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í Cúl

Freagraí ar an
gComórtas
Go raibh míle maith agaibh uile as ucht na n-iontrálacha a chuir
sibh isteach ar an gcomórtas. Chuir líon mór ranganna isteach
air. Bhí an freagra ceart ag beagnach gach rang. Seo daoibh na
freagraí:
1. Olann: tá sí go maith mar inslitheoir.
2. Solas ag bocáil ó dhromchla: frithchaitheamh.
3. Sa tSín, is í 2015 Bliain na Caora.
4. Gloine nach féidir leat feiceáil tríthi go soiléir – tá sí
tréshoilseach.
5. Beireann caora uain.
6. An dath súile is coitianta ar domhan: donn.
7. Líon na bprátaí a d’ith fir in Éirinn in aghaidh an lae, sa bhliain
1845: 70.
8. An t-ábhar atá sa chuid sin den pheann luaidhe lena scríobhann
tú: graifít.
Chuireamar na freagraí cearta uile isteach i hata agus
tharraingíomar buaiteoir amháin as an hata.
Rang 5 agus 6, S.N. an Chora Finne, Cora Finne, Co. an Chláir
a bhuaigh dearbhán €50 ó Eason. Comhghairdeas libh! Beidh
Eureka ag seoladh an dearbháin chugaibh go luath.

Múch na soilse

An Satharn seo chugainn, an 28 Márta, múchfaidh na milliúin
duine ar fud an domhain a gcuid soilse ar 8.30 p.m. (20.30)
d’Uair an Domhain. Beidh na spásairí ar an Stáisiún Idirnáisiúnta
Spáis ag féachaint ar an domhan ag éirí dorcha, de réir mar
a mhúchann pobail na soilse. Tá Uair an Domhain ann chun
daoine a spreagadh chun smaoineamh ar bhealaí inar féidir
leo cabhrú leis an bpláinéad. Nuair a mhúchann tú solas nach
bhfuil riachtanach, sábhálann tú fuinneamh. Is gníomh dearfach
(positive) é seo a chabhraíonn leis an bpláinéad. Glac páirt ann!
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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

An tÓr Gorm
• In Florida, i Meiriceá, bhí an tóir ba mhó riamh ann ar uibheacha
Cásca. Sa bhliain 2007, chuir na heagraithe (organisers)
501,000 ubh i bhfolach i bpáirc. Bhí ar 9,753 páiste, mar aon
lena dtuismitheoirí, dul sa tóir orthu.
• Níos mó ná 100 bliain ó shin, thug teaghlach impiriúil na Rúise
uibheacha Cásca speisialta mar bhronntanas dá chéile. Níorbh
uibheacha seacláide iad! B’uibheacha áille Fabergé iad, déanta
de sheoda agus de mhiotail luachmhara.
• An bhliain seo caite, chonaic ceannaitheoir dramh-mhiotail
(scrap metal dealer) áilleagán (trinket) suimiúil ag aonach
saothair. D’íoc sé cúpla dollar air. Fuair sé amach ina dhiaidh sin
gurbh ubh Fabergé í agus gurbh fhiú beagnach €28 milliún í.
• 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! Sa bhliain
2012 san Airgintín, thóg sé coicís ar 27 teach báicéarachta ubh
a dhéanamh as 4,000 kg seacláide.
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Uaireanta, déanann
daoine cur síos ar uisce
mar ‘ór gorm’. Tá uisce
ag éirí níos gainne (rarer)
agus, mar sin, níos
luachmhaire mar gheall
ar thriomach (drought),
ar thruaillithe, ar
leathadh gaineamhlach
(spread of deserts)
agus ar thionchar
athrú aeráide. Tá uisce
díreach cosúil le hór!
Faoin mbliain 2050, deir
eolaithe nach mbeidh
dóthain uisce shláin
(safe) ag níos mó ná dhá
billiún duine, i 48 tír. Tá
triomach sa Bhrasaíl i
láthair na huaire; is é an

triomach is measa a bhí
acu le beagnach céad
bliain anuas. Níl mórán
uisce sna buacairí i
gcathair Sao Paulo, áit a
bhfuil 12 mhilliún duine
ina gcónaí.
Tá an-tábhacht le
huisce, ar mhórán bealaí.
Mar thús, is uisce é suas
le 60% de do chorp.
Gan uisce, ní mhairfeá
(survive) ach cúpla lá.
Smaoinigh ar roinnt de
na bealaí a n-úsáidimid
uisce gach lá. Mar
shampla, nuair a d’éirigh
tú ar maidin: ar ghlac
tú cith? ar shruthlaigh
tú an leithreas? ar nigh

tú do chuid fiacla? ar ól
tú cupán tae? Tuigimid
uile go n-úsáidimid
uisce chun na rudaí
seo a dhéanamh ach
úsáidimid uisce ar
bhealaí eile freisin,
bealaí a gcuirfidh ionadh
ort. An bhfuair tú síob
ar scoil, i gcarr nó ar
bhus? An eol duit go
n-úsáidimid níos mó
uisce agus sinn ag
déanamh cairr ná mar
a úsáidimid chun linn
snámha a líonadh? An
bhfuil cás peann luaidhe
nó bosca lóin plaisteach
agat? Úsáidimid thart
ar 91 lítear uisce chun

500 g de phlaisteach
a dhéanamh. Féach
ar an bpáipéar i do
chuid leabhar agus
cóipleabhar. Chun bileog
pháipéir amháin a
dhéanamh, úsáidimid 10
lítear uisce.
Tá an t-ádh linn go
bhfuil go leor uisce
againn in Éirinn ach
caithfimid aire a
thabhairt dó. Cosnaíonn
an t-aire sin airgead.
Cosnaíonn sé thart ar
aon billiún euro uisce
a ghlanadh agus a
dhéanamh slán le hól.
Tá fadhb againn mar
go sceitheann (leaks)

thart ar leath an uisce
as na píopaí – ní
shroicheann an t-uisce
seo na buacairí ar
chor ar bith. Caithfimid
€500m in aghaidh na
bliana a chaitheamh
ar phíopaí nua agus
ar bhealaí chun uisce
a chóireáil (treat). Mar
sin, caithfimid uile
machnamh a dhéanamh
ar na bealaí ar féidir
linn aire a thabhairt
don áis (resource)
ríthábhachtach seo.
Ar an 22 Márta, an
Domhnach seo caite,
bhí daoine ar fud an
domhain ag ceiliúradh

Lá
Domhanda an Uisce
mar go bhfuil uisce
ríthábhachtach. Bhuail
daoine le chéile chun
tábhacht an uisce a
phlé agus chun bealaí a
dhearadh le huisce slán
a sholáthar (provide)
do gach duine. San
eagrán seo d’Eureka,
féachfaimid ar fhíricí
aite ar bhraonta báistí
agus ar uisce i gcoitinne.
Agus beidh píosa eolais
againn duit ar uibheacha
Cásca freisin mar go
bhfuil an Cháisc
buailte linn. Bain sult as
saoire na Cásca!

Uisce ag bogadh

Uisce preabach

Uisce i
ngach áit

An Bháisteach
in Éirinn

Screamh
Nuair a thiteann braonta báistí, go hiondúil súnn an talamh isteach iad
nó sleamhnaíonn siad síos fuinneoga agus foirgnimh. Le déanaí, d’airg
(invented) eolaithe sórt speisialta miotail a chuireann braonta uisce ag
preabadh. Ní hé amháin go bpreabann na braonta, ach nuair a phreabann
siad, bailíonn siad salachar agus tógann siad leo é. Ní thiocfadh meirg
(rust) ar mhiotail den chineál seo agus ghlanfadh siad iad féin freisin.

Screamh
maintlín
riongvúidít
croí
seachtrach

Braonta
báistí

Féach ar ghloine uisce. Seans gur thit an t-uisce sin as an spéir mar
bháisteach an tseachtain seo caite, ach tá an t-uisce féin chomh sean leis
an domhan - na billiúin bliain d’aois! Níl ach méid áirithe (certain amount)
uisce ag an bpláinéad. Leanann an t-uisce air ag dul timpeall agus timpeall
sa “Timthriall Uisce” (Water Cycle). Tá cur síos thíos ar roinnt de na
céimeanna sa timthriall sin. Tarraing pictiúir le dul leis na céimeanna sin.

Mí an Mheithimh seo caite, d’inis eolaithe dúinn go bhfuair siad stór mór
uisce istigh go domhain faoi dhromchla an domhain. Tá sé chomh mór
sin go líonfadh sé aigéin uile an domhain trí huaire. Tá an t-uisce faoi
cheilt i gcarraig ghorm atá 700 km faoi thalamh sa mhaintlín (mantle).
Riongvúidít (ringwoodite) a thugaimid mar ainm ar an gcarraig sin. Is
sraith de charraig the é an maintlín agus tá sé idir dromchla an domhain
agus croí an domhain (earth’s core).
Ní fios go díreach cá as ar tháinig an t-uisce ar an bpláinéad seo ar dtús.
Ceapann eolaithe áirithe gur tháinig uisce ó na cóiméid a bhuail in aghaidh
na domhain na milliúin bliain ó shin. Ach ó na torthaí atá faighte againn
ón spásárthach Rosetta, a thuirling ar Chóiméad 67P mí na Samhna seo
caite, ní dócha gur ó chóiméid a tháinig uisce an domhain.

Arbh eol duit?

Bhí trastomhas 6.8 mm ar an mbraon báistí ba mhó a chonaic
eolaithe riamh.

Braonta
báistí

1. Bíonn an ghrian ag taitneamh ar uisce, m.sh., ar an bhfarraige.
2. Galaíonn (evaporates) teas na gréine roinnt den uisce. Athraíonn an
t-uisce leachtach (liquid) go gal uisce (vapour).
3. Bogann an gal uisce suas san aer.
4. Tá an gal uisce fuar anois agus athraíonn sé ar ais go braonáin
(droplets) uisce.
5. Tá na scamaill níos troime agus titeann na braonáin i bhfoirm báistí.
6. Titeann roinnt den bháisteach isteach in aibhneacha agus sileann sí ar
ais isteach san fharraige.
Smaoinigh air seo:
• I do theachsa nó ar scoil, cá bhfeicfeá gal uisce ag fuarú agus ag
athrú go braonáin uisce?
• Déan imscrúdú a thaispeánann galú uisce.

Má tá citeal ag fiuchadh agus má bhuaileann an gal uisce (an gal) tíleanna
fuara nó balla fuar sa chistin, uaireanta feicfidh tú é ag athrú go braonáin
uisce. Sa seomra folctha, athraíonn gal uisce ó chith te, nó ó fholcadh te,
go braonáin uisce ar thíleanna fuara an bhalla.

Cúpla seachtain ó shin, dúramar leat go ngluaiseann uisce aníos trí
chrainn, fiú trí chrainn atá an-ard. Tá roinnt díobh níos airde ná 90
méadar! Ach mar is eol duit, titeann báisteach anuas agus sileann uisce
síos le fána; mar sin de, conas a ghluaiseann uisce suas go barr crainn
aird? Tá cúpla cúis ann go dtarlaíonn sé seo, ach tá cúis thábhachtach
amháin ann agus is é sin go ngreamaíonn uisce de féin. Tástáil an
tuairim seo ach bí cinnte go ndéanann tú an tástáil in aice le doirteal,
agus bí réidh chun glanadh suas a dheanamh ar aon uisce a dhoirteann
tú.
Bunábhair:
• Próca nó eascra
• Uisce
• Pípéad (dropper)
• Lámh réidh shocair
• Ceirt, ar eagla go ndoirtfidh tú uisce
Treoracha:
1. Líon an próca go barr le huisce.
2. An bhféadfá aon bhraon breise uisce a chur ann? Tuar.
3. Líon an pípéad le huisce.
4. Go cúramach, cuir braon uisce sa phróca lán. An gcuireann an
t-uisce thar maoil (overflow)?
5. Tuar cé mhéad braon breise a bheidh tú in ann a chur sa phróca
sula gcuirfidh an t-uisce thar maoil.
Cén fáth a dtarlaíonn sé seo? De réir mar atá tú ag cur braonta breise
uisce sa phróca, sílfidh tú go bhfuil lár an uisce ag ardú. Ní chuirfidh an
t-uisce thar maoil mar go ‘ngreamaíonn’ na cáithníní (particles) uisce dá
chéile. Déanann siad saghas ‘craicinn’ atá láidir go leor chun an t-uisce
a choimeád le chéile ar feadh tamaillín. Teannas dromchla (surface
tension) a thugaimid mar ainm ar an gcraiceann seo. Is é an teannas
seo a choimeádann an t-uisce le chéile de réir mar a gluaiseann sé
aníos tríd an gcrann.

croí istigh

B’fhéidir go gceapann tú go mbíonn sé de shíor ag cur báistí in Éirinn,
ach cad iad na fíricí a bhaineann le báisteach anseo? Abair an bhfuil na
habairtí seo Fíor nó Bréagach agus faigh amach an bhfuil mórán ar eolas
agat faoi bháisteach na hÉireann. Tá na freagraí ar leathanach eile.
Fíor Bréagach
1. Titeann níos mó báistí ar chósta thiar na hÉireann
ná ar chósta thoir na hÉireann.
2. Is í mí Iúil an mhí is tirime in Éirinn.
3. Titeann níos mó báistí ar na sléibhte ná in
aon áit eile.
4. Thit an méid is mó báistí i 24 uair an chloig riamh in
Éirinn ar Aillte an Mhothair i gCo. an Chláir.
5. In Éirinn, bíonn lá fliuch againn níos minice ná
lá tirim.
6. Ba í 2006 an bhliain ba thirime riamh, de réir
na dtaifead.
7. Is iad Mí na Nollag agus mí Eanáir na míonna is
fliche sa bhliain.
Find out more about the weather in Ireland by visiting the Irish
Meteorological Service website at www.met.ie.

1. Fíor: Titeann 1000 – 1250 mm báistí sa bhliain ar an gcósta thiar ach ní thiteann
ach 750 – 1000mm báistí ar an gcósta thoir.
2. Bréagach: Is í mí Aibreáin an mhí is tirime, de ghnáth.
3. Fíor: Titeann níos mó ná 2000 mm báistí sa bhliain ar na sléibhte.
4. Bréagach: Thit an méid is mó báistí i 24 uair an chloig ag Loch Cluanach in Uíbh
Ráthach i gCo. Chiarraí, áit ar thit 243 mm báistí ar an 18ú Meán
Fómhair, 1993.
5. Braitheann sé ar an áit ina bhfuil cónaí ort! Bíonn thart ar 150 lá fliuch sa bhliain
ag an oirthear agus ag an gceantar thoir-theas, ach bíonn suas le 225 lá fliuch
sa bhliain ag áiteanna áirithe san iarthar.
6. Bréagach: Ba í 1887 an bhliain ba thirime riamh – sa stáisiún meitéareolaíochta
ag Glas Naíon, Baile Átha Cliath, thaifead siad 365mm báistí.
7. Fíor.

An Bháisteach in Éirinn: Freagraí

