
Mí Eanáir seo caite, 
d’imigh balún ón 
tSeapáin. ‘Two Eagles’ 
ab ainm dó. Bhí beirt 
phaisinéirí sa bhalún. 
Gan aon fhoinse 
(source) cumhachta 
seachas an ghaoth, 
thrasnaigh an balún 
an tAigéan Ciúin; 160 
uair agus 37 nóiméad 
níos déanaí, thuirling 
sé amach ó chósta 
Mheicsiceo. Faoin 
am ar thuirling sé, bhí 
10695.7 km de thuras 
déanta aige. Bhí an 
balún beagnach 43 m 
ar airde agus 27 m ar 
trastomhas, ach bhí 
sé an-éadrom mar go 

raibh sé lán leis an ngás 
héiliam. 

Sula raibh fi ú eitleáin 
againn, bhí daoine ag 
úsáid balún chun eitilt a 
dhéanamh. Is í an chéad 
tagairt do ‘eitilt bhalúin’ 
sa stair ná an tuairisc ar 
bheirt deartháireacha sa 
Fhrainc sa bhliain 1783. 
Montgolfi er an sloinne a 
bhí orthu. Líon siad mála 
mór le deatach agus 
chuaigh an balún suas 
go dtí go raibh sé 35 
troigh os cionn na talún. 
Trí mhí ina dhiaidh sin, 
chuaigh lacha, coileach 
agus caora suas i 
mbalún toisc nach 
raibh a fhios ag aon 

duine cad a tharlódh do 
dhuine a rachadh suas. 
Cúpla mí tar a éis sin 
arís, chuaigh fear suas i 
mbalún. 

Tá cineálacha éagsúla 
balún ar fáil leis na 
céadta bliain anuas. 
Fadó, rinne siad balúin 
as lamhnáin (bladders) 
mhuc agus putóga 
(intestines) ainmhithe, 
cait mar shampla! Is rud 
cuíosach nua é an balún 
déanta as laitéis (latex) 
– an balún a shéideann 
tú féin; rinne déantóirí 
an chéad cheann i 
Meiriceá 60 bliain ó 
shin. Úsáidimid laitéis 
chun rubar a dhéanamh. 

Is as plaisteach a 
dhéanaimid balúin 
scragaill (foil). Bíonn tóir 
orthu (popular) agus ar 
ghnathbhalúin; bíonn 
tóir orthu ag cóisirí 
breithlae, cóisirí pósta, 
ócáidí ceiliúrtha agus 
mar sin de. 

Ní hamháin go 
mbíonn balúin in úsáid 
i spóirt agus i spraoi, 
ach bíonn balúin in 
úsáid in obair freisin! 
Má bhíonn fuileadáin 
(blood vessels) blocáilte, 
úsáidimid balúin 
bhídeacha chun iad a 
dhéanamh níos leithne. 
Úsáideann comhlachtaí 
éágsúla balúin chun 

fógraí a dhéanamh. 
Tomhaiseann balúin 
aimsire cén staid ina 
bhfuil an aimsir go 
hard sa spéir. Tá uirlisí 
speisialta sna balúin 
agus bailíonn siad 
eolas ón atmaisféar, 
ar theocht, ar bhrú, ar 
bhogthaise (humidity) 
agus ar ghaoth. 

Ní fada anois go 
mbeidh saoire an 
tsamhraidh agat. Pé rud 
a bheidh ar siúl agat, 
bí cúramach; bain sult 
as an saoire. Beidh 
Eureka ar ais leat mí 
Mheán Fómhair seo 
chugainn leis na scéalta 
eolaíochta is déanaí!

Up up and away

Suas leat!
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Thaistil duine i mbalún in Éirinn, den chéad uair, sa bhliain 1784 san 
Uaimh, i gCo. na Mí. Sa lá atá inniu ann, is féidir balúnaíocht a dhéanamh 
ar fud na hÉireann, Baile Átha Troim, Cill Chainnigh, Baile Átha Luain 
agus Port Láirge san áireamh. In 1785, chuaigh balún te trí thine ar 
an Tulach Mhór, i gCo. Uíbh Fhailí, agus mar thoradh air sin, tharla 
tine mhór sa bhaile. Tá balúnaíocht níos sábháilte na laethanta seo. 
Déanaimid imchlúdach an bhalúin as níolón láidir nach stróicfidh go 
héasca. Úsáidimid éadach lasairdhíonach (flame-resistant) in aice leis 
an dóire. Déanaimid an ciseán as cána fite (woven cane) agus bíonn sé 
éadrom agus láidir. Ní rachaidh píolótaí amach i mbalúin i ndrochaimsir 
nó in aimsir an-ghaofar.

Fuair daoine amach fadó go n-éiríonn aer in airde de réir mar a théann 
(gets warm) sé. Ar thug tú faoi deara go mbíonn sé níos teo thuas 
staighre i dteach ná thíos staighre? Bogfaidh aer te suas, is cuma 
má tá sé os cionn talún nó uisce theolaí. Iompraíonn aer te éin níos 
airde. Fanann faoileoirí (gliders) thuas san aer ar an gcaoi chéanna. 
Léireoidh an chéad ghníomhaíocht eile duit an rud a dhéanann aer te 
agus é ag bogadh suas.

BunáBhair:
★ Leathanach bán
★ Criáin nó marcóirí
★ Siosúr

★ Snáth
★ Seilitéip
★ Radaitheoir te (tóstaer nó 

coinneal bheag más gá)

Treoracha:
1. Tarraing bís (spiral) ar an leathanach bán – féach ar an léaráid. Beidh 

cuma nathrach uirthi.
2. Dathaigh agus maisigh an nathair. Gearr go cúramach é ar líne na 

bíse.
3. Greamaigh píosa snátha ar cheann na nathrach.
4. Croch an nathair os cionn radaitheoir te. Ag an am seo den bhliain, 

seans go mbeidh na radaitheoirí múchta. D’fhéadfá iarraidh ar dhuine 
fásta breith ar an nathair os cionn tóstaeir nó coinnle bige.

5. Breathnaigh agus taifead cad a tharlaíonn.

aire: Bí cúramach in aice le radaitheoirí, tóstaeirí agus coinnle atá te.

Balúnaíocht in Éirinn 

Ardaigh é!Aer te

Bíonn dóirí (burners) speisialta 
agus ciseán ar bhalún te. Nuair 
a lasann an píolóta na dóirí, 
téann (heat) siad an t-aer in 
imchlúdach an bhalúin (balloon 
envelope). Chonaic tú cheana féin 
go n-éiríonn aer te. Mar sin, nuair 
a théann (heats) dóire an t-aer 
taobh istigh den bhalún, ardaíonn 
an t-aer te an balún. Nuair a 
fhuaraíonn an t-aer taobh istigh 
den bhalún, íslíonn an t-aer fuar 
an balún; má tharlaíonn sé seo, 
is féidir leis an bpíolóta an dóire 
a lasadh agus an t-aer a théamh 
arís.

Conas a oibríonn balún te?

Imchlúdach

Ciseán

Dóire

Safety: Take care when
handling hot water.

Bain triail as do bhalún te féin a dhéanamh. Faraor, ní bheidh sé ábalta 
eitilt mar go gcaithfidh teocht an aeir dul suas go 180°C i bhfíorbhalún, 
sula n-éireoidh sé den talamh!

BunáBhair:
★ Buidéal beag plaisteach (m.sh. buidéal ina raibh deoch iógairt) 
★ Balún 
★ Báisín / babhla uisce the 
★ Páipéar nuachta / ceirt (ar fhaitíos go ndoirtfeá an t-uisce)

Treoracha:

1. Cuir an balún ar an mbuidéal plaisteach. An bhfuil aon rud sa bhuidéal 

nó an bhfuil sé folamh? _________________________________

2. Cuir an buidéal isteach sa bháisín ina bhfuil an t-uisce te.

3. Cad a tharlaíonn don bhalún?

4. Cén fáth a dtarlaíonn sé seo, dar leat? ______________________

__________________________________________________

aire: Bí cúramach leis an uisce te.



In 1995, tharla an chéad eitilt aonarach (solo) trasna an Aigéin Chiúin i 
mbalún. Steve Fossett a rinne é. In 2002, ba é Steve an chéad duine a 
thaistil timpeall an domhain ina aonar i mbalún te. Spirit of Freedom 
an t-ainm a bhí ar a bhalún agus bhí sé 
deich stór ar airde! Thóg an turas 14 lá agus 
19 uair an chloig air agus, in amanna, bhí sé 
ag taisteal níos tapúla ná 320km/u. I rith an 
turais ní raibh ach codladh 4 uair an chloig 
sa lá aige. 
Chuir sé tús leis an eitilt san Astráil, 
thrasnaigh sé an tAigéan Ciúin, an tSile, an 
Airgintín, agus Aigéan Theas an Atlantaigh. 
Ansin thrasnaigh sé an Afraic Theas, an 
tAigéan Indiach agus ar deireadh shroich sé 
an Astráil arís. Lean an turas seo i d’atlas nó 
ar an gcruinneog. 

Ardaigh é! Níl an buidéal folamh; tá aer ann. Nuair a théann (heat) an t-uisce te an 
t-aer, ardaíonn an t-aer – níl áit ar bith aige le dul seachas isteach sa 
bhalún.

Timpeall an domhain i mbalún

Tá aer in ann brú in aghaidh rudaí. Smaoinigh ar na deacrachtaí a bhíonn 
agat smacht a choimeád ar scáth báistí ar lá gaofar. Úsáideann eolaithe 
an t-eolas sin chun rudaí a chur ag titim go mall. D’airg (invented) siad 
paraisiúit. De réir mar a thiteann paraisiút, gabhann (traps) sé an t-aer 
taobh istigh den chuid atá cosúil le scáth báistí. An t-aer seo atá faoin 
bparaisiút,  brúnn sé an paraisiút suas. Níl an brú láidir go leor chun stop a 
chur le titim an pharaisiúit, ach moillíonn sé í. An ndéanann méid (size) an 
pharaisiúit difríocht? Sa chéad ghníomhaíocht eile, gheobhaidh tú amach.

Tá aer in ann brú in aghaidh rudaí. Smaoinigh ar na deacrachtaí a bhíonn 

Paraisiúit

Balúin aimsire

Ó na 1930idí ar aghaidh, tá balúin in úsáid ag eolaithe mar stáisiúin 
aimsire scaoilte (fl oating/released). Bíonn an balún ar snámh (fl oating) 
san aer agus bíonn bosca beag sa bhalún agus tá sé lán le huirlisí 
eolaíochta. Gach lá, ar fud an domhain, scaoileann stáisiúin aimsire 
na céadta balún saor. Faighimid eolas ar gach rud atá ag tarlú san 
atmaisféar uachtarach (upper) agus cabhraíonn an t-eolas seo le 
heolaithe faisnéis na haimsire a thuar go ceann roinnt laethanta. 
Déanann na balúin tuar ar thubaistí nádúrtha, tubaistí ar nós 
tornádónna, stoirmeacha toirní nó maidhmeanna tuile (fl ash fl oods).
De réir mar a éiríonn an balún, taifeadann na huirlisí athruithe ar an 
aimsir. Seolann an balún an t-eolas seo ar ais go talamh. Tógann 
sé thart ar uair an chloig ar an mbalún éirí chomh hard le 30,480 
méadar (30 km), díreach roimh an gcianspás (outer space). De réir 
mar a bhíonn an balún ag teacht anuas arís, tosaíonn sé ag fairsingiú 
(expands) go mbíonn sé chomh mór le trucail mór. Ansin pléascann sé 
agus tosaíonn an bosca beag ag titim ar ais go talamh. Dá dtitfeadh 
an bosca díreach ar ais go talamh, bheadh sé an-dainséarach – ar nós 
diúracáin mharfaigh (deadly missile). Mar sin, laistigh de chúpla soicind, 
osclaíonn paraisiút beag oráiste agus moillíonn sé an titim. Más féidir 
leis na heolaithe an bosca a aimsiú, is féidir leo na huirlisí a úsáid arís. 
Tá breis eolais againn duit ar pharaisiúit sa chéad ghníomhaíocht eile.

Treoracha:
1. Gearr 3 chearnóg de 3 mhéid dhifriúla, chun 3 pharaisiút a dhéanamh. 

Bíodh an ceann is lú 20 cm cearnach ar a laghad. Is féidir leat na cinn 
eile a dhéanamh chomh mór agus is mian leat. 

2. Greamaigh nó ceangail an sreangán nó an snáithe le cúinní an pháipéir. 
3. Ceangail an t-ualach leis na sreangáin. 
4. Tuar cé acu paraisiúit is moille (slowest) a thitfi dh. 
5. Lig do na paraisiúit titim ag an am céanna agus ón airde céanna. Cé acu 

is déanaí a thitfi dh go talamh?
6. Cad a d’fhoghlaim tú? 

SMaoiniGh air Seo:
Bíonn poill ina lán paraisiút na laethanta seo. Cuir poll i lár ceann de na 
paraisiúit a rinne tú agus féach an dtitfi dh sé ar bhealach éagsúil.

Aer te Tosóidh an nathair ag rothlú. Tarlaíonn sé seo mar go mbogann 
aer te suas ón radaitheoir agus buaileann an t-aer na cornaí (coils) 
agus tosaíonn siad ag rothlú. Má chrochann tú an nathair ag taobh 
an radaitheora / coinnle, ní bhogfaidh sí mar nach ngluaiseann aer 
te cliathánach (sideways); is in airde amháin a ghluaiseann sé. 

Freagraí ar an gCrosfhocal
Trasna
1. MHUC  6. HATA  7. AN TULACH MHÓR  10. FOSSETT
Anuas
2. COILEACH  3. MONTGOLFIER  4. AN UAIMH  5. LACHT  8. MEICSICEO  
9. RUBAR

BunáBhair:
★ Páipéar m.sh. páipéar nuachta 

nó páipéar síoda 
★ Rialóir nó slat mhéadair 
★ Sreangán (string) nó snáithe 
★ Siosúr 

★ Seilitéip chun an sreangán a 
ghreamú ar na paraisiúit 

★ Bréagáin bheaga m.s. deilbhíní 
(fi gures) Lego nó píosaí marla. 
Seo iad na hualaí (loads).
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ionad oideachas eolaíochtaArbh eol duit?
Faighimid laitéis istigh faoi choirt (bark) an chrainn 
rubair. Tá an chuma chéanna uirthi leis an leacht (liquid) 
bán a bhíonn i ngas (stalk) caisearbháin.

Cuir ort hata agus léine, 
cuir ort lacht gréine

Is cóir duit bheith cúramach nuair a bhíonn tú amuigh ag spraoi 
faoin ngrian i rith an tsamhraidh. Is deas an mothúchán é solas 
agus teas na gréine ar do chuid craicinn agus is maith duit é. Deir 
roinnt eolaithe go spreagfaidh solas na gréine d’inchinn agus go 
ndéanfaidh sí ceimiceáin áirithe a chuirfi dh dea-ghiúmar ort. 
Déanfaidh do chorp Vitimín D mar gheall ar sholas na gréine. 
Coinneoidh an vitimín seo do chnámha sláintiúil. Ach déanfaidh 
an iomarca de sholas na gréine dochar do do chraiceann. Mar sin, 
cuimhnigh i gcónaí ar an mana (slogan) ‘Cuir ort hata agus 
léine, cuir ort lacht gréine’, agus lean an dea-chomhairle sin. 
Ar an gcaoi seo, beidh do chraiceann slán sábháilte.

Aonach Eolaíochta agus Gradam 
do Bhunscoileanna an RDS

Gach bliain, glacann 120 bunscoil 
páirt san Aonach Eolaíochta do 
Bhunscoileanna. Beidh sé ar siúl 
idir 7 agus 9 Eanáir 2016. Iarr ar do 
mhúinteoir breis eolais a fháil faoi.

Crosfhocal
Trasna

1. Fadó, rinne siad balúin as lamhnáin ____. (4)

6. Lean an chomhairle seo: ‘Cuir ort ________ agus léine’. (4)

7. In 1785, chuaigh balún te trí thine sa bhaile seo. (2, 6, 4)

10. Ba é Steve _____________an chéad duine a thaistil timpeall 
an domhain ina aonar i mbalún te. (7)

anuas

2. In 1783, chuaigh lacha, ________ agus caora suas i mbalún 
te. (8)

3. Sloinne na ndeartháireacha a líon mála mór le deatach. (11)

4. In 1784, thaistil duine i mbalún in Éirinn, den chéad uair, sa 
bhaile seo. (2, 5)

5. Lean an chomhairle seo: ‘Cuir ort ________ gréine’ (5)

8. Thuirling ‘Two Eagles’ amach ó chósta na tíre seo. (9)

9. Úsáidimid laitéis chun _________ a dhéanamh. (5)

1 2

3 4 5 6

7 8 9

10

Lacht

Gréine


