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Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig – Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN)

Fáilte romhat chuig Eureka. Tá súil
againn go bhfuil tú ag tnúth go mór leis
an eolaíocht a bheidh againn duit as
seo go deireadh na scoilbhliana. Beidh
eolaíocht shuimiúil againn duit gach
seachtain. Beimid ag féachaint isteach
i gcorp an duine, amach sa spás, thart
ar an domhan mórthimpeall ort ag u s ,
fiú, ag féachaint siar ar an am atá
thart. Féachfaimid inniu ar roinnt den
eolaíocht a bhaineann le cúrsaí spóirt.

caitheamh aimsire. Inniu, déanaimid
spórt mar chaitheamh aimsire fós, ach
tá baint ag an eolaíocht anois le cúrsaí
spóirt ar mhórán bealaí. Úsáideann
comhlachtaí eolaíocht chun éadaí
spóirt agus bróga spóirt a dhearadh
(design). Deir eolaithe linn go bhfuil
tábhacht leis an spórt ó thaobh na
sláinte de. B’fhéidir go ndéanfaidh tú
cúrsa in Eolaíocht Spóirt nuair a bheidh
an Ardteist críochnaithe ag at .

Cén bhaint atá ag an eolaíocht le spórt,
a deir tú? Fadó, ní raibh sa spórt ach

Anseo in Éirinn, caithimid a lán ama ag
imirt spóirt, ag féachaint ar spórt agus

ag caint faoi spórt. I gcúrsaí spóirt in
Éirinn, is mí an-tábhachtach í mí Mheán
Fómhair. An cuimhin leat cé acu
contaetha a bhuaigh na cluichí ceannais
san iomáint agus sa pheil, i gCraobh na
mBan agus i gCraobh na bhFear? Beidh
na freagraí uait chun an crosfhocal a
dhéanamh ar an leathanach cúil. Níos
luaithe sa samhradh, bhí Corn an
Domhain sa Sacar ar siúl san Afraic
Theas. Is cuimhin le beagnach gach
duine torann na vuvuzela, na coirn
(horns) sin a bhí á séideadh ag na mílte
duine sa lucht féachana.

Imleabhar 7, Eagrán 1
29 Meán Fómhair 2010

Baineann daoine áirithe taitneamh as
páirt a ghlacadh i rásaí marat ó i n . Tá
fad 42.195 km nó 26.22 míle i rás
maratóin. Caithfidh tú bheith sláintiúil,
aclaí (fit) chun maratón a rith, ag u s
caithfidh matáin (muscles) na gcos
bheith an-láidir. Níl gach duine chomh
h a claí leis sin, agus níl gach duine ina
sárlúthchleasaí, ach is maith an rud é
roinnt aclaíochta (exercise) a
dhéanamh. Cén spórt nó cén sórt
a claíochta a thaitníonn leatsa? Má
ghlacann tú páirt i spórt éigin, beidh tú
láidir, sláintiúil.
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Matáin
ag obair

Matáin láidre
Is mór an chabhair iad cosa láidre má bhíonn tú ag imirt peile nó iománaíochta nó ag rith
rásaí. Tá a lán matán i do chosa a ndéanann láidir iad. Faigh amach an bhfuil matáin láidre
ag atsa i do chosa sa chéad ghníomhaíocht eile.

Tá níos mó ná 650 matán éagsúil i gcorp an duine. Nuair a dhéanaimid gluaiseacht agus
aclaíocht, úsáidimid na matáin seo. Is fusa matáin áirithe a fheiceáil ná matáin eile.
Nuair a lúbann (bend) tú géag (limb) na láimhe, is furasta an matán atá ar bharr na géige
a fheiceáil. Is é an matán seo an bhícéips.

BUNÁBHAIR:
* Scála tomhais ón seomra folctha
* Duine éigin a chabhróidh leat an scála a léamh
TREORACHA
1. Cuir an scála ina luí in aghaidh balla nó cófra (féach ar an léaráid).
2. Suigh ar an urlár, gar go leor don scála gur féidir leat brú air le do chos dheas.
3. Bí cinnte gurb í do chos dheas amháin atá ag brú ar an scála. Ná brúigh air le do
chorp iomlán.
4. Brúigh chomh dian agus is féidir leat agus taifead an toradh.
5. An gceapann tú go mbeidh do chos chlé níos láidre nó níos laige ná do chos dheas? Tuar.
6. Bain triail as. An raibh an ceart agat?
SMAOINIGH AIR SEO:
Déan an t-imscrúdú seo ar dhaltaí eile sa rang.
An bhfuil cosa na gcairde uile chomh láidir céanna
nó an mbíonn cos amháin níos láidre i gcónaí?
DÚSHLÁN BREISE:

BUNÁBHAR:
* Miosúr
TREORACHA:
1. Lúb (bend) géag na láimhe (féach ar an gcnámharlach). Cuir do lámh ar an matán
atá ar bharr na géige. Déan cur síos ar conas a mhothaíonn sé.
2. Iarr ar chara tomhas a dhéanamh ar lár na coda uachtaraí den ghéag (middle of
upper arm) le miosúr. Taifead na torthaí.
3. Dírigh amach géag na láimhe (féach ar an gcnámharlach) agus mothaigh an matán.
Déan cur síos ar conas a mhothaíonn sé anois agus ar an gcosúlacht atá air.
4. Iarr ar chara lár na coda uachtaraí den ghéag a thomhas arís. Taifead na torthaí.
5. Cad a thugann tú faoi deara?

Dear imscrúdú chun fáil amach an féidir
l e at truslóga (hops) móra a dhéanamh mar gheall ar chosa láidre. Má tá do chos chlé
níos láidre ná do chos dheas, an mbeidh tú in ann truslóga níos mó a dhéanamh ar an
gcos chlé?

Tarraingt nó Brú?
Ar thug tú faoi deara, nuair a thomhais tú do mhat á n , go raibh sé i bhfad níos
raimhre nuair a lúb tú an ghéag? Conas a d’oibrigh sé? Féach ar an gcéad
phictiúr eile. Cé leis a n-aontaíonn tú? Tá an freagra ag bun an leathanaigh.
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Dear agus
déan do
vuvuzela féin
Léigh tú ar an gcéad leathanach go raibh na daoine ag cluichí Chorn an Domhain ag
séideadh vuvuzela ó thús go deireadh na gcluichí. Bain triail as seo agus déan do
cheann féin agus féach an féidir leat athrú a dhéanamh ar an nóta a sheinneann sé.

Fuaimeanna
arda agus
fuaimeanna
ísle
Ar thug tú faoi deara sa turgnamh (experiment) thuas go bhfuair tú fuaim a bhí níos
airde de réir mar a ghiorraigh tú an sop? An gceapann tú go ndéanann téada nó
feadáin (tubes) gearra nótaí níos airde ná téada agus feadáin fhada i gcónaí? Déan
an ghníomhaíocht thíos agus faigh amach.

BUNÁBHAIR:
* 2 pheann luaidh
* Banda rubair
* Bosca nó coimeádán (container)
* Rialóir
* Cairt chun na torthaí a thaifead uirthi

BUNÁBHAIR:
* Soip óil (iad chomh fada agus is féidir)
* Siosúr
TREORACHA:
1. Brúigh bun an tsoip le chéile. Gearr cruth “^” ar bhun an tsoip mar atá sa léaráid.
2. Cuir an chuid sin den sop idir do bheola.
3. Lean ort ag séideadh go ndéanfaidh tú fuaim. An bhfuil an fhuaim cosúil leis na
fuaimeanna a bhí le cloisteáil i rith Chorn an Domhain?
4. Tuar cad a tharlóidh má ghearrann tú leath an tsoip de agus má shéideann tú arís
é. An bhfaighidh tú fuaim a bheidh níos airde nó níos ísle?
5. Bain triail as. An raibh an ceart agat?

TREORACHA:
1. Sínigh an banda rubair thar an mbosca.
2. Cuir an dá pheann luaidhe faoin mbanda (féach ar an léaráid).
3. Ba cheart go mbeadh 10 cm idir an dá pheann luaidhe.
4. Pioc (pluck) an banda idir na pinn luaidhe. Éist – an bhfuil an fhuaim ard nó íseal?
Taifead an toradh.
5. Bog ceann de na pinn luaidhe sa chaoi go bhfuil 9 cm eatarthu. An mbeidh an
fhuaim níos airde nó níos ísle má phiocann tú an banda anois? Taifead do thuar
agus an toradh.
6. Lean ort ag bogadh ceann de na pinn luaidhe 1 cm gach uair. Cad a tharlóidh don
fhuaim de réir mar a éireoidh an spás idir na pinn luaidhe níos lú? Taifead do thuar
agus an toradh.
PLÉIGH:
Féach ar thábla na dtorthaí. An bhfeiceann tú patrún sna torthaí? Líon isteach na
habairtí thíos:
Nuair a phiocann tú píosa gearr de bhanda rubair, cloiseann tú fuaim (íseal / ard)
__________.
Nuair a phiocann tú píosa fada de bhanda rubair, cloiseann tú fuaim (íseal / ard)
___________.
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Fuinneamh
agus aclaíocht

Crosfhocal

Bímid ag rith go tapa nuair a bhíonn spóirt ar siúl againn ar nós peile, iománaíochta agus
maratón. Bíonn ar na matáin a lán oibre a dhéanamh. Oibríonn matáin eile go dian nuair
a bhíonn gaothuirlisí (wind instruments) á seinm againn ar nós vuvuzela. Cabhraíonn sé
seo leis na matáin uile an fuinneamh a theastaíonn uathu a fháil. Tagann an fuinneamh
seo ó ocsaigin agus ó bhia.
Gach uair a análaíonn tú, glacann do chorp ocsaigin isteach ón aer. Cad a tharlaíonn nuair
a bhíonn na matáin ag obair go dian agus go mbíonn a lán fuinnimh ag teastáil uathu?
Cad a tharlaíonn do do ráta anála (breathing rate) nuair a bhíonn tú ag rith timpeall?

As anáil

BUNÁBHAIR:
* Clog nó uaireadóir a bhfuil snáthaid soicind air
* Cara a chabhróidh leat an t-am a chomhaireamh agus a sheiceáil

TRASNA:
8.)

Bhí Corn an Domhain ar siúl sa tír seo. (13)

9.)

Déanann feadán gearr nóta ____. (3)

TREORACHA:
1. Comhair líon (amount) na n-análacha a ghlacann tú isteach in aon nóiméad amháin agus
tú i do shuí. Tugaimid an t-ainm ‘ráta anála’ ar an líon a ghlacann tú gach nóiméad.
2. Cuimhnigh! Análaíonn tú isteach agus amach in aon anáil amháin.
3. An athróidh aclaíocht do ráta anála? Tuar.
4. Rith ar an láthair (on the spot) ar feadh dhá nóiméad.
5. Taifead líon na n-análacha in aon nóiméad amháin anois. An raibh an ceart agat?

10.)

Corn ____ Uidhir atá ar an gCorn Peile. (4)

SÍOS:
1.)

Bhí an uirlis cheoil seo le cloisteáil ag Corn an Domhain. (8)

2.)

Bhuaigh an contae seo Craobh Iomána na Mionúr. (4,9)

3.)

Tá breis agus 50 matán in _______ an duine. (7)

4.)

Úsáideann tú 17 matán chun ________ gáire a dhéanamh. (8)

SMAOINIGH AIR SEO:
Nuair a bhímid ag déanamh aclaíochta, bímid ag análú níos tapúla agus glacaimid
análacha atá níos mó. Ar an gcaoi seo, tógaimid níos mó ocsaigine ón aer isteach sa
chorp. Iompraíonn an fhuil an ocsaigin chuig na matáin. Ar an mbealach seo, faigheann
na matáin an fuinneamh a theastaíonn uathu.

5.)

Bhuaigh ________ Árann Corn Mhic Cárthaigh i mbliana. (8)

6.)

Déanann feadán ____ nóta íseal. (4)

7.)

Faigheann matáin fuinneamh ó bhia agus ó ________. (8)

DÚSHLÁN BREISE:
An athróidh aclaíocht de shaghsanna eile do ráta anála ar an mbealach céanna? Iarr
cead ar do mhúinteoir cúpla triail a dhéanamh.

Fíricí Fónta
• Tá an matán is lú sa chorp sa chluas. Tá sé 1 mm ar fad. Tá sé níos tanaí ná píosa
snátha. Féach cén fad é 1 mm ar do rialóir.
• Is ar chúl an ghéill (jaw) atá an matán is láidre i gcorp an duine. Úsáideann tú é chun
bia a chogaint (chew).

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.

• Úsáideann tú an matán is mó i do chorp gach uair a shuíonn tú síos. Tá sé i do thóin.
• Tá níos mó ná 50 matáin i d’aghaidh. Sin an fáth ar féidir leat an oiread sin
mothúchán a thaispeáint i d’aghaidh – áthas, brón, fearg, faitíos agus mar sin de.
• Úsáideann tú 17 matán i d’aghaidh chun meangadh gáire a dhéanamh, ach
úsáideann tú 43 matán chun púic (frown) a chur ort féin.

TAIGHDE & TÉACS:
Paula Kilfeather, Clíona Murphy,
Fiachra Ó Brolcháin & Janet Varley.
AISTRIÚCHÁN:
Bairbre Ní Ógáin

EAGARTHÓIR: John Walshe
DEARADH: INM Studio
SCRÍOBH CHUIG:
Debbie Brennan, Eureka,
Irish Independent,
27-32 Sráid Thalbóid,
BÁC 1.
LÍNE DO CHUSTAIMÉIRÍ:
023 63850 nó
CUIR RÍOMHPHOST CHUIG::
eureka@independent.ie
www.independent.ie/eureka

