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Ionad Oideachas Eolaíochta

•	 De	réir	taighde	nua,	bhí	cleití	ar	a	lán	de	na	dineasáir.	
Léiríonn sé seo an gaol gairid atá ann idir dineasáir agus éin.

•	 Sa	tSín	nuair	a	chonaic	daoine	iontaisí	chnámha	móra	na	ndineasár	den	
chéad uair, cheap siad gur tháinig siad ó dhragúin ollmhóra. 

•	 Bhí	roinnt	dineasár	beag.	Ní	raibh	an	Saltopus	ach	60	cm	ar	fad.	
Is dócha go raibh sé chomh hard le cearc.

•	 Rug	dineasáir	uibheacha	agus	bhí	blaosc	chrua	righin	(leathery)	ar	na	
huibheacha.	Rinne	cuid	de	na	dineasáir	neadacha.

•	 Sa	scannán	Jurassic	World,	thug	siad	dineasáir	ar	ais	ar	an	saol.	
An bhféadfadh sé seo tarlú? Ní dócha é, ach tá roinnt eolaithe ag caint 
ar shicín le fi acla a chruthú - sicínosaurus.

Litrigh é

Tá an bád lán

Dúshlán

Sa chóras séamafóir, úsáideann daoine dhá bhratach, ceann i ngach 
lámh, chun teachtaireachtaí a sheoladh. Bíonn cruth cearnógach ar na 
bratacha, de ghnáth. Dearg agus buí a úsáidimid chun teachtaireachtaí a 
sheoladh idir dhá bhád ar muir, agus gorm agus bán do theachtaireachtaí 
ar thalamh. Síneann an duine a lámha amach agus beireann sé ar na 
bratacha	in	ionaid	(positions)	éagsúla.	Seasann	gach	ionad	éagsúil	do	litir	
amháin san aibítir, mar a fheiceann tú sa phictiúr. Féach ar an bpictiúr 
thuas agus ansin, déan iarracht an focal Béarla thíos a léamh.

Déan	 bád	 as	 marla	 nó	 as	 scragall	 (foil)	 cistine.	 Cuir	 an	 bád	 ar	 snámh	 i	
mbáisín uisce agus marcáil leibhéal an uisce ar taobh an bháid. Cuir 
rudaí beaga, boinn airgid nó fáiscíní páipéir nó a leithéid, sa bhád agus 
breathnaigh ar an gcaoi a dtéann an bád níos ísle agus níos ísle arís san 
uisce.	Cé	mhéad	lasta	(cargo)	a	d’fhéadfá	a	iompar	go	sábháilte,	dar	leat?			
Cá gcuirfeá líne Plimsoll?

.

Tráth na 
gCeist

Léigh tú faoi rudaí a fhanann ar snámh agus rudaí a théann faoi. 
Cuir triail ort féin anois.                                                                              Fíor    Bréagach

1. Fanann gach rud éadrom ar snámh. � �

2. Líne Plimsoll an t-ainm atá ar an líne treorach ar bhád.

3.	 Is	brúfhórsa	(pushforce)	é	barrsá.	�	�

4. Téann gach rud mór faoi. � �

5. Cabhraíonn aer le rudaí fanacht ar snámh. � �

6. Chuaigh an Lusitania faoi nuair a bhuail sí cnoc oighir

Fíricí Fónta

Breis eolais

•	 Sa	bhliain	1867,	dhear	agus	rinne	Elisha	Waters	agus	a	mhac	Seoirse	
bád	 rámhaíochta	 (rowing)	 de	 pháipéar.	 Ghliúáil	 siad	 an	 páipéar	 ar	
fhráma	 adhmaid	 agus	 chuir	 siad	 vearnais	 (varnish)	 air.	 Bhí	 an-tóir	
(demand)	ar	an	dearadh	báid	seo	i	gcúrsaí	spóirt.	Tá	báid	snáthghloine	
(fi	breglass)	bunaithe	(based)	ar	dhearadh	mhuintir	Waters.	Nach	cuí	an	
sloinne a bhí orthu!

•	 Deasbhord	(starboard)	an	t-ainm	atá	ar	an	taobh	deas	den	bhád	agus	
clébhord	(port)	ar	an	taobh	clé,	nuair	a	bhíonn	tú	ag	féachaint	i	dtreo	
thosach an bháid. 

•	 Seans	go	raibh	seaicéid	tharrthála	in	úsáid	chomh	fada	siar	le	850	RC.	
Craicne ainmhithe, a bhí lán le haer, an t-ábhar a bhí sna seaicéid.

Is mór an chabhair í do lucht tarrthála más féidir leo duine, a thit 
isteach san uisce, a fheiceáil go héasca. Cén dath a mholfá do 
sheaicéad tarrthála? 

http://www.boatsafe.com/kids/whypfds.htm

Le bliain anuas, chualamar a lán scéalta faoi bháid ag dul faoi sa 
Mheánmhuir, agus na céadta duine ag bá. Daoine ó thíortha san Afraic 
agus ó thíortha ina bhfuil cogaidh, an tSiria mar shampla, atá ar na báid 
seo. Faraor, na daoine a bhí i gceannas ar na báid, ní raibh siadsan 
buartha	faoi	thubaistí	a	d’fhéadfadh	tarlú.	Bíonn	líne	ar	thaobh	gach	báid	
a thaispeánann don chaptaen cé chomh híseal agus is féidir don bhád 
a bheith san uisce, gan dul faoi. Líne Plimsoll a thugaimid mar ainm 
ar an líne seo agus léiríonn sí an bhfuil an iomarca daoine nó meáchain 
sa bhád. Tá líne Plimsoll in úsáid ó 1876; ar dtús ba chiorcal, le líne 
amháin tríd, an comhartha. Tá níos mó línte sa chomhartha anois mar 
fuair	eolaithe	amach	go	mbíonn	tionchar	(effect)	ag	am	na	bliana	agus	ag	
an saghas uisce ar chumas an bháid fanacht ar snámh. Tá an tsiombail 
marcáilte	go	buan	(permanently)	ar	thaobh	an	bháid	–	fi	ú	má	ídíonn	(wear	
off)	an	phéint	atá	ar	an	mbád,	beidh	an	tsiombail	fós	le	feiceáil.		



Mollaí Cúl Maidhc Reascóp 

Forlíonadh Eolaíochta

Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig –  Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN) Imleabhar 12   Eagrán 29  25 Bealtaine 2016

An tseachtain seo caite, 
d’insíomar	duit	go	bhfuair	
tumadóirí	raic	(wreckage)	
loinge a chuaigh go tóin 
poill amach ó chósta 
Mheiriceá Theas, long a 
bhí lán le taisce. Anois, 
an uair seo, tá scéala 
eile	againn	duit	–	scéala	
faoi long thábhachtach 
eile a chuaigh go tóin 
poill, amach ó chósta 
Mheiriceá Thuaidh. An 
Endeavour an t-ainm a 
bhí uirthi agus sa bhliain 
1768, thosaigh sí amach 
ar thuras eolaíochta 
chun an tAigéan Ciúin a 
thaifeadadh ar léarscáil. 

Bhí an Captaen Cook i 
gceannas uirthi, agus 
in 1770, shroich sé tír 
nach bhfaca muintir na 
hEorpa riamh cheana. 
Ba í an tír sin an Astráil 
agus	d’fhógair	Cook	
gur leis an mBreatain 
ansin í, cé go raibh 
daoine bundúchasacha 
(aboriginal)	ina	gcónaí	
ansin leis na mílte bliain 
roimhe sin. Níos déanaí, 
bhí an long seo páirteach 
i gCogadh Saoirse 
Mheiriceá agus chuaigh 
sí go tóin poill i rith an 
chogaidh sin. Ní bhfuair 
siad an raic go dtí anois. 

Is annamh a théann 
long	faoi	(sink)	-	is	modh	
taistil an-sábháilte iad 
longa ar muir, go hiondúil. 
Mar sin, cloisimid a 
lán cainte ar an sórt 
sin tubaiste nuair a 
tharlaíonn sí. 
Chuala gach duine caint 
ar an Titanic a chuaigh 
faoi ar an 15 Aibreán 
1912, tar éis di cnoc 
oighir a bhualadh. Bhí 
an-chaint freisin ar an 
Lusitania a chuaigh 
faoi ar an 7 Bealtaine 
1915. Tharla an tubaiste 
thart ar 22 ciliméadar 
amach ó Chionn tSáile 

i gCo. Chorcaí. Fuair 
1,198 duine bás. Bhuail 
toirpéad (torpedo)	an	
long sin.

Tá báid á n-úsáid 
ag daoine mar mhodh 
taistil leis na mílte bliain 
anuas. Ar dtús is dócha 
gur úsáid na daoine 
crainn mharbha nó 
lomáin	(logs)	ollmhóra	
a bhí ag gluaiseacht 
le	sruth	(downstream)	
ar abhainn. Thuig na 
daoine sin go bhfanfadh 
píosaí adhmaid ar snámh 
(fl	oating)	fi	ú	dá	mbeadh	
paisinéir nó dhó orthu! 
Thart ar 8,000 bliain ó 

shin, thosaigh daoine 
ag úsáid uirlisí chun 
tamhain	(trunks)	chrainn	
a	tholladh	(hollow)	chun	
sórt curacháin nó curaí 
(canoes)	a	dhéanamh.	Ó	
shin i leith, tá dearadh na 
mbád agus na long ag 
dul	i	bhfeabhas	–	anois,	
tá longa againn atá cosúil 
le hóstáin ar snámh!

Tá Oasis of the Seas 
ar cheann de na longa 
cúrsála	(cruise)	is	mó	ar	
domhan. Tá sí 20 stór ar 
airde agus chomh fada 
le ceithre pháirc pheile. 
Bíonn 6,200 paisinéir 
uirthi! Tá páirc uirthi 

agus is féidir leis na 
paisinéirí siúl i measc 
fíorchrann agus plandaí 
andúchasacha (exotic).	
Tá rogha gach bia agus 
togha gach dí ar fáil ina 
24 bialann éagsúil. 
Tá amharclanna, rinc 
scátála agus linnte 
snámha ar an long freisin.

Is long an-mhór í Oasis 
of the Seas, ach conas 
a fhanann long chomh 
mór léi ar snámh ar 
an aigéan? Cén fáth a 
bhfanann rudaí áirithe ar 
snámh agus cén fáth a 
dtéann rudaí eile faoi?

Ship ahoy
Tá na báid go domhain 
san fharraige …



Cad a cheapann 
tusa?

Tá Maidhc, Mollaí, agus a gcara ag plé cén fáth a bhfanann rudaí áirithe 
ar snámh agus cén fáth a dtéann rudaí eile faoi. Léigh cad atá le rá acu. 
Pléigh le do chairde gach rud atá le rá ag na páistí.
1. Deir Mollaí go bhfanann rudaí beaga ar snámh agus  
 go dtéann rudaí móra faoi.
2. Deir Maidhc go bhfanann rudaí éadroma ar snámh agus  
 go dtéann rudaí troma faoi.
3. Deir a gcara go mbraitheann sé ar chruth an ruda.

Cé leis a n-aontaíonn tú? ___________________ 

BUNÁBHAIR:
•	 Báisín	mór	uisce
•	 Dhá	oráiste	–	ceann	iomlán	a	bhfuil	an	craiceann	fós	air	agus	an		 	
	 ceann	eile	scafa	(peeled)	agus	roinnte	ina	dheighleoga	(segments)
•	 Cairt	cosúil	leis	an	gceann	seo

TREORACHA:
1. An bhfanfaidh an t-oráiste iomlán ar snámh nó an rachaidh sé faoi?  
 Tuar. _____
2. Cuir san uisce é agus taifead an rud a tharlaíonn. 
3. Scrúdaigh ceann de na deighleoga. An bhfuil sí níos éadroime ná an   
 t-oráiste iomlán? ________  An bhfuil sí níos lú ná an t-oráiste iomlán? _
4. An bhfanfaidh an deighleog ar snámh nó an rachaidh sí faoi? Tuar. _____
An gceapann tú go bhfanann rudaí beaga ar snámh agus go dtéann rudaí 
móra faoi? ____
An gceapann tú go bhfanann rudaí éadroma ar snámh agus go dtéann rudaí 
troma faoi? __

Bain	triail	as	na	gníomhaíochtaí	seo	féach	an	athraíonn	tú	d’intinn.		

Teachtaireacht seamafóir 
Litríonn	na	bratacha	an	focal	Béarla	‘danger’.

Now use the information in the table and your skills of observation to answer 
the coin quiz below. Take care! Some descriptions apply to more than one 

 Fanann sé ar snámh Téann sé faoi

An t-oráiste iomlán  

An t-oráiste scafa & roinnte  

BUNÁBHAIR:
•	 Píosa	marla
•	 Báisín	uisce

TREORACHA:
1.  Cuir píosa marla i mbáisín uisce. Cad a tharlaíonn?
2.  An féidir leat an píosa céanna marla a chur ar snámh ach a chruth a 

athrú? Leid: cén cruth a bhíonn ar bhád?
3.  Ar éirigh leat an píosa marla a chur ar snámh?
4.  An gcabhraíonn cruth an ruda leis snámh, dar leat? 

Smaoinigh air seo:

Deir roinnt daoine go gcabhraíonn aer le rudaí fanacht ar snámh. An 
marla a raibh cruth báid air, bhí sé lán le haer. Bíonn cupán lán le haer 
agus fanann sé ar snámh. Is dócha go bhfaca tú gur fhan an t-oráiste 
iomlán ar snámh. Anois, bain an craiceann de agus féach taobh istigh.  
An bhfuil aon spás ansin ina mbeadh aer? An dóigh leat go gcabhraíonn 
an t-aer, atá taobh istigh den oráiste, leis fanacht ar snámh? 

Fanann úll ar snámh - má osclaíonn tú é agus má fhéachann tú taobh 
istigh de, feicfidh tú spásanna aeir ann freisin. Fanann balún séidte 
(inflated)	ar	snámh	-	tá	a	lán	aeir	ann.	Féach	ar	bhuidéal	folamh;	níl	sé	
folamh i ndáiríre mar go bhfuil sé lán le haer. Má chuireann tú claibín 
(cap)	ar	bhuidéal,	sa	chaoi	nach	rachaidh	aer	isteach	ann,	fanfaidh	
an buidéal ar snámh cé go dtéann gloine faoi. Is cosúil, mar sin, go 
gcabhraíonn aer le rudaí fanacht ar snámh. 

Ach seo puzal duit. Ní bhíonn aer i gcoinneal agus fós, fanann sí ar 
snámh. Mar sin, ní hé an t-aer an t-aon rud a chabhraíonn le hábhar 
fanacht ar snámh.

Marla a chur  
ar snámh

Cad faoi chruth an ruda?
Ceapann cara Mhollaí agus 
Mhaidhc go gcabhraíonn 
cruth ruda leis snámh. 
Cabhróidh an chéad 
ghníomhaíocht eile leat  
a fháil amach.
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Fuair eolaithe amach go bhfuil rud eile ann a chabhraíonn le rudaí fanacht ar snámh. 
Is	brúfhórsa	(pushforce)	é	an	rud	sin	agus	tugaimid	an	t-ainm	barrsá	(upthrust)	air.	
Má chuireann tú rudaí san uisce, brúnn an t-uisce aníos orthu. Go cúramach, déan 
iarracht balún séidte a bhrú faoin uisce. Níl sé an-éasca. Cad a tharlaíonn? Ar thug 
tú faoi deara gur tháinig an balún de ruaig aníos go dromchla an uisce, amhail gur 
bhrúigh	rud	éigin	é?	Is	é	an	‘barrsá’	nó	an	brúfhórsa	a	bhrúigh	aníos	é.	Ní	i	gcónaí	a	
thugaimid faoi deara é, ach tá sé ann.

Brú

.... slán abhaile go 
dtaga na daoine

Nuair a bhíonn an aimsir go breá, bíonn daoine ag caint ar lá a chaitheamh 
cois farraige, cois locha nó cois abhann. Ba cheart smaoineamh ar chúrsaí 
sábháilteachta i gcónaí nuair a bhíonn tú in uisce nó gar dó. Má bhíonn tú ar bhád, 
is	cóir	seaicéad	tarrthála	nó	áis	snámhachta	(buoyancy	aid)	a	chaitheamh	i	gcónaí.
Roimh	1900,	i	seaicéid	tharrthála,	bhíodh	corc	agus	adhmad	balsa	in	úsáid	iontu.	
Níos déanaí, bhí ábhar darbh ainm capac	(kapok)	iontu.	Fásann	snáithíní	síodúla	
capaic	ar	chrainn	sna	ceantair	 thrópaiceacha	 (tropical).	Sa	 lá	atá	 inniu	ann,	 is	
minic	a	bhíonn	cúr	(foam)	plaisteach,	ina	bhfuil	pócaí	aeir,	i	seaicéid	tharrthála.	
Anois, tá eolas agat ar roinnt de na gnéithe a bhaineann le fanacht ar snámh agus 
dul	 faoi.	Bain	 triail	as	seaicéad	 tarrthála	a	dhearadh	agus	a	dhéanamh	d’fhíor	
(figure)	mharla.

Bunábhair:
•	 Marla	
•	 Corc,	spúinse,	olann	chadáis,	polaistiréin,	nuachtán,	claibíní	buidéal,		 	
 balúin, nó aon ábhar oiriúnach eile

Treoracha:
1. Déan fíor, i bhfoirm dhaonna, as an marla.
2. Cad a tharlóidh má ligeann tú don fhíor titim isteach i mbabhla uisce?
3. Anois déan seaicéad tarrthála a choimeádfaidh an fhíor ar snámh.
4. Pléigh do dhearadh agus na cúiseanna a bhfuil ábhair áirithe  
 á n-úsáid agat.
5. An féidir leat do dhearadh a fheabhsú?

1. B. 2. F. 3. F. 4. B. 5. F. 6. B. Tráth na gCeist

SOS

Má tharlaíonn tubaiste agus má thosaíonn long ag dul faoi,  cuireann 
sé	 amach	 glaoch	 éigeandála	 (emergency)	 láithreach.	 Sa	 lá	 atá	
inniu ann, tá bealaí cumarsáide an-teicniúil ag longa: raidió, radar 
agus saitilítí san áireamh. I gcás an Titanic agus an Lusitania, sheol 
mairnéalaigh teachtaireachtaí SOS ar chóras teileagraif. Ach sula raibh 
córas	teileagraif	ann,	d’úsáid	daoine	bratacha	chun	teachtaireachtaí	a	
sheoladh ó long go long, agus ar thalamh freisin.  


