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Fáilte romhat chuig Eureka – iris 
sheachtainiúil eolaíochta atá lán le 
heolas, le spraoi agus le turgnaimh 
spreagúla.  Coimeád súil amach i rith 
na bliana do na comórtais a eagróimid 
– b’fhéidir go mbuafaidh tú duais. 
Mar thús inniu, féachfaimid ar rudaí 
aisteacha a bhain leis an aimsir le 
cúpla mí anuas. 

Ó mhí Eanáir anuas,   bhí an aimsir 
aisteach ar fud an domhain.  I mí Iúil 
agus mí Lúnasa, bhí tonn teasa ann 
sa tSín – an tonn teasa ba mheasa le 
140 bliain anuas.  Bhí sé chomh te sin 
go raibh daoine ag gríoscadh (grilling) 
bia ar chlúdaigh dúnpholl (manhole)! 
D’fhógair NASA gurbh é an dara 

Meitheamh ba theo (hottest) riamh ar 
domhan.  Is é an teas millteanach is 
cúis leis na tinte ollmhóra atá ar siúl in 
California – dhóigh na tinte níos mó ná 
86,000 heicteár talaimh.  Dhóigh siad 
ceantar atá chomh mór le contaetha 
Átha Cliath, Ceatharlaigh nó Lú.

Go luath sa bhliain, bhí tuilte 
uafásacha ann san Eoraip.  I mí 
Bealtaine, bhuail tornádó Oklahoma 
agus bhí luas 320 km san uair faoi na 
gaotha.  Ba é an tornádó ba leithne 
(widest) a thaifead eolaithe riamh 
i Meiriceá.  Tugann eolaithe ócáidí 
adhaimsire (extreme weather events) 
mar ainm orthu seo agus deir siad go 
mbeidh siad ann níos minice  amach 

anseo (in the future) mar gheall ar 
théamh domhanda (global warming). 

Níor ghá (need) dúinn dul rófhada 
as baile chun an aimsir neamhghnách 
(unusual) a fheiceáil. Sa Bhreatain, ba 
é an t-earrach ab fhuaire é le 50 bliain 
anuas. In áiteanna in Éirinn, bhí an 
t-earrach ab fhuaire againn le 62 bliain 
anuas.  Bhí sneachta fós i gContae an 
Dúin i mí Aibreáin. Bhí an samhradh te 
i mbliana in Éirinn – ní raibh sé chomh 
te le samhradh na Síne ach bhí sé i 
bhfad níos fearr ná na samhraí fliucha 
fuara a bhí againn le dhá bhliain anuas.  
An bhfuil a fhios ag eolaithe cad is cúis 
leis an aimsir aisteach seo?

Bíonn tionchar (effect) ag a lán 

rudaí éagsúla ar an aimsir ach 
ceapann eolaí aeráide (climate) in 
Éirinn go bhfuil baint mhór ag an 
scairdsruth (jetstream) leis an aimsir.  
Banda aeir is ea an scairdsruth agus 
tá sé thuas go hard san atmaisféar.  
Tá scairdsruthanna cumhachtach 
agus is féidir leo aermhaiseanna (air 
masses) a bhrú timpeall nó iad a 
bhlocáil.  Bíonn tionchar aige seo ar 
an aimsir a fhaighimid.  Ní féidir linn 
aer a fheiceáil, ach nach bhfuil sé 
aisteach go bhfuil aer láidir go leor 
chun rudaí eile a bhrú timpeall nó a 
bhlocáil?  Lean ort ag léamh agus 
gheobhaidh tú amach faoi cé chomh 
láidir agus atá aer. 
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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Weather wonders

Aimsir Aisteach



Scairdsruthanna
Aer iontach

Líon suas é

Bunábhair:
•  Buicéad nó doirteal lán d’uisce
•  Cupán plaisteach nó polaistiréine
•  Páipéar nuachta nó páipéar síoda (tissue)

Treoracha:
1.  Crap (crumple) an páipéar agus cuir é ag bun an chupáin. Is 

féidir leat é a ghreamú le seilitéip má tá imní ort go dtitfi dh sé 
amach.) 

2.  Cad a tharlóidh má thiontaíonn tú an cupán bun os cionn agus 
má bhrúnn tú síos tríd an uisce é go tapa? Tuar.

3.  Bain triail as. An raibh an ceart agat?
4.  Cén fáth ar tharla sé seo, an dóigh leat?

Is banda caol aeir é scairdsruth agus gluaiseann sé timpeall an 
domhain ar luasanna gasta – chomh gasta le 320 km/uair.  An 
scairdsruth atá gar d’Éirinn, scarann sé dhá chineál aeir óna chéile: 
an t-aer fuar polach (polar) ó thuaidh agus an t-aer atá níos teo ó 
dheas.  Agus an scairdsruth ag gluaiseacht, gluaiseann sé cosúil 
le tonn.  Má bhogann cuid den tonn síos go deisceart na hÉireann, 
tiocfaidh aer fuar isteach ón bPol Thuaidh (North Pole) – ba é sin a 
tharla san earrach agus thug sé aimsir an-fhuar leis.  Bhí an t-ádh 
orainn gur ghluais an scairdsruth ó thuaidh sa samhradh agus gur 
bhlocáil sé an t-aer fuar ón Artach agus an báisteach ón iarthar. Mar 
sin, bhí aimsir aoibhinn te againn i rith an tsamhraidh.

Mar gheall ar théamh domhanda agus ar an athrú aeráide (climate 
change) tá imní ar eolaithe go mbeidh athrú ar rian (path) na 
scairdsruthanna. Má tharlaíonn sé seo, tá seans ann go mbeidh an 
aimsir an-aisteach ar fad – ag brath ar an méid ama a chaitheann 
an scairdsruth ó thuaidh nó ó dheas d’Éirinn. 

Conas a bheadh tionchar (effect) ag banda 
aeir ar nós an scairdsrutha ar an aimsir?  
An gceapann tú go bhfuil aer láidir go leor 
chun rudaí a bhlocáil?  Bain triail as seo go 
bhfeicfi dh tú cad a tharlóidh.

Is maith le heolaithe turgnaimh a dhéanamh arís agus arís eile, nó 
iad a dhéanamh ar bhealaí atá beagán difriúil, chun a bheith cinnte 
go bhfuil a gcuid torthaí ceart. Ba mhaith an rud é duitse oibriú ar 
nós eolaí - féach an bhfaighidh tú an toradh céanna má dhéanann 
tú an turgnamh thuas ar bhealach atá beagán difriúil. 

Bunábhar:

• Próca trédhearcach (transparent) – bheadh ceann plaisteach 
níos sábháilte ná ceann gloine

• Tonnadóir (funnel)
• Marla
• Crúiscín d’uisce

Treoracha:

1. Cuir tonnadóir i gcaol (neck) an phróca. Séalaigh (seal) thart 
timpeall an chaoil le marla. Bí cinnte go bhfuil sé séalaithe go 
dlúth agat nó ní oibreoidh an turgnamh.

2. Cad a tharlóidh má dhoirteann tú uisce go tapa isteach sa 
tonnadóir? Tuar. Cén fáth a dtarlódh sé seo, an dóigh leat?

3. Doirt isteach an t-uisce agus féach cad a tharlóidh. An raibh an 
ceart agat?

Smaoinigh air seo:

Cad a tharlódh dá ndoirtféa an t-uisce go han-mhall isteach sa 
tonnadóir?

Marla



An féidir le haer 
uisce a bhogadh?

Sna turgnaimh a rinne tú, ar thug tú faoi deara go raibh aer láidir?  
Sa turgnamh seo, gheobhaidh tú amach an bhfuil aer láidir go leor 
chun uisce a bhogadh.
Bunábhair:
• 2 phróca /ghloine thrédhearcacha mhóra - bheadh cinn 

phlaisteacha níos sábháilte ná cinn ghloine
• Babhla mór uisce -  Is féidir an turgnamh seo a dhéanamh i 

ndoirteal uisce freisin
Treoracha:
1. Tiontaigh ceann de na gloiní bun os cionn. Coimeád cothrom í 

agus brúigh síos faoin uisce í. Feicfi dh tú go bhfanfaidh sí lán le 
haer, díreach mar a tharla sa turgnamh eile.

2. Le lámh amháin, beir ar an ngloine aeir faoin uisce.  Úsáid an 
dara lámh chun an gloine eile a chur faoin uisce.

3. Cas an dara gloine ar a taobh agus tú á cur san uisce, sa chaoi 
go líonfaidh sí le huisce.

4. Tabhair an dá ghloine le chéile.  Cuir an chéad ghloine ar fi ar 
(tilt) sa chaoi go rachaidh bolgáin aeir isteach sa dara gloine.

5. Fan tamall agus, ansin, scrúdaigh an dara gloine.  An bhfuil níos 
mó aeir nó uisce inti anois?

Cén fath a dtarlaíonn sé seo?
An t-aer atá ag éirí aníos as an gcéad ghloine, brúnn an t-aer sin 
an t-uisce amach as an dara gloine.  Líonann an chéad ghloine le 
huisce mar éalaíonn an t-aer as an ngloine agus fágann sé spás 
don uisce.
Dúshlán breise:
Lean ort ag obair faoi uisce.  Úsáid an dara gloine chun an chéad 
ghloine a líonadh le haer arís.

Cúiseanna agus torthaí An raibh ionadh ort nach raibh an páipéar fl iuch? Go hiondúil, ceapann 
daoine go rachaidh an t-uisce isteach sa chupán agus go bhfl iuchfaidh 
sé an páipéar. Ach deir eolaithe linn nach bhfuil aon spás sa chupán don 
uisce mar go bhfuil sé lán d’aer. Líonann aer spás sa tslí chéanna agus a 
líonann bloc adhmaid nó uisce é agus tá sé láidir go leor chun an t-uisce 

a bhlocáil nó a chosc ar theacht isteach.
Sa dara turgnamh bhí an próca lán le haer, agus mar sin, ní raibh an 
t-uisce in ann dul isteach.  Ach, dá ndoirtféa an t-uisce go han-mhall 

isteach sa tonnadóir, bheadh spás ag an aer éalú, agus mar sin, bheadh 
spás don uisce dul isteach sa phróca.  

Freagraí ar an gCrosfhocal

Tá an domhan ag éirí níos teo le 100 
bliain anuas.  Mar thoradh ar an ardú 
teasa, tá leibhéil na bhfarraigí ag ardú, 
agus tá na clúdaigh sneachta agus 
oighir ag laghdú. Beidh níos mó tuilte 
(fl oods), triomach (droughts), tonnta 
teasa agus spéirlingí (hurricanes) 
againn, mar gheall go bhfuil an 
domhan ag éirí níos teo agus go bhfuil 
an aeráid ag athrú.  Tá imní ar eolaithe 
freisin go dtiocfaidh athrú ar rianta na 
scairdsruthanna.  Má athraíonn rianta 
na scairdsruthanna, seans go mbeidh 
an aimsir in Éirinn an-difriúil amach 
anseo. 
Ceapann formhór na n-eolaithe aeráide 
gurb iad na slite maireachtála (lifestyles) 
atá ag daoine anois is cúis (reason) le 
téamh (heating) an domhain. Tá a lán 
meaisíní (carranna, oighinn, teilifíseáin 
agus araile) ann agus úsáideann siad fuinneamh (energy) a fhaigheann 
siad ó bhreoslaí iontaise (fossil fuels).  Cuireann na meaisíní seo 
amach dé-ocsaíd charbóin (carbon dioxide).  Is gás ceaptha teasa 
(greenhouse gas) é seo.  Is cosúil go bhfuil baint idir an gás seo agus 
téamh domhanda.  
Ceapann roinnt daoine nach féidir linn dul i ngleic le (deal with) fadhb 
an téimh dhomhanda ach ní aontaímid leo. Is féidir linn rudaí beaga a 
dhéanamh a chabhróidh leis an gceist. An fuinneamh a úsáidimid gach 
lá, ná déan dearmad go gcuireann sin amach dé-ocsaíd charbóin.  
Dá n-úsáidfi mis níos lú fuinnimh, b’fhéidir go laghdóimis an téamh 
domhanda.  Seo cúpla bealach chun fuinneamh a shábháil:
SA BHAILE
•  Múch na soilse nuair a fhágfaidh tú seomra.
•  Bí cinnte go múchfaidh duine éigin an teilifís, ríomhaire agus 

fearais leictreacha eile – ná fág iad ar fuireachas (on standby).
•  Dún na cuirtíní san oíche chun an teas a choinneáil istigh.
•  Athúsáid rudaí nuair is féidir – píosaí páipéir, málaí siopadóireachta.
AR SCOIL
•  Más féidir, siúil nó rothaigh ar scoil. Bí cinnte go bhfuil cead agat!
•  Athúsáid páipéar nuair is féidir.
•  Múch na soilse nuair a fhágfaidh tú seomra.
•  Mol bolgáin solais atá tíosach ar fhuinneamh (energy effi cient).
•  Mura bhfuil an Bhratach 

Ghlas ag an scoil cheana féin, 
tosaigh ort ag obair chun í a 
thuilleamh.

Ba mhaith an rud é póstaer a 
dhearadh agus a dhéanamh le 
daoine a spreagadh sa scoil chun 
fuinneamh a shábháil.

Dearcadh domhanda, 

aicsean áitiúil
Athchúrsáil

Trasna
2.  TONN TEASA
4.  DOMHANDA
6.  GRADAM

7.  SCAIRDSRUTH
9.  FUIREACHAS

Síos1.  TE

3.  ADHAIMSIRE
5.  BHRATACH
8.  RIAN
10.  IRIS
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Ionad Oideachas Eolaíochta

An crann is airde

Léigh tú ar an gcéad leathanach go bhfuil ceantar mór in 
California trí thine. Is i bPáirc Náisiúnta Yosemite atá an tine. Tá a 
lán ainmhithe agus plandaí faoi bhagairt (threatened), na crainn 
ollmhóra chrónghiúise (redwood / Sequoia) ina measc.  Tá na 
crainn seo ar na rudaí beo is sine ar domhan.  Seans go bhfuil 
roinnt díobh níos mó ná 2,000 bliain d’aois!  Is crónghiúis in 
California é an crann beo is airde ar domhan freisin.  Tá sé níos 
airde ná 115 m – tá sé beagnach chomh hard leis an Túr Solais i 
mBaile Átha Cliath nó chomh fada le páirc pheile. Nach ait gur féidir 
le crann atá chomh mór le crónghiúis fás ó shíol atá chomh beag le 
síol tráta?

Níl sé ródhéanach le cur isteach ar 
thionscamh a sheoladh chuig an 
Aonach. Labhair le do mhúinteoir 
faoi agus mura mbeidh an tionsc-
namh réidh i mbliana, d’fhéadfá 
é a chur isteach an bhliain seo 
chugainn. Is í an Chéadaoin seo 
chugainn, 2 Deireadh Fómhair, 
sprioclá na n-iontrálacha. Is féidir 
le ranganna 4 – 6 as ceithre 
chearn na tíre cur isteach air. 
B’fhéidir go mbeidh do scoilse ag 
glacadh páirte ann ar an 9, 10, 11 
Eanáir 2014.

Trasna
2.  I mí Iúil agus mí Lúnasa, bhí 

-------------- ann sa tSín. 
(4,5) 

4.  Tá imní ar eolaithe go 
n-athróidh téamh ---------  
rian na scairdsruthanna.  (8)

6.  Cuir isteach ar Aonach 
Eolaíochta agus ------  do 
Bhunscoileanna an RDS. (6) 

7.  Banda aeir is ea an ---------. 
(11) 

9.  Ná fág meaisíní ar ------- . 
(10) 

Síos
1.  Bhí an samhradh ---- i 

mbliana in Éirinn. (2) 
3.  Tharla ócáidí ------- ó thús 

na bliana. (10) 
5.  Ba cheart go mbeadh 

an ----- Ghlas ag gach scoil.
(8) 

8.  Tá imní ar eolaithe go 
n-athróidh téamh 
domhanda ----- (path) na 
scairdsruthanna.  (4) 

10.  Is ----- sheachtainiúil 
eolaíochta í Eureka.  (4)

Aonach Eolaíochta 
agus Gradam do 
Bhunscoileanna 

an RDS

Crosfhocal
1

2 3

4

5
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9 10

Across
2. I mí Iúil agus mí Lúnasa, bhí -------------- ann sa 

tSín. (4,5) 
4. Tá imní ar eolaithe go n-athróidh téamh ---------  

rian na scairdsruthanna.  (8) 
6. Cuir isteach ar Aonach Eolaíochta agus ------  

do Bhunscoileanna an RDS. (6) 
7. Banda aeir is ea an ---------. (11) 
9. Ná fág meaisíní ar ------- . (10) 

Down
1. Bhí an samhradh ---- i mbliana in Éirinn. (2) 
3. Tharla ócáidí ------- ó thús na bliana. (10) 
5. Ba cheart go mbeadh an ----- Ghlas ag gach 

scoil.(8) 
8. Tá imní ar eolaithe go n-athróidh téamh 

domhanda ----- (path) na scairdsruthanna.  (4) 
10. Is ----- sheachtainiúil eolaíochta í Eureka.  (4)


