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Hallowe’en holidays
Cnámha & Creatlacha um Shamhain
Ní fada uainn anois Oíche Shamhna.
Is dócha go mbeidh tú ag gléasadh
i mbréigéide agus ag dul amach ag
imirt ‘bob nó bia’. Um Shamhain, bíonn
pictiúir le feiceáil ar fud na háite: pictiúir
de chailleacha, d’ialtóga nó sciatháin
leathair (bats), de mhumaithe agus, go
háirithe, de chreatlacha. Uaireanta bíonn
samhail (model) de chreatlach le feiceáil
i bhfuinneog shiopa – má fheiceann
tú ceann, tabhair faoi deara an méid
cnámh atá i gcorp duine! Seans go
rachaidh tú chuig tine chnámh Oíche
Shamhna – sin go díreach a bhí ann
fadó – tine chun cnámha a dhó!
Samhlaigh an chuma a bheadh ort
gan chreatlach. Ní bheadh ionat ach
bloba! Ní fhéadfá maireachtáil gan

chnámha gan chreatlach. Tá do chuid
matán (muscles) ceangailte le do
chnámha agus cabhraíonn siad leat
bogadh. Cosnaíonn do chreatlach orgáin
(organs) nó baill (parts) thábhachtacha
do choirp – do chroí, do scamhóga agus
d’inchinn, mar shampla. Cosnaíonn do
chnámh droma an corda dromlaigh
(spinal cord). Is néaróg an-tábhachtach
ar fad í an corda dromlaigh.
Uaireanta, bíonn ar dhochtúir
féachaint ar do chnámha nó ar
chodanna eile de do chreatlach. Ní
theastaíonn uatha tú a oscailt gach uair
chun féachaint taobh istigh díot; mar
sin de, úsáideann siad x-ghathanna.
Sa bhliain 1895, fuair Wilhelm Roentgen
amach de thimpiste faoi x-ghathanna.

Má tá do chnámh briste taispeánfaidh
x-ghathanna cá bhfuil an briseadh
go díreach agus cén sórt briste é.
Taispeánfaidh siad fadhbanna eile sna
cnámha nó sna hailt (joints) freisin.
Úsáideann fiaclóirí x-ghathanna chun
fadhbanna le fiacla a scrúdú.
Theastaigh ó Mharie Curie breis
eolais a fháil ar x-ghathanna. Rugadh
Marie sa Pholainn sa bhliain 1867.
Bhí sí ar dhuine de na chéad eolaithe
tábhachtacha mná. Chaith sí an chuid
is mó dá saol sa Fhrainc. Chabhraigh
a cuid oibre le máinlianna (surgeons)
x-ghathanna a úsáid sa mháinliacht.
I rith an Chéad Chogadh Domhanda,
chabhraigh Curie le hotharcharranna
a fheistiú (fit out) le fearas (equipment)

x-ghathanna. Chomh maith leis sin,
bhíodh sí ag tiomáint otharcharranna
go láthair an chatha. Bhí sí ábalta
x-ghathanna a thógáil de mháchailí
(injuries) na saighdiúirí. Thaispeáin
na h-x-ghathanna cá raibh na piléir
agus an srapnal i gcorp na saighdiúirí
agus ansin, bhí na máinlianna in ann
iad a bhaint amach. Meastar gur
chabhraigh stáisiúin x-ghathanna
Marie Curie le níos mó ná milliún
saighdiúir a bhí gonta.
Lean ort ag léamh chun breis
eolais a fháil ar chnámha agus ar
do chorp. Ansin, bain sult as an
mbriseadh meántéarma, ach ná bris
cnámh! Beimid ar ais leat tar éis na
saoire.

X-ghathanna a
úsáid

An eol duit?

Tá x-ghathanna beagáinín cosúil le gathanna solais ach gur féidir le
h-x-ghathanna dul trí rudaí nach féidir le solas dul tríothu. Oibríonn
siad mar go ligeann codanna de do chorp de chuid mhór de na h-xghathanna dul tríothu; rachaidh siad trí mhatán, shaill (fat) agus orgáin,
mar shampla. Ach ní ligeann cnámh don x-ghath dul tríthi agus, mar sin
de, feicimid cnámha agus fiacla mar ábhar bán ar x-gha agus feicimid
fíochán (tissue) bog mar ábhar liath nó dubh. Má thógann tú x-gha de
do lámh, rachaidh na h-x-ghathanna díreach tríd an bhfeoil (ﬂesh) ach
frithchaithfidh an chnámh ar ais iad. Beidh tú in ann íomhá na cnáimhe
a fheiceáil ar scannán.
Léigh tú ar an gcéad leathanach go n-úsáideann dochtúirí x-ghathanna
chun féachaint an bhfuil cnámha briste. Tá x-ghathanna úsáideach
freisin má shlogann tú ábhar dainséarach. Úsáidfidh dochtúir x-gha
chun fáil amach cá háit a bhfuil sé i do chorp. Chomh maith le cúrsaí
sláinte, tá tábhacht le h-x-ghathanna i gcúrsaí sábháilteachta freisin.
Mar shampla, déanann x-ghathanna scrúdú ar do chuid bagáiste
ag aerfort. Ní théann x-ghathanna trí mhiotal agus mar sin de,
taispeánfaidh siad aon scian nó aon ghunna a bheadh faoi cheilt i mála.

I do chorp tá cnámh amháin ann agus ní féidir í a bhriseadh. Sin an
húiméireas (tugaimid ‘funny bone’ mar ainm air seo i mBéarla). Ní
cnámh é ar chor ar bith, ach néaróg (nerve)! Uaireanta, má bhuaileann
tú d’uillinn braitheann tú mothú ait ann. Tarlaíonn sin toisc gur bhuail tú
néaróg.

Cúinne na gCnámh
Tugann cnámha cruth do do chorp ach tá gnó eile acu atá an-tábhachtach
freisin. Tá a fhios agat go bhfuil cnámha crua láidir ach tá smior (marrow)
istigh i roinnt acu. Is ábhar bog spúinseach (spongy) é smior. Tá an-bhaint
ag an smior le do chuid fola. Déanann smior na gcnámh na billiúin ceall fola
gach lá.
Má tá tú chun bheith i do dhochtúir nó i d’altra, caithfidh tú foghlaim faoi
chnámha. Caithfidh tú ainmneacha na gcnámh uile a bheith ar eolas agat.
Tosaigh orthu anois agus féach conas a éiríonn leat.
Ceist na gCnámh
A
B

Féach ar an bpictiúr.
Cuir an litir cheart leis
an gcnámh:
Pláitín glúine _____
Cnámh cromáin _____
E
Blaosc _____
Cnámh droma _____
F
Cnámh ceathrún _____
Easnacha _____
Cnámh géill _____
G
Dealrachán _____
Tá na freagraí ar leathanach eile.

C
D

H

Tabhair aire do
do chnámha

Tá cnámha crua toisc go bhfuil cailciam (calcium) iontu. Tá cailciam i
sliogáin agus i mblaoscanna uibhe freisin. Bí cinnte go bhfaigheann tú neart
cailciam agus go n-itheann tú réim chothrom bia (balanced diet) chun do
chnámha agus do chreatlach a choimeád láidir. Tá a lán cailciam i mbainne
agus i gcáis. Cabhraíonn solas na gréine le do chnámha an cailciam a fháil.
Agus tá baint mhór ag aclaíocht (exercise) le cnámha láidre freisin. Ach
déanann rudaí eile damáiste do chnámha. Féach cad a tharlaíonn sa chéad
ghníomhaíocht eile.
Bunábhair:
• Fínéagar (is aigéad é fínéagar)
• 2 chupán nó 2 phróca a bhfuil claibíní
(lids) orthu
Fínéagar
• Cnámha sicín m.sh. ó na heití
• Blaoscanna uibhe (roghnach)
Treoracha:
1. Bí cinnte nach bhfuil aon fheoil fágtha
ar na cnámha.
2. Cuir cnámh amháin i gcoimeádán
fínéagair. Cuir clúdach air.
3. Cuir cnámh eile (atá cosúil leis an gcéad cheann) i gcoimeádán eile agus
cuir clúdach air.
4. Fág iad ar leataobh ar feadh cúpla lá (nó níos faide más mian leat).
5. Cad a tharlóidh? Tuar.
6. Cuir an dá chnámh i gcomparáid. An bhfuil difríocht eatarthu? Faigh
amach ar leathanach eile cén fáth a dtarlaíonn sé seo.
Smaoinigh air seo:
Tá baictéir (bacteria) ina gcónaí i do bhéal agus má itheann tú a lán siúcra,
íosfaidh na baictéir an siúcra sin freisin. Nuair a íosfaidh na baictéir an siúcra,
athróidh siad é go haigéad. Cad a dhéanfaidh an t-aigéad sin do d’fhiacla?
_______________________________________________________
Deir eolaithe go bhfuil na farraigí ag éirí níos aigéadaí (acidic) mar gheall
ar an téamh domhanda. Cén tionchar (effect) a bheidh ag an aigéad ar
ainmhithe mara a bhfuil sliogáin nó blaosc orthu?
_______________________________________________________
An mbíonn an tionchar céanna ag cineálacha éagsúla fínéagair ar chnámha?
Imscrúdaigh an cheist seo!

Dear agus déan
culaith chreatlaí
d’Oíche Shamhna

Cé muid féin?
Nuair a fhéachfaidh tú ar na creatlacha sa phictiúr, is dócha go
n-aithneoidh tú go héasca cé na hainmhithe iad. Tá na freagraí ar
leathanach eile (ar fhaitíos nach n-aithneoidh!)
A

C

B

Ach mura mbeadh agat ach cnámh amháin nó dhá cheann le féachaint
orthu, bheadh sé i bhfad níos deacra an t-ainmhí a aithint. Is eolaithe
speisialta iad antraipeolaithe agus déanann siad staidéar ar na bealaí
inar athraigh an cine daonna thar na milliúin bliain. Go minic, ní bhíonn
acu ach fíorbheagán cnámh le hoibriú leo, ach fós, éiríonn leo oibriú
amach cén cruth a bhí ar dhaoine fadó, fadó.

Na bealaí inar athraigh
an cine daonna

Freagraí ar an gCrosfhocal

Smaoinigh Air Seo:
An gclúdóidh do chulaith tosach agus cúl do choirp?

Sa bhliain 2012, tháinig eolaithe ar
chnámha iontaiseacha sa tSín. Is cosúil
go raibh daoine de shórt eile ina gcónaí
ann thart ar 11,000 bliain ó shin ach go
bhfuair siad uile bás.

Trasna
6. MARIE CURIE
8. LUCY
9. ALTRA
10. SMIOR

Treoracha:
1. Fiosraigh (explore) an chuma a bhíonn ar chreatlach. Cá bhfaighidh tú
pictiúir de chreatlach? Tabharfaidh pictiúir cabhair duit na cnámha a
chur san áit cheart.
2. Pleanáil cén cineál éadaigh dhuibh a chuirfidh tú faoin gcreatlach. Bí
cinnte go mbeidh tú ábalta bogadh ann. Is féidir masc a dhéanamh do
bhlaosc na creatlaí nó úsáid a bhaint as péint aghaidhe.
3. Déan an chulaith. Tarraing na cnámha ar an gcairtchlár agus gearr
amach iad. Greamaigh iad ar na héadaí dubha / éadach dubh.
4. Meas (evaluate) an chulaith. Bain triail aisti. An bhfuil sí compordach?
An bhfuil sí scanrúil? An gá duit í a athrú ar aon bhealach?

Sa bhliain 1994, san Aetóip, tháinig
eolaithe ar iontaise (fossil) eile a bhí níos
mó ná milliún bliain níos sine ná Lucy!
Thug siad Ardi mar ainm uirthi. Bhí sí
níos airde agus níos troime ná Lucy. Sa
phictiúr feicfidh tú an chuma a bhí uirthi
nuair a bhí sí beo, de réir na n-eolaithe.

Síos
1. DROMLAIGH
2. SRAPNAL
3. ROENTGEN
4. CREATLACH
5. CLUAS
7. CAILCIAM

Bunábhair:
• Éadach dubh / seanéadaí dubha
• Páipéar dubh
• Gliú
• Stáplóir
• Gliú glioscarnach
• Cairtchlár bán
• Cairtchlár ﬂuaraiseach (ﬂuorescent)
• Siosúr

Ar 24 Samhain 1974, san Aetóip, tháinig beirt eolaithe ar chnámh
láimhe san ithir (soil). Ba chnámh í ó chreatlach duine a bhí an-sean
ar fad. Ag an bpointe sin, ní raibh a fhios ag eolaithe go raibh duine
cosúil leis seo riamh ar an domhan. Thug siad Lucy mar ainm ar an
duine. Nuair a scrúdaigh na heolaithe cnámha Lucy, bhí siad ábalta a rá
gur dócha gur sheas sí suas díreach an chuid is mó den am agus í ag
siúl. Ach bhí géaga láimhe an-fhada uirthi, agus mar sin de, d’úsáid sí
a cosa in éineacht le hailt (knuckles) a
lámh uaireanta chun siúl. Cinnte, bhí sí
in ann dreapadh ar chrainn go héasca.

Fíricí Fónta

• Nuair a bhriseann cnámh, cneasaíonn sí í féin. Cuireann dochtúir na
píosaí briste ar ais san áit cheart agus fásann cnámh nua os cionn na
cnáimhe briste.
• Tá níos mó cnámh agat mar pháiste ná mar a bheidh agat mar dhuine
fásta. Tá 350 cnámh ag páiste. Nascann na cnámha le chéile agus
páiste ag fás. Faoin am a mbeidh tú fásta, ní bheidh ach 206 cnámh
agat.
• Tá daoine ann a bhfuil péire easna nó méar láimhe nó méar coise sa
bhreis acu.
• Is í cnámh na ceathrún an chnámh is mó i gcorp an duine; tá an
chnámh is lú sa chluas.
• Tá muineál fada ar shioráf ach tá an oiread céanna cnámh ag duine ina
mhuineál agus atá ag sioráf. Ach, tá cnámha an tsioráif níos mó agus
níos faide.

Bí cúramach,
bí aireach um
Shamhain

Crosfhocal
1
2

3
4
6

7

5
8

9
10

Trasna
Down mná. (5, 5)
6. Duine de na chéad eolaithe tábhachtacha
6. Duine de na chéad eolaithe tábhachtacha
1. Cosnaíonn an chnámh droma an corda
(4)
mná. (5, 5) 8. Bhí sí go maith ag dreapadh ar chrainn.
_____________.
(9)
8. Bhí sí go maith
ag
dreapadh
ar
chrainn.
(4)
2.
Thaispeáin
x-ghathanna
cá raibh sé seo
9.
Is
gá
don
duine
seo
bheith
eolach
ar
ainmneacha
na
gcnámh.
9. Is gá don duine seo bheith eolach ar
na saighdiúirí. (7)
ainmneacha na (5)
gcnámh. (5)
3. Sloinne an fhir a fuair amach faoi x-ghath
10. Déanann sé cealla fola. (5)
(8)
10. Déanann sé cealla fola. (5)
4. Cosnaíonn sé orgáin do choirp. (9)

Across

5. Tá an chnámh is lú sa chuid seo den cho
7. Tá sé seo i gcnámha, i sliogáin agus i
mblaoscanna. (8)

Tá súil againn anseo in Eureka go mbainfidh tú an-sult as saoire na
Samhna ach iarraimid ort bheith aireach.
• Má tá tú amuigh sa dorchadas, bí cinnte go mbeidh solas agat nó
go mbeidh éadaí geala ort.
• Bí an-chúramach má tá tú in aice le tine chnámh nó le tinte
ealaíne – tá dainséir ag baint leo.

Síos
1. Cosnaíonn an chnámh droma an corda_____________ . (9)
2. Thaispeáin x-ghathanna cá raibh sé seo i gcorp na saighdiúirí.
(7)
3. Sloinne an fhir a fuair amach faoi x-ghathanna. (8)
4. Cosnaíonn sé orgáin do choirp. (9)
5. Tá an chnámh is lú sa chuid seo den chorp. (5)
7. Tá sé seo i gcnámha, i sliogáin agus i mblaoscanna. (8)

A. Laghairt (lizard). B. Éan. C. Nathair.

Freagraí ar ‘Cé muid féin?’.
Tabhair aire do do chnámha
A.
B.
C.
D.

Blaosc
Cnámh géill
Dealrachán
Easnacha

E.
F.
G.
H.

Cnámh droma
Cnámh cromáin
Pláitín glúine
Cnámh ceathrún

Freagraí ar Cheist na gCnámh
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Nuair a fhágfaidh tú cnámh nó blaosc i bhfínéagar (is aigéad
bog é fínéagar) bainfidh an fínéagar an cailciam den chnámh.
Ansin, beidh an chnámh bog spúinsiúil. Lagaíonn aigéad an cruan
(enamel) ar fhiacla freisin.
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