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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Beidh Domhnach Cásca déanach i
mbliana. Beidh sé ar an 20ú Aibreán.
Cúpla bliain ó shin, sa bhliain 2011,
bhí sé níos déanaí arís. Bhí sé ar
an 24ú Aibreán ach d’fhéadfadh sé
bheith lá amháin eile níos déanaí. Is
é an 25ú Aibreán an dáta is déanaí
a bhíonn ag Domhnach Cásca. Ba í
an bhliain 1943 an uair dheireanach
a bhí an Cháisc chomh déanach leis
sin, i bhfad sular rugadh tú. Ní thitfidh
sí ar an dáta sin arís go dtí an bhliain
2038, i gceann 24 bliana. Cén chuma
a bheidh ar an domhan faoin am sin?
Scríobh síos roinnt de do thuairimí

agus pléigh iad le do mhúinteoir.
Cén fáth nach mbíonn an Cháisc ar
an dáta céanna gach bliain, mar atá
Lá Nollag? Bhuel, thart ar 1700 bliain
ó shin, shocraigh daoine go mbeadh
an Cháisc ann ar an gcéad Domhnach
tar éis na chéad ghealaí láine ar
chónocht (equinox) an earraigh, nó ina
dhiaidh. Bíonn cónocht againn nuair a
bhíonn an fad céanna san oíche agus
sa lá. San earrach, tarlaíonn sé seo go
hiondúil thart ar an 20ú lá nó an 21ú
lá de Mhárta. Mar sin de, is é an 22ú
lá de Mhárta an lá is luaithe chun an
Cháisc a cheiliúradh agus is é an 25ú

lá d’Aibreán an lá is déanaí.
Chun socrú ar dhátaí na Cásca
agus a leithéid, is gá am a thomhas.
Sa chlochaois ní raibh bealach cruinn
ag daoine chun am a thomhas.
D’úsáid siad na laethanta agus na
hoícheanta, agus thug siad faoi deara
na hathruithe a bhí ag teacht ar na
séasúir. Bhí an ghrian, an ghealach
agus na réaltaí acu mar threoir.
Ach nuair a thosaigh daoine ag
feirmeoireacht agus nuair a lonnaigh
(settled) siad le chéile i sráidbhailte
agus i mbailte, bhí orthu bealaí
níos cruinne a fháil chun an t-am a

thomhas agus a eagrú. Theastaigh
cloig agus féilirí uathu.
In áiteanna éagsúla ar domhan
agus ag amanna éagsúla, thosaigh
daoine ag obair ar fhéilirí agus ar
chloig a fhorbairt (develop). Bhí na
Suiméaraigh ar na chéad daoine chun
féilire a airgeadh (invent). D’airg
na hÉigiptigh agus na Rómhánaigh
bealaí cruinne (accurate) chun am
a thomhas. Faigh amach faoi chloig
agus faoi fhéilirí san eagrán seo
d’Eureka. Ansin, coimeád súil ar an
bhféilire mar ní fada uait laethanta
saoire na scoile agus an Cháisc.

Na Suiméaraigh agus
cúrsaí eolaíochta
Bhí cónaí ar na Suiméaraigh sa cheantar
atá idir abhainn na Tígrise agus abhainn
na hEofraite. Is cuid den Iaráic í an
ceantar seo anois. 5000 bliain ó shin,
bhí pobal an cheantair sin ag déanamh
fionnachtana (discoveries) iontacha,
m.sh. go bhféadfadh siad miotail (copar
agus ór agus mar sin de) a úsáid.
Ansin, fuair siad amach go bhféadfadh
siad ‘cré-umha’, miotal níos crua, a
dhéanamh má chuir siad stán leis an
gcopar. B’airgeoirí iontacha iad na
Suiméaraigh freisin. I measc na rudaí
a d’airg siad, tá an roth, an céachta
(plough), agus córas scríbhneoireachta.
B’fhéidir gurb é an ceann deireanach an
t-aireagán is tábhachtaí ar fad.
Is mar phicteagraif a thosaigh a gcóras
scríbhneoireachta, pictiúir in áit focal.
Ach is bealach mall é seo chun scríobh
a dhéanamh, agus de réir a chéile, in áit
pictiúir a úsáid, thosaigh na Suiméaraigh
ag úsáid siombailí, a raibh cruth
dingeach (wedge) orthu, chun rudaí
agus smaointe a chur in iúl. Scríobh
siad le stíleas ar tháibléid chré. Tá roinnt
díobh seo fós le feiceáil in iarsmalanna
(museums). Inniu, tugaimid script
dhingchruthach (cuneiform) mar ainm
ar an sórt seo scríbhneoireachta. Tá
leagan amháin di le feiceáil sa phictiúr.
Úsáid an t-eolas seo chun teachtaireacht
rúnda a scríobh chuig cara leat.

AIBÍTIR SHUIMÉARACH

D’airg na hÉigiptigh na cloig scátha thart ar 4000 bliain ó shin. Taispeánann
an pictiúr duit an chosúlacht a bhí ar na cloig. Chaith an barra trasna scáth ar
uimhreacha ar an mbarra fada agus is ón scáth sin a léigh daoine an t-am.
Thóg na hÉigiptigh colúin arda cloiche nó túir – oibiliscí – agus chaith siad sin
scáth freisin. Nuair a d’fhéach siad ar scáth na hoibilisce, bhí a fhios acu cathain
a bhí meán lae ann. Ar an mbealach sin, roinn na hÉigiptigh an lá ina dhá leath.
Níos déanaí, chuir siad marcanna thart ar bhun na hoibilisce agus thaispeáin
na marcanna sin rannta (divisions) breise i rith an lae. Tá na rannta sin cosúil le
huaireanta an chloig atá againn.

Dúshlán breise:
Déan cárta Cásca do dhuine éigin.
Scríobh ‘Beannachtaí na Cásca’ air
sa script dhingchruthach.

Na Suiméaraigh
agus cúrsaí ama
Bhí suim ag na Suiméaraigh sa
mhatamaitic. Bhí tábhacht leis an
matamaitic chun taifid a choimeád
agus chun cánacha (taxes) a
bhailiú. Bhí tábhacht léi freisin
maidir le féilte reiligiúnacha a
eagrú. Thaitin an uimhir 60 leis
na Suiméaraigh mar gur féidir í
a roinnt ar a lán uimhreacha eile.
Dhear siad féilire inar roinn siad
an bhliain i míonna ina raibh 30
lá. Bhí 354 lá acu sa bhliain. Bhí
12 thréimhse i ngach lá. Bhí na
tréimhsí seo chomh fada le dhá
uair an chloig againne. Ansin,
roinn siad gach tréimhse ina
30 cuid. Bíonn sé grianmhar go
minic sa chuid sin den domhan
agus mar sin, is dócha gur úsáid
siad cloig ghréine chun rannta
(divisions) an lae a thaifeadadh.
Nuair a d’imigh an tsibhialtacht
Shuiméarach in éag (disappeared),
chaill an domhan a lán den eolas
eolaíoch a bhí acu.

Ó Fhéilirí
go Cloig

Déan clog scátha agus úsáid é
chun an t-am a léamh
Beidh ort an turgnamh seo a dhéanamh ar lá grianmhar. Faigh áit nach
gcuirfidh aon duine nó rud isteach ar do chlog scátha.
BUNÁBHAIR:
• Slat 50 cm nó 1 m
• Rud éigin ina
seasfaidh an
tslat m.sh., pota
gainimh fhliuch,
marla nó cré
• Miosúr
• Bileog mhór pháipéir
• Peann luaidhe
• Rialóir
• Clog aláraim (más mian leat)
TREORACHA:
1. Cuir an tslat ina seasamh caol díreach sa ghaineamh nó sa mharla.
2. Roghnaigh áit oiriúnach don tástáil. (Leid: ná cuir í in aice le rud eile a
chaitheann scáth.)
3. Cuir bileog mhór pháipéir faoin bpota sa chaoi go dtitfidh an scáth
uirthi i gcónaí.
4. Socraigh an clog aláraim nó iarr ar dhuine cur i gcuimhne duit go rialta
féachaint ar an tástáil.
5. Gach uair an chloig (nó pé méid ama a shocraíonn tú), tomhais agus
taifead fad an scátha.
6. Taispeáin go cruinn treo an scátha ar an mbileog freisin. Má tá an tslat
gearr go leor, agus má tá an páipéar mór go leor, d’fhéadfá fad an
scátha a mharcáil freisin.
SMAOINIGH AIR SEO:
Cad a thug tú faoi deara faoi fhad na scáthanna?
An raibh na scáthanna san áit chéanna i gcónaí?
Dá ndéanfá an turgnamh seo ar lá grianmhar eile, an bhfaighfeá
an toradh céanna?
Pléigh na rudaí sin le do mhúinteoir.

Cloig fadó

D’úsáid na Suiméaraigh agus na hÉigiptigh cloig uisce. Sa chlog uisce, is é sreabhadh (flow) an uisce ó
choimeádán amháin go coimeádán eile a thaispeánann an méid ama atá thart. D’éirigh go maith le cloig
uisce sna haeráidí (climates) ina raibh teas. Ach in áiteanna eile a bhí níos fuaire, Éire mar shampla, reoigh na
cloig uisce i rith an gheimhridh, agus mar sin, ní raibh siad oiriúnach. Níor bhraith cloig choinnle agus orláistí
(hourglasses) ar an aimsir. Mar sin, bhí siad níos oiriúnaí. Féach ar na cinn sa phictiúr agus pléigh le do
mhúinteoir conas a d’oibrigh siad.
De réir a chéile, thosaigh eolaithe ag dearadh cloig mheicniúla (mechanical). Sa bhliain 1657, rinne siad an
chéad chlog ina raibh luascadán (pendulum). Ní raibh aon chlog eile chomh cruinn leis go dtí sin. Taobh istigh
den chlog seo, luascann luascadán ar aghaidh agus ar gcúl le buille (beat) buan cothrom.
Casann an ghluaiseacht rialta seo rothaí agus rialaíonn rothaí snáthaidí (hands) an chloig. Ba é an
t-eolaí cáiliúil Galileo a fuair amach go luascann luascadán ar aghaidh agus ar gcúl le buille buan cothrom.
Sa chéad ghníomhaíocht eile, beidh seans agat fáil amach faoi luascadáin, díreach mar a rinne Galileo.

Conas a oibríonn luascadán?

BUNÁBHAIR:
• Rialóir
• Bord
• Leabhair
• Marla i gcruth liathróide
• Corda/sreangán
• Siosúr
• Uaineadóir m.sh., clog nó uaireadóir le
snáthaid na soicindí

TREORACHA:
1. Cuir an rialóir ar an mbord. Bíodh 15 cm den rialóir ag gobadh
amach thar thaobh an bhoird.
2. Cuir na leabhair ar an rialóir chun é a choinneáil socair.
3. Ceangail bun an chorda leis an liathróid mharla.
4. Ceangail barr an chorda leis an rialóir.
5. Tarraing an luascadán siar thart ar 20 cm.
6. Cé chomh minic agus a luascfaidh sé i 10 soicind? (Is féidir níos lú nó níos
mó ama a roghnú, más mian leat.) Tuar.
7. Scaoil uait an luascadán agus comhair cé chomh minic agus a luascann sé.
Taifead an freagra.
8. Anois, tarraing an luascadán siar thart ar 10 cm.
9. Cé chomh minic agus a luascfaidh sé anois i 10 soicind? Tuar.
10. Scaoil uait an luascadán agus taifead cé chomh minic agus a luascann sé.
An raibh an ceart agat?
11. Déan an tástáil trí huaire. Cén tábhacht a bhaineann le tástáil a dhéanamh arís agus arís eile?
DÚSHLÁIN BHREISE
An bhfaighfeá toradh difriúil dá mbeadh meáchan níos troime ag bun an luascadáin? Bain triail as.
An bhfaighfeá toradh difriúil dá mbeadh an corda níos faide?

1. (b), 2. (a), 3. (c), 4. (b), 5. (b), 6. (c), 7. (a), 8. (c).

Freagraí ar Thráth na gCeist

Am caillte Fíricí Fónta
Márta

30
Tháinig am an tsamhraidh i bhfeidhm ar an 30 Márta, an Domhnach roimh an
Domhnach seo caite. Chuireamar na cloig uair an chloig chun tosaigh. Bhí sé
cosúil le huair an chloig a chailleadh. Ach is beag an méid ama sin i gcomparáid
leis an méid a ‘chaill’ daoine sa bhliain 1752.

• Deir daoine gurbh fhéilirí iad Brú na Bóinne i gCo. na Mí
agus Stonehenge i Sasana. Tá na háiteanna sin na mílte
bliain d’aois.
• Caitheann a lán daoine uaireadóir chun bheith cinnte den
am. Tá uaireadóirí cliste á bhforbairt anois, agus chomh
maith leis an am a insint dúinn, beidh siad in ann rudaí eile
a dhéanamh. Samhlaigh ríomhaire bídeach a bheith agat
ar chaol do láimhe – beidh ceamara air, beidh fón ar chuid
acu agus beidh roinnt díobh in ann téacsteachtaireachtaí a
sheoladh.
• Sa Bheilg, rinne déantóirí seacláide ceann de na
huibheacha Cásca ba mhó riamh. Bhí an ubh níos mó ná
8.32 méadar ar airde agus bhí 1950 kg meáchain inti. Bhí
sí déanta as seacláid agus leamhachán (marshmallow)
agus bhí fráma cruach (steel) taobh istigh di mar
thacaíocht. Bhí 6440 kg meáchain in ubh a rinne déantóirí
sa Bhrasaíl sa bhliain 2010. Is san Iodáil a rinne déantóirí
an ubh is airde riamh – 10.39 m. ar airde!
• Is iad na cloig adamhacha (atomic) na cloig is cruinne
(most accurate). Rinne eolaithe ceann sna 1990idí agus
caillfidh sé soicind nó rachaidh sé soicind chun tosaigh
gach 1.6 milliún bliain!

Is é an féilire Ghréagóra an féilire a úsáidimid anois. Tá sé in úsáid i mbeagnach
gach tír ar fud an domhain. 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 2ú
Márta é, cheap Gearmánaigh gurbh é an 13ú Márta é! Faoi dheireadh, shocraigh
formhór na dtíortha ar an bhféilire Ghréagóra a úsáid. Chuaigh daoine a chodladh
Dé Céadaoin, an 2ú Meán Fómhair agus dhúisigh siad an lá dár gcionn Déardaoin, an 14ú Meán Fómhair!

Tráth na gCeist
1. An script dhingchruthach: d’airg
(a) na hÉigiptigh (b) na Suiméaraigh (c) na Rómhánaigh í.
2. Oibiliscí: Is (a) colúin arda cloiche (b) tuamaí ársa (c) uirlisí troda iad.
3. Tá Brú na Bóinne (i) i gCo. Mhuineacháin (b) i gCo. Mhaigh Eo (c) i
gCo. na Mí.
4. D’úsáid daoine an féilire Ghréagóra den chéad uair sa bhliain
(a) 1852 (b) 1582 (c) 1752.
5. An clog is cruinne ar domhan: is é an
(i) clog urláir (ii) an clog adamhach (iii) an clog cuaiche é.
6. Bhí cónaí ar na Suiméaraigh i gceantar atá
(a) san Iaráin (b) in Iosrael (c) san Iaráic anois.
7. Sa bhliain 2038, beidh Domhnach Cásca ar an
(a) 25 Aibreán (b) 20 Aibreán (c) 22 Márta.
8. Rinne déantóirí an ubh Chásca ba mhó riamh
(a) san Airgintín (b) sa Bheilg (c) san Iodáil.
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