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Maidhc R
eascóp

ú
Mollaí C

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

Imleabhar 7, Eagrán 10
8 Nollaig 2010

- Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Fadó, rinne daoine a lán staidéir ar an
spéir agus ar na rudaí a chonaic siad
sa spéir. Cheap siad gur dhéithe
(gods) iad na réaltaí agus na pláinéid.
Chonaic siad an solas ag teacht ónár
réalta, an ghrian, agus thuig siad gur
chabhraigh sí go mór le fás agus le
beatha; mar sin, cheap siad gur dhia
í an ghrian. Ach ar an lámh eile de,
tháinig faitíos ar dhaoine nuair a
chonaic siad cóiméad. Ceapann
eolaithe go mb’fhéidir gur lean an
Triúr Saoithe (the Three Wise Men)
cóiméad, seachas réalta, agus iad ag
dul go Beithil.
Tá oighear agus deannach i

gcóiméad. Bíonn cóiméad cosúil le
meall (ball) sneachta atá salach. Is
rud geal é agus tá eireaball fada air. I
Mí Dheireadh Fómhair na bliana seo,
tháinig cóiméad gar don Domhan:
Hartley 2 an t-ainm a bhí ar an
gcóiméad. Bhuel, bhí sé 17.7 milliún
ciliméadar ar shiúl (away), ach sa
réalteolaíocht, tá 17.7 milliún
ciliméadar gar go leor! Tá an-cháil ar
chóiméad Halley a thagann thart
gach 76 bliain. Beidh sé in aice leis
an domhan arís sa bhliain 2062. Cén
aois a bheidh agatsa ansin?
Na daoine a bhí ina gcónaí in Éirinn
sa Nua-Chlochaois, thuig siad go

raibh tábhacht le solas na gréine.
Cúig mhíle bliain ó shin, thóg siad
tuama pasáiste ag Brú na Bóinne.
Dhear siad é sa chaoi go soilseodh
an ghrian isteach trí bhearna os
cionn an dorais ag tús an lae ar
Ghrianstad an Gheimhridh, 21 Mí
na Nollag. Soilsíonn an ghrian síos trí
phasáiste an-fhada isteach sa
‘seomra’ (chamber) i lár an tuama.
Ba chomhartha é sin do na daoine go
n-éireodh na laethanta níos faide
agus níos teo agus go mbeadh sé in
am dóibh na síolta a chur go luath
arís. Bhí sé in am ceiliúradh. Tá Brú
na Bóinne 2000 bliain níos sine ná na
pirimidí san Éigipt.

Beimid féin ag ceiliúradh saoire na
Nollag go luath. Beidh réalta agus
crann Nollag againn mar mhaisiúchán
sa bhaile. Samhlaigh conas a rinne
muintir na Nua-Chlochaoise (na
daoine Neoiliteacha) ceiliúradh ag an
am seo den bhliain. In Eureka na
seachtaine seo, féachaimid ar an saol
Neoiliteach. Tá na torthaí againn duit
ar chomórtas Sheachtain na
hEolaíochta freisin.
Guímid uile Nollaig faoi shéan agus
faoi mhaise oraibh. Fillfimid ar an 19
Eanáir agus beidh eolas agus
gníomhaíochtaí eolaíochta againn
duit.
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Bailigh na
clocha!

Suas Síos
Seans maith go bhfuil luamhán feicthe agat – is luamhán é crandaí bogadaí
(seesaw). Bíonn daoine ag súgradh le crandaí bogadaí seachas ag obair leis. Sa
phictiúr, tá Mollaí ina suí air. Tá a deartháir beag i bhfad níos éadroime ná í agus ba
mhaith leis suí air freisin agus Mollaí a ardú. Cuireann sé ceist ar Mhaidhc faoi. Cad
ba chóir do Mhaidhc a rá: suigh an fad céanna ón lár agus a shuíonn Mollaí, suigh
níos gaire don lár, nó suigh in aice le bun an chrandaí bogadaí? Déan an chéad
ghníomhaíocht eile agus gheobhaidh tú amach cad ba chóir do Mhaidhc a rá.

Nuair a bhí Brú na Bóinne agus na pirimidí á dtógáil, bhí ar na daoine na
carraigeacha uile a bhaint as an talamh ar bhealach éigin. Ach ní raibh tarracóirí,
ná JCBeanna ná fiú spáid ag na daoine Neoiliteacha in Éirinn ná ag na hÉigiptigh.
Conas a bhain siad na clocha ollmhóra as an talamh, mar sin? Deir eolaithe áirithe
go mb’fhéidir gur úsáid siad luamhán – sórt meaisín. Is slat é luamhán agus is
féidir é a úsáid chun rudaí troma a ardú. Bain triail as an gcéad ghníomhaíocht
eile go bhfeicfidh tú an gcabhraíonn luamhán leat rud a ardú.

BUNÁBHAIR:
* Rialóir 30 cm (bheadh rialóir adhmaid níos fearr ná ceann plaisteach)
* Peann luaidhe
* Bloic bheaga Lego (iad ar fad ar an gcruth agus an tomhais céanna –
bheadh bloic 1.5 cm go maith).
* Seilitéip, marla nó blu tac chun an peann luaidhe a choimeád socair (más
mian leat)

BUNÁBHAIR:
* Luamhán m.sh. rialóir adhmaid
* Rud éigin trom le hardú m.sh. leabhar mór ar nós foclóra
* Rud éigin gur féidir leis an rialóir gluaiseacht anonn agus anall thairis m.sh.
marcóir mór. Is í seo an mhaighdeog (pivot).
TREORACHA:
1. Déan iarracht an leabhar trom a ardú le méar amháin thíos faoi. An bhfuil sé
éasca é seo a dhéanamh? Cén fad a bheifeá in ann é a choimeád in airde?
2. Cuir bun an rialóra isteach faoin leabhar. Anois socraigh an luamhán mar atá sé
sa léaráid.
3. Tuar an mbeidh sé níos éasca nó níos deacra an leabhar a ardú anois.
4. Brúigh do mhéar síos ar bharr an rialóra. Ba cheart go n-ardódh an luamhán an
leabhar.
5. An raibh an ceart agat?
6. Cén fad a bheifeá in ann é a choimeád in airde anois?
PLÉIGH:
An bhfuil sé níos éasca nó níos deacra an leabhar a ardú má bhíonn do mhéar in aice na
maighdeoige nó i bhfad ón maighdeog? Pléigh na torthaí le do mhúinteoir agus leis an rang.

TREORACHA:
1. Chun an crandaí bogadaí a dhéanamh, socraigh lár an rialóra ar an bpeann
luaidhe sa dóigh agus go mbeidh an meáchan cothrom.
2. Chuir dhá bhloc Lego (Mollaí) idir na marcanna do 10 cm agus do 11 cm.
3. Cá gcuirfidh tú bloc amháin Lego (an deartháir beag) ar an taobh eile den
chrandaí bogadaí chun Mollaí a ardú?
4. Ar chóir duit é a chur an fad céanna ón lár, nó níos gaire don lár, nó níos
faide ón lár? Tuar.
5. Bain triail as. An raibh an ceart agat?
DÚSHLÁN BREISE:
Cuir trí chiúb Lego ag na marcanna do 10 cm agus do 11 cm. Cá gcuirfidh tú
bloc amháin Lego ar an taobh eile den chrandaí bogadaí chun iad a ardú? An
bhfeiceann tú patrún sna torthaí?
Pléigh é seo le do mhúinteoir.
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Ré na
Clochaoise

Déan
péinteanna
uaimhe
duit féin
Na daoine a bhí ina gcónaí in uaimheanna na mílte bliain ó shin, chuir siad
ealaín ar na ballaí. Bheadh an-difríocht idir na péinteanna atá againn inniu agus
na péinteanna a d’úsáid siad. D’úsáid siad ábhair nádúrtha a bheadh le fáil go
héasca. Bain triail as ábhair éagsúla sa ghníomhaíocht seo.

Chónaigh na chéad daoine
in uaimheanna nó rinne siad
pubaill de shaghas éigin
chun dídean a thabhairt
dóibh féin. I Ré na
Clochaoise, 6,000 bliain ó
shin, bhí roinnt de na daoine
Neoiliteacha ina gcónaí i
dtithe (ach bhí a lán díobh
fós ina gcónaí in
uaimheanna nó i bpubaill).
Mhair (survived) roinnt de na tithe Neoiliteacha seo in Inse Ork (Orkney
Islands) in Albain. Ón bpictiúr ar barr, cheapfá nach raibh ann ach carn cloch,
ach deir seandálaithe go raibh sráidbhaile ann ina raibh sé nó seacht dteach.
Bhí formhór an troscáin agus na tithe féin déanta de chloch. Is féidir tinteáin
chloiche, drisiúir chloiche, boird chloiche, leapacha cloiche fiú, a fheiceáil fós
ina n-áiteanna féin, sna tithe.
Tá tuamaí agus galláin (standing stones) gar don sráidbhaile. Taispeánann an
pictiúr duit an chuma atá orthu. Tá siad 6 m ar airde. Bhí 12 cheann ann ar
dtús. Is dócha gur chaith daoine blianta ag tógáil na séadchomharthaí
(monuments) seo mar nach raibh aon mheaisín, seachas luamháin, ar fáil.
B’fhéidir go raibh searmanais dhiaganta agus féastaí ag muintir na
Clochaoise anseo. Cad a bheadh acu le hithe ag féasta Nollag nó ag féasta
Grianstad?

Ar mhaith leat cónaí in uaimh?
Sa Chlochaois ní raibh
cónaí ar gach duine i
dteach. Mar a léigh tú
thuas, bhí roinnt díobh
ina gcónaí in uaimheanna
nó i bpubaill. Is áiteanna
dorcha
loma
iad
uaimheanna go hiondúil,
ach thug eolaithe faoi
deara go raibh na ballaí
péinteáilte agus maisithe
in uaimheanna ar leith.
Ach cad a d’úsáid daoine
fadó mar phéint?

BUNÁBHAIR:
* Cailc bhán (dath nádúrtha cailce)
* Fioghual (charcoal) nó cipíní solais caite
* Sméara dubha nó sméara sábháilte eile
* Cré
* Fochupáin nó potaí meascáin
* Páipéar donn nó liath
* Pota le haghaidh uisce
* Bata (más mian leat)
Aire : iarr ar dhuine fásta cabhrú leat na cipíní a chaitheamh.
Nigh do lámha tar éis duit an ithir agus na sméara a láimhseáil.
TREORACHA:
1. Brúigh na sméara ar fhochupán.
2. Measc an chré le beagáinín uisce ar fhochupán eile.
3. Bain triail as na hábhair uile. Is féidir do mhéar nó bata a úsáid. Cé acu is
fearr chun marc a chur ar an bpáipéar? D’fhéadfá na dathanna a
mheascadh.
4. Úsáid na hábhair ar fad chun pictiúr simplí a tharraingt.
5. Iarr cead ar do mhúinteoir chun na péinteanna uaimhe a thriail sa chlós nó
ar chloch phabhála (paving) taobh amuigh.
PLÉIGH:
Tagann fioghual ó ábhar nádúrtha. Cad é féin?
Cé acu ábhar ab fhearr le haghaidh péintéireachta?
An raibh sé éasca pictiúr maith a tharraingt?
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Torthaí an
Chomórtais
Go raibh míle maith agaibh uile as ucht na
n-iontrálacha a chuir sibh isteach ar chomórtas
Sheachtain na hEolaíochta. Thairg Réadlann
(Observatory) Chaisleán na Dúcharraige saorchead
isteach do rang iomlán chuig Cosmos @ an
gCaisleán. Is áit iontach í inar féidir leat foghlaim faoi
chruthú na cruinne agus faoin mbealach inar
thosaigh an bheatha ar Domhan. Is féidir ríomhphost
a sheoladh chuig an spás agus ‘turas’ an
ríomhphoist a rianú (track). Casfaidh tú ar Chosmo, spásaire samhailteach cairdiúil
agus beidh tú in ann do chuid tuairimí ar an saol eachtrannach a phlé.

Cén scoil a bhuaigh an duais? Chuir líon mór ranganna isteach ar an gcomórtas.
Bhí an freagra ceart ag beagnach gach rang. Chuireamar na freagraí cearta uile
isteach i hata agus d’iarramar ar dhuine amháin an buaiteoir a tharraingt as an
hata. Tháinig an freagra sin ó S.N. Meentogues, Lios na gCeann, Cill Airne, Co.
Chiarraí.
Comhghairdeas libh! Beidh Eureka ag cur amach breis eolais chugaibh go luath.

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
TAIGHDE & TÉACS:
Paula Kilfeather, Cliona Murphy,
Janet Varley & Fiachra O’Brolcháin.

EAGARTHÓIR: John Walshe
DEARADH: INM Studio
SCRÍOBH CHUIG:
Debbie Brennan,
Eureka,
Irish Independent,
27-32 Sráid Thalbóid, BÁC 1
LÍNE DO CHUSTAIMÉIRÍ:

023 8863850 nó
CUIR RÍOMHPHOST CHUIG:
eureka@independent.ie
www.independent.ie/eureka

Arbh eol duit?

Ní hiad na daoine fásta amháin a thagann ar (discover) rudaí nua tábhachtacha. Os
cionn céad bliain ó shin, bhí cailín beag Spáinneach ag taiscéaladh (exploring) fheirm
a hathar nuair a tháinig sí ar uaimh. Chuaigh sí isteach san uaimh agus chonaic sí go
raibh ealaín ar na ballaí. Ag an am níor thuig sí go raibh sí tar éis teacht ar shamplaí
den phéintéireacht is sine ar domhan – an Phéintéireacht Réamhstairiúil (prehistoric)
Uaimhe in aice le hAlta Mira sa Spáinn. Cheap roinnt de na daoine fásta gurbh ealaín
bhréige (hoax) í, ach go luath ina dhiaidh sin, tháinig daoine ar an sórt céanna
péintéireachta in uaimheanna eile sa Spáinn agus sa Fhrainc. Bhí a fhios ag daoine
ansin go raibh an ealaín an-sean. Rinne eolaithe staidéar ar loirg choise (footprints),
ar chnámha agus ar fhioghual (charcoal) a bhí sna huaimheanna in Alta Mira. Fuair
siad amach go raibh an ealaín níos mó ná 20,000 bliain d’aois.

Cúrsaí
Leighis sa
Chlochaois

Cad a tharla nuair a bhí daoine tinn sa Chlochaois? Seo duit roinnt de na córacha
(treatments) leighis.
• Tinneas fiacaile: Bláth darb ainm leamhach beannaithe (hollyhock)
• Tinneas cinn: Poll a dhruileáil isteach i do chloigeann
• An bhruitíneach: lámhacán (crawling) a dhéanamh trí pholl i gcarraig
• Tinneas droma: Tatú
In Eureka, b’fhearr linn cuairt a thabhairt ar dhochtúir nó ar fhiaclóir an 21ú céad!

