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Crosfhocal
Mistéir Mhollaí
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Déanann Mollaí brioscaí speisialta um Nollaig
le tabhairt dá cairde mar bhronntanais. Ach
tá cabhair uaithi i mbliana. Coimeádann sí
na comhábhair ar fad i málaí plaisteacha,
ar a mbíonn lipéad. Ach nuair nach raibh sí
ag féachaint, tháinig duine éigin isteach sa
chistin agus bhain sé na lipéid de na málaí.
Tá a fhios aici go bhfuil sóid aráin, púdar
custaird agus siúcra reoáin (icing) sna málaí.
Ach níl a fhios aici cé acu ábhar atá i ngach
mála. Deir Maidhc gur féidir leis cúpla triail
eolaíoch a dhéanamh a réiteoidh an cheist.
Déan na trialacha tú féin agus féach an
bhfaigheann tú na freagraí céanna.
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Bunábhair:
• 3 mhála rúnda ina bhfuil púdar bán (sóid aráin, púdar custaird agus
siúcra reoáin) a d’ullmhaigh do mhúinteoir nó duine fásta eile.
Ná féach agus iad ag cur na bpúdar sna málaí.
• 3 thaespúnóg
• Fínéagar
• Uisce
• Cupáin phlaisteacha nó eascraí
• Páipéar agus peann luaidhe chun na torthaí a thaifeadadh
Aire: Ná blais d’aon cheann de na púdair.

9

10

Trasna

3. Bain sult as _________ na Nollag. (6)
Treoracha
1. Iarr ar do mhúinteoir/an duine fásta trí lipéad, A, B agus C, a chur ar na
4. Cuid d’impireacht na Máigeach. (9)
Across le
Down
málaí An dúshlán atá romhatsa ná trialacha eolaíocha a dhéanamh
6. Mhalartaigh na saighdiúirí iad um Nollaig 1914. (11)
fáil amach cé acu púdar atá sna málaí.
3. Bain sult as _________ na Nollag. (6)
1. Úsáideann daoine é mar mhaisi
2. Déan cairt cosúil leis an gceann thíos chun na torthaí a thaifeadadh.
21 Nollaig : ______________
an Gheimhridh
(9) na Máigeach i gceann
4. Cuid dʼimpireacht 9.
na Máigeach.
(9)
2. Bhí treibh

6. Mhalartaigh na saighdiúirí
iad aum
mór. (10)
10. An t-ainm
bhíNollaig
ag na Máigigh ar an deoch
speisialta: (10)
1914.
(11)
5.
Meascán de phlúr, salann agus
Ainm an
9. phúdair
21 Nollaig : ______________ an Gheimhridh
7. Tarlaíonn Grianstad an Gheimh
(9)
Nollaig sa leathsféar _________
Anuas
10. An t-ainm a bhí ag na Máigigh ar an deoch
8. Bealach chun uimhreacha agus
Púdar A
speisialta: (10) 1. Úsáideann daoine é mar mhaisiúchán.
go(8)soiléir. (4)
2. Bhí treibh na Máigeach i gceannas ar cheann mór. (10)
Púdar B
5. Meascán de phlúr, salann agus uisce. (4)
Púdar C
7. Tarlaíonn Grianstad an Gheimhridh thart ar 21
3. Cuir taespúnóg amháin de phúdar A i gcupán, taespúnóg amháin de phúdar
Nollaig sa leathsféar _________. (7)
B i gcupán eile agus taespúnóg amháin de phúdar C sa tríú cupán. Cuir 150
8. Bealach chun uimhreacha agus torthaí a léiriú go soiléir. (4)
ml uisce le gach púdar. Corraigh gach meascán an méid céanna uaireanta.
Cad a tharlaíonn
Cad a tharlaíonn
nuair a mheascaim nuair a mheascaim
é le huisce?
é le fínéagar

4. Ar an gcairt, taifead cad a tharlaíonn do gach meascán.
5. Anois, cuir taespúnóg amháin eile de gach púdar i dtrí chupán nua. Cuir
20 ml fínéagair i ngach ceann de na cupáin seo. Ar an gcairt, taifead cad a
tharlaíonn do gach meascán.

Smaoinigh air seo:
Bhí Maidhc in ann an cheist a réiteach mar thuig sé é seo a leanas:
Tuaslagann (dissolve) sóid aráin, púdar custaird agus siúcra reoáin in uisce.
Ach iompaíonn púdar custaird buí nuair a mheascann tú é le huisce. Beidh sé
éasca, mar sin, an púdar sin a aithint, ach caithfidh tú an dá phúdar eile a aithint
freisin. Nuair a chuireann tú fínéagar le siúcra reoáin, ní tharlaíonn aon rud ach
nuair a chuireann tú fínéagar le sóid aráin, déanann sé giosáil (fizz). Féach ar do
chuid torthaí. An féidir leat ainm a chur ar gach púdar anois?

Foilsíonn an Irish Independent Eureka, i
gcomhar leis an Ionad Oideachas Eolaíochta
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Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig – Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN)

The

Imleabhar 11, Eagrán 12, 10 Nollaig 2014

Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

An Nollaig
Ní fada uainn anois saoire na Nollag.
Am síochána agus ceiliúrtha í an Nollaig
ar fud an domhain. I lár cogaidh, fiú, rinne
daoine iarracht an Nollaig a cheiliúradh.
Cúpla seachtain ó shin, d’insíomar
daoibh faoin gCéad Chogadh Domhanda.
B’uafásach an cogadh é, ach céad bliain ó
shin, sa tseachtain roimh Lá Nollag 2014,
tharla rud iontach. In áiteanna éagsúla ar
an bhfronta, chiúnaigh an troid a bhí ar
siúl. Thosaigh saighdiúirí na Gearmáine
agus saighdiúirí na Breataine ag malartú
beannachtaí agus bronntanas. Thosaigh
saighdiúirí ag canadh carúil Nollag le
chéile agus d’imir roinnt acu cluiche peile
in aghaidh a chéile!
Leis na mílte bliain anuas, bhíodh

daoine ag ceiliúradh ag an am seo den
bhliain. Fadó, sa gheimhreadh, bhíodh
imní ar dhaoine ar fud an domhain nach
dtiocfadh an t-earrach. Chun an imní a
dhíbirt (banish), d'eagraigh siad féilte ag
grianstad (solstice) an gheimhridh chun
dóchas a thabhairt dóibh féin. Ceiliúrann
Grianstad an Gheimhridh an lá is lú
uaireanta solais sa bhliain. Tarlaíonn
sé thart ar an 21 Nollaig sa leathsféar
(hemisphere) thuaidh. Tar éis an lae sin,
éiríonn na laethanta níos faide.
D’úsáid daoine maisiúchán chun féilte
a cheiliúradh. Mhaisigh na hÉigiptigh
agus na Rómhánaigh an áit le plandaí
síorghlasa (evergreen) le cur in iúl go
mbeadh an t-earrach, agus na barra

(crops) nua, ag teacht go luath. I dtíortha
eile d’úsáid daoine cuileann – chreid siad
gur chosain an cuileann iad ar thubaistí
m.sh. tintreach agus drochspioraid a
thiocfadh isteach i dteach tríd an simléar.
Ansin sna Meánaoiseanna (thart ar 600
bliain ó shin), thosaigh daoine ag tabhairt
crainn bheaga giúise (fir) isteach sna
tithe. Leath (spread) an nós seo ó thír
go tír. Ní fada go raibh daoine, i dtíortha
éagsúla, ag úsáid crainn mhaisithe sa
teach.
Uaireanta, mhaisigh na daoine na
crainn le coinnle le taispeáint do na páistí
conas a dhrithlíonn (twinkle) na réalta sna
hoícheanta fada geimhridh. In áiteanna
eile, chroch daoine bláthanna páipéir agus

maisiúcháin adhmaid ar na crainn. Is iad
na Gearmánaigh a rinne tinsil den chéad
uair (thart ar 1610). Ba sa bhliain 1882 a
d’úsáid daoine soilse leictreacha ar chrann
Nollag den chéad uair. Chroch daoine
eile torthaí agus cnónna ar chrainn mar
mhaisiúcháin inite (edible). Chreid siad gur
léirigh an bia go dtosódh rudaí ag fás arís
san earrach.
Lean ort ag léamh agus b’fhéidir
go bhfaighfeá cúpla leid faoi do chuid
maisiúchán nó bronntanas inite féin a
dhéanamh. Mar aon leo sin, tá ainm an
ranga a bhuaigh Comórtas Sheachtain na
hEolaíochta againn duit. Beidh Eureka ar
ais leat mí Eanáir – idir seo agus sin,
bain sult as saoire na Nollag.

An Chéad Chogadh

Seacláid um Nollaig
Fadó bhí treibh na Máigeach (Mayans)
i gceannas ar impireacht (empire) mhór i
Meicsiceo agus Meiriceá Láir. Rinne siad
ceiliúradh ar Ghrianstad an Gheimhridh, an
lá deiridh ar an bhféilire acu. Mar chuid den
cheiliúradh seo, bhí deoch speisialta acu. Na
Máigigh, agus ina dhiaidh sin, na hAstacaigh,
fuair siad amach nuair a róstaigh siad pónairí
cacó go raibh siad ábalta deoch spíosúil
(spicy) sheacláide a dhéanamh díobh. Thug
siad ‘chocolatyl’ mar ainm ar an deoch seo.
Ní raibh sí milis agus ní raibh sí cosúil leis na
deochanna seacláide a bhíonn againn inniu.
Bhí luach an-mhór ar phónairí cacó fadó.
Go deimhin, d'úsáid daoine iad go minic mar
airgead. Cheannódh 4 phónaire puimcín,
cheannódh 10 bpónaire coinín, agus
d'fhéadfá sclábhaí (slave) a fháil ar 100
pónaire! Mhalartaigh (swapped) na Máigigh
na pónairí luachmhara le haghaidh ábhar
cosúil le séad (jade), éadach agus cleití.

Seacláidí

Tagann an tseacláid a ithimid inniu
as na pónairí céanna. Fásann siad ar
chrann cócó (cacao). Fásann na crainn
seo i dtíortha éagsúla – i Meicsiceo,
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Codanna seacláide
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D’amaigh (timed)
Mollaí agus Maidhc
an méid ama a thóg
sé orthu méideanna
éagsúla seacláide a
leá. Bhris siad barraí
ina gcodanna agus
d’amaigh siad an méid
ama a thóg sé ar 2
chuid, 4 chuid agus 8
gcuid leá. Rinne siad
dearmad an méid ama
a thóg sé ar 6 chuid
leá, a amú. Léiríonn an
graf na torthaí. Úsáid
an graf chun an méid
ama a thógfadh sé ar
6 chuid leá a thuar.

sa Bhrasaíl, sa Nigéir agus i nGána.
Fásann na pónairí taobh istigh de
chochall (pod). Tar éis 5 nó 6 mhí ag
fás, bíonn na cochaill aibí (ripe).

Torthaí ar
Chomórtas
Sheachtain na
hEolaíochta
Go raibh míle maith agaibh uile as ucht na n-iontrálacha a chuir
sibh isteach ar an gcomórtas. Chuir líon mór ranganna isteach ar an
gcomórtas. Bhí an freagra ceart ag beagnach gach rang. Seo daoibh
na freagraí:
1 (b) Bíonn cónaí ar ialtóga vaimpírí i Meiriceá Theas.
2 (c) Ialtóga: is mamaigh iad.
3 (a) Caitheann an gheabhróg Artach an geimhreadh in Antartaice.
4 (c) Rugadh an t-eolaí cáiliúil Galileo i bPisa.
5 (c) Má tá sainmharc 18 gcarat ar fháinne óir, is ór íon é 75% de.
6 (a) Déanann pailé-ointeolaithe staidéar ar iontaisí.
7 (b) Tagann 20% d’ocsaigin an domhain ó fhoraois bháistí
na hAmasóine.
8 (a) Beirtear ceithre armadailín ag an am céanna.
Chuireamar na freagraí cearta uile isteach i hata agus tharraingíomar
buaiteoir amháin as an hata.
Rang 5 agus 6, Seomra Bhean Armstrong, S.N. Lios Ruanach,
Cluain Meala, Co. Thiobraid Árann
a bhuaigh dearbhán ?50 ó Eason. Comhghairdeas libh! Beidh Eureka
ag seoladh an dearbháin chugaibh go luath

Déan maisiúcháin
Nollag

Dear agus Déan
Maisiúcháin
as Taos
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BUNÁBHAIR:
• Seacláid
• Babhla beag
• Oigheann micreathonnach nó babhla mór ina bhfuil uisce te
• Taespúnóg
• Scragall cócaireachta chun múnlaí a dhéanamh
• Páipéar nó scragall chun iad a chumhdach (wrap)
Aire: iarr ar dhuine fásta cabhrú leat an tseacláid a leá.
TREORACHA
1. Déan múnlaí difriúla as an scragall cócaireachta. Bí cinnte gur
féidir leat seacláid leáite a dhoirteadh isteach sna múnlaí go dtí
doimhneacht (depth) 0.5 cm.
2. Faigh barra seacláide. Bain an cumhdach de. Ná hith é.
(Beidh cead agat é a ithe níos déanaí!) Cuir an tseacláid
isteach sa bhabhla.
3. Socraigh conas a athróidh tú an tseacláid ó sheacláid sholadach
(solid) go seacláid leachtach (liquid). Tugaimid leá (melting) mar
ainm ar an athrú seo ó sholad go leacht.
4. D’fhéadfá an babhla beag a chur ina sheasamh san uisce te nó
d’fhéadfá oigheann micreathonnach a úsáid. Doirt an tseacláid
leáite isteach sna múnlaí.
5. Fág iad go dtí go mbíonn siad crua; ansin brúigh amach
iad go réidh.
6. Cumhdaigh iad le páipéar daite nó le scragall.
SMAOINIGH AIR SEO:
1. Dear bealach chun do mhaisiúcháin sheacláide a
chrochadh ar an gcrann.
2. An bhfuil ábhair sholadacha eile ann a athraíonn nuair a 		
chuireann tú teas leo? Déan liosta díobh.
3. An bhfuil an t-athrú a tháinig ar an tseacláid buan (permanent)
nó sealadach (temporary)? An bhfuil an t-athrú inchúlaithe
(reversible)?
4. Déan liosta de 5 shórt bia nach féidir iad a athrú ar ais
tar éis iad a théamh.

Sa Ghearmáin agus in áiteanna eile, déanann daoine maisiúcháin don
chrann Nollag as taos (dough).
BUNÁBHAIR:
• Plúr
• Salann
• Uisce
• Babhla mór don mheascadh
• Spúnóg mhór, cupán nó crúiscín
• Soip óil
• Oigheann agus tráidire bácála
• Gearrthóirí sudóige (pastry cutters) (roghnach)
• Crann fuinte (rolling pin) (roghnach)
• Olann, snáithe
TREORACHA:
1. Tomhais 2 chupán chothroma plúir agus cupán amháin salainn.
Cuir sa bhabhla iad.
2. Conas a dhéanfá cur síos ar phlúr? Agus ar shalann? Tuar agus
taifead cad a tharlóidh do na hábhair seo nuair a mheascann
tú iad le chéile le huisce.
3. Go cúramach agus go mall, cuir cupán amháin uisce isteach sa 		
mheascán. Measc é le do lámha. Lean ort ag cur uisce isteach, 		
go dtí go mbíonn tú ábalta an taos a mhúnlú. Bí cinnte nach bhfuil an 		
taos róghreamaitheach (sticky).
4. Anois déan cur síos ar an taos. Cén t-athrú a rinne an t-uisce
don mheascán?
5. Úsáid an crann fuinte chun an taos a leacú (flatten). Déan cruthanna 		
difriúla as, le do lámha nó leis na gearrthóirí.
6. Brúigh soip óil trí gach cruth chun poll a dhéanamh sa chaoi gur féidir
an maisiúchán a chrochadh ar an gcrann.
7. Iarr ar do mhúinteoir na cruthanna a chur ar thráidire bácála agus 		
bácáil iad in oigheann an-fhionnuar ar feadh cúpla uair an chloig.
8. Anois déan cur síos ar an taos. Cén t-athrú a rinne an bhácáil?
An féidir iad a athrú ar ais? An bhfuil an t-athrú inchúlaithe?
9. Cuir snáithe nó olann trí na poill a rinne tú sna cruthanna
agus croch iad.

Seacláid a leá

Um Nollaig, is minic
a thugann daoine
seacláidí dá chéile mar
bhronntanas. Uaireanta,
crochann daoine
maisiúcháin déanta as
seacláid ar an gcrann.
Bain triail as do chinn féin
a dhéanamh.

Plúr

De réir an ghraif, thógfadh sé 9 nóiméad ar 6 chuid leá.

S eac

