Fíricí Fónta

• Tá sé dodhéanta sraoth a ligean agus do shúile ar oscailt agat.
• Tá súil mháthair shúigh mhór (giant squid) chomh mór céanna le
cloigeann duine.
• Codlaíonn deilfeanna agus súil amháin ar oscailt acu.
• Tá súil ostraise (ostrich) níos mó ná a hinchinn.
• Fadó, shíl mairnéalaigh go mbeadh radharc na súl ní b’fhearr acu dá
gcaithfidís fáinne cluaise óir.
• Sa todhchaí, seans go mbeidh daoine in ann ríomhairí ar nós ‘Google
glass’ a úsáid agus a meabhair (mind) á rialú.

Barr na Méar

Arbh eol duit?
Is féidir le súil an duine thart ar 10 milliún dath éagsúil a aithint. Ach
chun é seo a dhéanamh, ní úsáideann an tsúil ach trí dhath ón solas –
dearg, gorm agus uaine (glas). Is meascán de na trí dhath seo iad gach
dath eile. Fuair eolaithe amach le déanaí gur féidir le líon beag ban
(women) na milliúin dath breise a fheiceáil.

Crosfhocal

Nuair a léann tú an leathanach seo, tagann solas ó na focail isteach i
do shúile agus míníonn d’inchinn an teachtaireacht duit. Ach mura féidir
leat do chuid súl a úsáid, cad a tharlaíonn? An bhfuil céadfa (sense) eile
ann, seachas an radharc, a thabharfaidh eolas duit? Daoine nach bhfuil
radharc na súl go maith acu, úsáideann siad Braille chun cabhrú leo
léamh, uaireanta.
Rugadh Louis Braille sa Fhrainc 200 bliain ó shin. Chaill sé a radharc
nuair a bhí sé trí bliana d’aois. Buachaill an-chliste ba ea é. Sheinn sé an
dordveidhil (cello) agus an t-orgán. Nuair a bhí sé cúig bliana déag d’aois,
d’airg (invented) sé córas scríbhneoireachta agus léitheoireachta. D’úsáid
sé 6 phonc ardaithe (raised) ar pháipéar sa chaoi go mbeadh daoine in
ann litreacha na haibítre a mhothú le barr a méar.

Trasna
4. Taiscéalaí a chuaigh go dtí an tSín. (5, 4)
5. Córas léitheoireachta agus scríbhneoireachta. (7)
6. Tá suas le 24 súil ar an ___________ cuachach. (9)
7. D’úsáid siad an t-ábhar seo sna lionsaí ba luaithe. (11)
9. An poll dubh i lár na súile. (3, 6)
10. D’airg sé spéaclaí délionsacha. (8)
Anuas
1. Ní féidir feiceáil trí ábhar mar seo. (10)
2. Ríomhaire a chuirfidh tú ar do shúile! (6, 5)
3. Gan é, ní fheicfimis tada. (5)
8. Tá suas le 12 shúil ar an ainmhí seo. (6)
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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Caith súil ar spéaclaí
Thosaigh ainmhithe ag forbairt
(developing) súl thart ar 500 milliún
bliain ó shin. Anois, tá súile ag thart
ar 95% d’ainmhithe. Bíonn cruthanna
agus méideanna éagsúla ar shúile
ainmhithe. Tá súile áirithe an-simplí –
ní aithníonn siad ach gile (brightness)
nó dorchadas. Tá súile eile níos casta.
Tá súil an duine an-difriúil le súil na
cuileoige. Tá comhshúil (compound
eye) ag cuileog agus tá sí níos fearr
chun bogadh (movement) tapa a
fheiceáil. Bíonn dathanna éagsula
ar shúile. Is é donn an dath súile
is coitianta. Ní raibh súile gorma
ag duine ar bith go dtí idir 6,000 –
10,000 bliain ó shin. Tá dhá shúil ag
a lán ainmhithe ach tá ainmhithe ann
a bhfuil i bhfad níos mó ná dhá shúil

acu. Tá suas le 12 shúil ag scairp
(scorpion) agus 24 súil ag smugairle
cuachach (box jellyfish)!
Ní i gcónaí a oibríonn súile mar
is ceart. Caitheann daoine spéaclaí
chun fadhbanna radhairc (sight) a
réiteach. Lionsa (lens) an t-ainm
atá ar an gcuid thrédhearcach
(transparent) de spéaclaí. Sna
lionsaí ba luaithe (earliest), d’úsáid
daoine ‘grianchloch’ (quartz) –
ábhar neamhdhathach (colourless
material). Níos déanaí, thosaigh
radharceolaithe (opticians) ag
déanamh lionsaí as gloine. Sa lá
atá inniu ann, is minic a úsáidimid
plaisteach do lionsaí.
Ní fios cé a rinne spéaclaí den

chéad uair riamh ach tá a fhios againn
go raibh daoine san Iodáil ag úsáid
spéaclaí níos mó ná 700 bliain ó shin.
De réir scéalta, chonaic Marco Polo
daoine sa tSín ag caitheamh spéaclaí
nuair a thaistil sé ansin sa bhliain
1270. Bhí fadhb mhór amháin ag
baint leis na spéaclaí ba luaithe. Thit
siad anuas ó aghaidh an duine mar
shuigh siad ar an tsrón agus ní raibh
aon taobhanna orthu ag dul timpeall
ar na cluasa. Sa 17ú haois den chéad
uair, rinne radharceolaí Sasanach
spéaclaí a shuigh ar chluasa an duine.
I rith an 19ú céad (century), chaith
daoine leathspéacla (monocle).
Ní bhíonn ach lionsa amháin i
leathspéacla agus cabhraíonn sé
leis an radharc i súil amháin. Is féidir

slabhra nó téad a cheangal leis an
tsreang (wire) a théann thart ar an
lionsa, ach ní chaitheann daoine iad a
thuilleadh.
Tá feabhas mór tagtha ar spéaclaí
le blianta anuas. Bíonn rogha againn
anois ó thaobh chruth agus dhath
na bhfrámaí. Caitheann a lán daoine
lionsaí tadhaill (contact lenses), in
ionad spéaclaí – suíonn na lionsaí go
díreach ar dhromchla na súl. Is féidir
ríomhaire a chaitheamh mar spéaclaí
anois freisin. Feidhmíonn (operates)
an ríomhaire ar ghuth an duine agus
is féidir grianghraif a ghlacadh,
faisnéis aimsire a thabhairt, glaonna
fóin agus a lán rudaí eile a dhéanamh
leo, díreach mar a dhéanfadh
ríomhaire.

An Chéad Chogadh Domhanda

Radharc na súl
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Is féidir leat an leathanach seo a fheiceáil mar go mbocálann (bounces) an solas ón
leathanach nó go bhfrithchaitheann (reflects) an leathanach an solas ar ais. Téann an solas
seo isteach tríd an mac imrisc (pupil) – an poll dubh i lár na súile. Tá lionsa taobh thiar den
mhac imrisc. Tar éis don solas dul isteach sa mhac imrisc, buaileann an solas an lionsa sin.
Is é gnó an lionsa ná an solas a lúbadh sa chaoi go mbuaileann sé cúl na súile ag an spota
ceart. Ansin iompraíonn néaróga (nerves) speisialta teachtaireachtaí ó chúl na súile chuig
d’inchinn. Deir an inchinn leat nó míníonn sí duit cad air a bhfuil tú ag féachaint.

Lig isteach an solas
I do shúil, tá an lionsa trédhearcach. Is féidir leat feiceáil go soiléir tríd.
Tá na lionsaí trédhearcach i spéaclaí freisin. Tá ábhair eile tréshoilseach
(translucent) – ní féidir leat feiceáil go soiléir tríothu ach feicfidh tú roinnt
solais. Tá ábhair eile arís teimhneach (opaque) – ní féidir leat feiceáil
tríothu ar chor ar bith.

Déan suirbhé sa seomra ranga go bhfeicfidh tú cé mhéad ábhar
trédhearcach, tréshoilseach agus teimhneach atá ann. Seans go mbeidh
ort tóirse a úsáid le fáil amach an dtéann solas trí ábhar.
Taifead na torthaí ar chairt cosúil leis an gceann thíos.
Trédhearcach Tréshoilseach

Teimhneach

lionsa

Cé acu súil is láidre?
Is fearr dhá shúil a bheith againn ná ceann
amháin. Le dhá shúil, is féidir linn fad nó
cóngaracht ruda dúinn a mheas. Úsáideann
an inchinn na súile de shíor chun sumaí a
dhéanamh a oibríonn amach na faid seo.
Ach arbh eol duit go bhfuil súil amháin níos
ceannasaí (dominant) ná an ceann eile?
Ar an gcaoi chéanna go mbíonn daoine
deaslámhach nó ciotógach, bíonn siad
deas-shúileach nó cléshúileach freisin!
Bain triail as an ngníomhaíocht seo agus faigh
amach cé acu súil is láidre agatsa.
BUNÁBHAIR:
• Do mhéar (nó d’fhéadfá peann luaidhe a úsáid)
• Líne ingearach (vertical) m.sh. imeall na fuinneoige nó taobh
an chláir dhuibh
TREORACHA:
1. Féach thart ar an seomra ranga. Pioc líne ingearach atá os do chomhair.
2. Cuir méar amach os do chomhair i líne (lined up) leis an líne ingearach.
3. Dún súil amháin. An bhfuil cosúlacht air gur bhog do mhéar nó ar fhan
sí san áit chéanna?
4. Anois dún an tsúil eile. Cad a tharlaíonn an uair seo?
Is í an tsúil is láidre an tsúil a fheiceann do mhéar san áit chéanna ina
bhfaca do dhá shúil í.

Spéaclaí faiseanta

Fuinneog			
Bosca lóin			
Bord			
Páipéar síoda			
Cén sórt ábhair is coitianta, dar leat?
__________________________

DÚSHLÁN BREISE:
Tá thart ar 80% de dhaonra an domhain
deas-shúileach. Sin níos mó ná trí-cheathrú
de na daoine uile ar domhan. Cé mhéad dalta
sa rang a bhfuil an tsúil dheas níos láidre acu?
Taifead na torthaí ar chairt.
An í an tsúil dheas an tsúil cheannasach ag
gach duine atá deaslámhach? An fíor seo i
gcás na daltaí i do rangsa?

Is mó athrú a tháinig ar chuma spéaclaí leis na céadta bliain anuas. Bhí na
lionsaí ba luaithe i bhfrámaí cnáimhe, miotail nó leathair. Nuair a d’úsáid daoine
fráma adhmaid, cheangail tairne an dá lionsa le chéile. Uaireanta bhí frámaí
óir nó airgid ag daoine saibhre. De réir a chéile agus an tuiscint ag teacht
ar dhaoine gur ghá an craiceann a chosaint ar ghathanna dainséaracha na
gréine, thuig siad freisin gur ghá súile a chosaint ón ngrian. Is ansin a thosaigh
siad ag déanamh spéaclaí gréine ina raibh lionsaí dorcha.
Sa tSín, d’úsáid daoine spéaclaí gréine sa 12ú céad nó b’fhéidir níos luaithe,
fiú, ná sin. Sa chéad seo caite, bhí an-tóir ar na stíleanna spéaclaí a chaith
ceiliúráin (celebrities) ach anois, toisc go gcosnaíonn spéaclaí gréine na súile,
caitheann beagnach gach duine iad nuair is gá. Bain triail as péire faiseanta a
dhearadh duit féin ach ná dean dearmad gan iad a úsáid taobh amuigh.

Dear agus déan
spéaclaí gréine
spraíúla

Easpa solais

An tseachtain seo caite,
d’insíomar duit nach mbeadh
aon bheatha ar an domhan mura
mbeadh solas ann. Aireagáin
nua, ar nós léasair agus snáithíní
optúla, tá siad bunaithe ar sholas
agus tá siad á bhforbairt i gcónaí.
Ar ndóigh, ceann de na rudaí is
tábhachtaí faoi sholas ná nach
mbeimis in ann tada a fheiceáil gan solas.

AIRE: Ní fíorspéaclaí gréine iad seo.
Ní chosnóidh siad do shúile ar sholas
BUNÁBHAIR:
• Cárta
• Marcóirí / péint
• Bileoga plaisteacha daite
• Seilitéip
• Réiteoirí píopa (pipe cleaners)
• Soip óil
• Cipíní líreacáin (lollipop sticks)
• Sreang (twine)
• Sreang inslithe (insulated wire)
TREORACHA:
1. Déan machnamh ar an gcuma a bheidh ar na spéaclaí gréine.
Féach ar phictiúir de spéaclaí gréine. Conas a choinneoidh
tú iad ar d’aghaidh?
2. Déan machnamh ar na bunábhair a úsáidfidh tú. An ceart
go mbeadh ábhar na lionsaí trédhearcach nó tréshoilseach?
3. Tarraing an dearadh agus déan na spéaclaí.
4. Pléigh (le do mhúinteoir agus do chairde)
conas na spéaclaí gréine a fheabhsú.

Chun rud ar bith a fheiceáil (mar shampla, peann luaidhe ar an mbord),
bocálann nó frithchaitheann solas ón rud sin isteach i do shúile. Dá
stopfadh an ghrian ag soilsiú, ní bheadh aon solas againn agus ní
fheicfimis tada. Imscrúdaigh an tuairim seo.
BUNÁBHAIR:
• Rudaí éagsúla m.sh. píosaí Lego, scriosáin, pinn luaidhe
agus mar sin de
• Bosca mór cairtchláir a bhfuil clúdach air
• Poll sa bhosca ionas gur féidir leat féachaint tríd
• Feadán cairtchláir ag gobadh amach as an bpoll (roghnach)
TREORACHA:
1. Cuir rud amháin sa bhosca – ná lig do do chairde tú a
fheiceáil á dhéanamh seo.
2. Cuir an clúdach ar an mbosca.
3. Iarr ar do chairde féachaint isteach tríd an bhfeadán / tríd an bpoll.
4. An féidir leo a insint duit cad atá sa bhosca?
Cén fáth a dtarlaíonn sé seo?
Ní bheidh do chairde ábalta aon rud a fheiceáil. Tarlaíonn seo toisc
nach féidir linn rud a fheiceáil ach amháin má fhrithchaitheann an rud
solas uaidh agus má théann an solas isteach inár súile. Níl aon
solas sa bhosca seo, mar sin de, ní fhrithchaitheann an rud solas.

Amharc dúbailte
B’eolaí, airgeoir (inventor), agus dearthóir cáiliúil é Benjamin Franklin.
Bhí sé beo san 18ú céad. Bhí dhá phéire spéaclaí ag Franklin, péire
le haghaidh léitheoireachta agus péire a chabhraigh leis rudaí a bhí i
bhfad uaidh, a fheiceáil. D’éirigh sé tinn tuirseach de bheith ag aistriú
ó phéire amháin go péire eile. Ghearr sé na lionsaí ina dhá leath agus
chuir sé lionsaí na spéaclaí léitheoireachta leis na lionsaí do rudaí i
bhfad uaidh. Ba é seo an chéad phéire délionsaí (bifocals).

TRASNA: 4. MARCO POLO; 5. BRAILLE; 6. SMUGAIRLE;
7. GRIANCHLOCH 9. MAC IMRISC; 10. FRANKLIN
ANUAS: 1. TEIMHNEACH; 2. GOOGLE GLASS;
3. SOLAS; 8. SCAIRP.

Freagraí ar an gCrosfhocal

