadó. Féachann siad ar iarsmaí  
(remains) a d’fhág daoine ina ndiaidh sa talamh, chun eolas a fháil ar an 
sórt saoil a chaith siad. Sa todhchaí (future), beidh daoine in ann taisceadáin 
todhchaí (time capsules) a oscailt le féachaint ar an saol a bhí ann fadó. Bíonn 
earraí iontu a bhfuil tábhacht leo i saol daoine agus ina gcultúr. Ba mhaith an 
smaoineamh é taisceadán ranga a dhéanamh. 
Bunábhair a d’fhéadfá a úsáid: 
• Coimeádán miotail agus claibín air  • Coimeádáin ghloine • Rudaí spéisiúla 

Treoracha: 
1.  Socraigh ar na rudaí a chuirfidh tú sa thaisceadán. B’fhéidir go gcuirfeá 

bréagán nó litir ag cur síos ort féin, ar do chuid éadaí, ar d’áit chónaithe, ar 
an sórt bia a thaitníonn leat. 

2.  Bí cinnte go bhfuil an taisceadán uiscedhíonach (waterproof).  
Socraigh cá gcuirfidh tú faoin talamh é. 

3.  Fág eolas in áit shábháilte faoin áit inar chuir tú an taisceadán agus faoina 
dháta oscailte. 

Arbh eol duit?
Sa bhliain 1939, ag Aonach an Domhain i Nua-Eabhrac, shéalaigh (sealed) 
daoine taisceadán todhchaí agus chuir siad faoi thalamh é. Tá sé le hoscailt i 
gceann 5000 bliain, sa bhliain 6939! 

Dear agus déan  
taisceadán todhchaí 


