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Arbh eol duit?

Comórtas
Chun Seachtain na hEolaíochta
a cheiliúradh, tá Eureka ag eagrú
comórtais chun do chuid eolais
ar eolaíocht a thástáil. Dearbhán
€50 do shiopa leabhar Eason is
ea duais an ranga. Ní gá ach an
freagra ceart ar na ceisteanna
thíos a roghnú. Tugaimid trí rogha
duit – a, b agus c – i ngach cás.
Tá na freagraí uile sna heagráin
d’Eureka a léigh tú ó mhí Mhéan
Fómhair ar aghaidh.

• Sa 19ú céad, sa Fhrainc, fuair Louis Pasteur amach gur mharaigh
teas baictéir dhochracha (harmful) i leacht nuair a d’fhiuch (boil) sé an
leacht. B’eolaí é Louis. Féach ar thaobh an chartáin an chéad uair eile
a ólfaidh tú bainne. Feicfidh tú an focal ‘paistéartha’ nó ‘pasteurised’
air. Ciallaíonn an focal sin gur téadh (was heated) an bainne go
teocht (temperature) áirithe go dtí gur mharaigh an teocht baictéir
dhochracha a dhéanfadh tinn tú.
• Sa bhliain 1918, leath eipidéim (epidemic) ﬂiú trasna an domhain.
Mharaigh an eipidéim thart ar 50 milliún duine. Bhuail an víreas
marfach an cúigiú cuid de dhaonra (population) an domhain. Taobh
istigh de chúpla mí, mharaigh sí níos mó daoine ná mar a mharaigh
aon ghalar eile ó thús na staire. Nuair a leathann galair mar seo chuig
a lán tíortha, deirimid go bhfuil paindéim (pandemic) ann.
• Bhuaigh triúr déagóirí ó Chorcaigh an chéad duais ag Aonach
Eolaíochta Google 2014 i gCalifornia dá gcuid oibre ar bhaictéir.
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Tráth na gCeist
1. Bíonn cónaí ar ialtóga vaimpírí
(a) i ndeisceart na hEorpa (b) i Meiriceá Theas (c) san Afraic Theas.
2. Ialtóga: is (a) reiptílí (b) éin (c) mamaigh iad.
3. Caitheann an gheabhróg Artach an geimhreadh
(a) san Antartach (b) san Afraic (c) i Meiriceá.
4. Rugadh an t-eolaí cáiliúil Galileo (a) i bPrág (b) i bPáras (c) i bPisa.
5. Má tá sainmharc 18 gcarat ar fháinne óir, is ór íon é
(a) 25% (b) 50% (c) 75% de.
6. Déanann pailé-ointeolaithe staidéar
(a) ar iontaisí (b) ar fhungais (c) ar fhórsaí.
7. Tagann 20% (a) de nítrigin (b) d’ocsaigin (c) de dhé-ocsaíd charbóin
an domhain ó fhoraois bháistí na hAmasóine.
8. Beirtear (a) ceithre (b) sé (c) dhá armadailín ag an am céanna.
Nuair a shíleann sibh go bhfuil na freagraí cearta agaibh, seolaigí iad
chuig: Comórtas Eureka, Independent Newspapers (Roinn na Scoileanna),
27-32 Sráid Thalbóid, BÁC 1. Bígí cinnte go gcuirfidh sibh ainm an ranga
agus ainm na scoile leis. Ná seolaigí ach iarracht amháin ón rang
uile. Bíodh na hiarrachtaí linn roimh an Aoine, 21 Samhain 2014 nó ar an
lá sin. Cuirfimid na hiarrachtaí cearta uile i gcrannchur. Piocfaimid amach
iarracht amháin ceart agus cuirfimid litir chuig an rang sin. Díreach roimh
shaoire na Nollag, in eagrán 12 d’Eureka, foilseoimid ainm an ranga a
bhuaigh.
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The Power of Science
Cumhacht na hEolaíochta
Tá seachtain na hEolaíochta linn.
Is é Cumhacht na hEolaíochta téama
na bliana seo. Is ar leictreachas,
fóin chliste, róbait, teicneolaíocht
spáis agus mar sin de is túisce a
smaoinímid, nuair a smaoinímid ar
eolaíocht. Tá feidhm (role)
an-tábhachtach ag an sórt seo
eolaíochta sa saol, ceart go leor,
ach in Eureka na seachtaine seo,
féachfaimid ar an gcumhacht atá
ag sórt eile eolaíochta – ag an
micribhitheolaíocht (microbiology).
Mar gheall ar fhionnachtana
(discoveries) sa mhicribhitheolaíocht,
shábháil dochtúirí agus eolaithe
beatha na milliún daoine le blianta
anuas.

Cad í micribhitheolaíocht? Staidéar
ar rudaí atá an-bheag ar fad is ea
í, rudaí atá chomh beag sin nach
féidir iad a fheiceáil gan micreascóp
a úsáid. Mar chuid dá gcuid oibre,
déanann micribhitheolaithe staidéar
ar bhaictéir (bacteria) agus ar víris
– frídíní (germs) mar a thugaimid
go minic mar ainm orthu. Déanann
siad staidéar ar fhungais freisin;
ní féidir fungais áirithe a fheiceáil
gan mhicreascóp ach tá fungais eile
réasúnta mór, beacáin mar shampla.
I lár an ceathrú céad déag, mharaigh
plá (plague) 25 milliún duine trasna na
hEorpa. Taobh istigh de chúig bliana,
fuair an ceathrú cuid den daonra
bás; ní raibh a fhios ag dochtúirí cad

ba chúis leis an bplá agus mar sin,
ní raibh siad ábalta í a stopadh. Tá
a fhios ag eolaithe an lae inniu gur
bhaictéar ba chúis leis an bplá. Ag
an am sin, ní raibh a leithéid de rud
agus antaibheathaigh (antibiotics)
ann, agus ar an ábhar sin, ní raibh
dochtúirí ábalta cóireáil (treatment) a
chur ar dhaoine in aghaidh na plá, ná
in aghaidh galar eile cosúil léi. Is ann
(exists) don phlá fós ach níl sí marfach
(fatal) a thuilleadh mar go bhfuil
antaibheathaigh ar fáil anois.
Is galar marfach í an bholgach
(smallpox) freisin. Mharaigh an
bholgach idir trí chéad milliún agus
cúig chéad milliún duine sa chéad seo
caite. Víreas is cúis leis an mbolgach.

Tá víris níos lú arís ná baictéir. Tá
siad chomh beag sin nach féidir iad
a fheiceáil faoi ghnáthmhicreascóp.
Úsáid peann luaidhe chun ponc a chur
ar leathanach. D’fhéadfadh na milliúin
víreas maireachtáil ar an bponc sin!
Víris is cúis le tinnis i ndaoine amhail
slaghdáin, an ﬂiú, an ﬂiú mucúil (swine
ﬂu) agus ﬂiú na n-éan. Víreas is cúis le
hEbola, an galar uafásach atá ag crá
roinnt de thíortha na hAfraice Thiar faoi
láthair. Ní leigheasann antaibheathaigh
galair a eascraíonn (arise) ó víris ach
is féidir vaicsíní a úsáid chun cóireáil a
chur ar ionfhabhtú (infection) víris. Tá
súil againn go ndéanfaidh cumhacht
na heolaíocht vaicsín go luath a
chosnóidh daoine ar Ebola.

Taispeánann na torthaí gur ghlan gallúnach agus uisce alathe formhór
na péinte ó na lámha. Sa turgnamh seo mar sin, is iad an ghallúnach agus
an t-uisce alathe an modh is fearr chun lámha a ní. Is cosúil gur thug
uisce alathe gan ghallúnach toradh níos fearr ná mar a thug gallúnach
agus uisce fuar. Dear tástáil chothrom chun an toradh seo a imscrúdú.

Nigh do chuid lámh

Nigh do chuid lámh

Foghlaim
faoi fhungais

An bhfuil sé éasca
frídíní a leathadh?

Cloigeann

Líon na gcearnóg a raibh péint orthu

Nuair a dhéanann daoine casacht nó nuair a ligeann siad sraoth,
is minic a leathann (spread) siad frídíní, mar shampla baictéir agus
víris. Éiríonn le frídíní dul i ngach áit – fiú ar do lámha. Ní bhíonn a
fhios againn go bhfuil siad ann mar go mbíonn siad chomh beag sin.
Cabhróidh an ghníomhaíocht seo leat a thuiscint cé chomh héasca agus
atá sé frídíní a leathadh.
Bunábhair:
• Marcóir feilte nó péint in-nite (washable)
Treoracha:
1. Roinn an rang i ngrúpaí.
2. Roghnaigh cé hé an chéad duine – beidh na frídíní ar lámha an duine
sin.
3. Úsáideann an duine sin an marcóir / an phéint chun dath a chur ar
bhos a láimhe.
4. Lig ort gurb é an dath seo na frídíní – ar ndóigh, tá frídíní dofheicthe
(invisible) dáiríre.
5. Bí cúramach – ná cuir lámh ar do chuid éadaí.
6. Croitheann an chéad duine lámh le gach duine sa ghrúpa.
7. Féach ar do lámh.
8. Cé mhéad duine a bhfuil dath (frídíní) acu ar a lámh?
9. Anois, croith lámh le duine as grúpa eile.
10. An leathann na ‘frídíní’?
Pléigh:
Cé chomh héasca agus atá sé frídíní a leathadh ó dhuine go duine?
Conas a d’fhéadfá líon na bhfrídíní ar do lámha a laghdú?

Arbh eol duit?
Cé go bhfuil na milliúin agus na milliúin cill (cell) i do chorp, tá deich
n-oiread – ar a laghad - níos mó baictéar ina gcónaí ann freisin!
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Gas

Ó na torthaí seo, cén ceacht atá le foghlaim faoi lámha a ní? Cén modh is
fearr chun lámha a ní? Cén modh is lú éifeachta chun lámha a ní?

Baictéir: na cinn mhaithe,
na droch-chinn agus na
cinn chabhracha

Is fiú cuimhneamh i gcónaí nach bhfuil ach cúpla baictéar ann a thugann
galar leo. Cabhraíonn beagnach gach baictéar eile lenár sláinte agus lenár
bhfolláine (well-being). Scriosann baictéir a lán de na drochorgánaigh
(organisms) a bhíonn sa chorp againn. Cabhraíonn siad linn bia a dhíleá
(digest) agus vitimíní a dhéanamh.
Taobh amuigh den chorp, tá tábhacht le baictéir freisin. Deir eolaithe
go ndéanann baictéir thart ar leath den ocsaigin a bhíonn san atmaisféar.
Cabhraíonn baictéir le huisce a íonadh (purify) agus úsáidimid iad freisin
má tharlaíonn sceitheadh (spillage) ola – briseann na baictéir síos an ola.
Nuair a bhímid ag déanamh iógairte, fínéagair nó cáise (agus rudaí eile den
sórt sin), bíonn feidhm ag baictéir. Is iad na baictéir is cúis le lobhadh na
nduilleog feoite ag an am seo den bhliain.

Tagann an t-antaibheathach peinicillin ón bhfungas múscánach gorm
a fhásann ar ábhair agus ar bhia áirithe. Tháinig an t-eolaí, Alexander
Fleming, air trí thaisme; ó shin i leith, is é an t-antaibheathach is minice
a úsáidtear ar domhan. Gníomhaíonn antaibheathaigh ar ghalair a
eascraíonn ó bhaictéir. Shábháil antaibheathaigh beatha a lán daoine ó
fuair eolaithe amach fúthu.

Beacáin agus
beacáin bhearaigh

Tá Mollaí, Maidhc agus a gcairde ag plé conas galair a chosc ar
leathadh. Chuala siad gur mór an chabhair é lámha a ní go minic chun
galair a chosc ar leathadh. Ach níl a fhios acu an bhfuil an modh níocháin
tábhachtach. Shocraigh siad ar thurgnamh a dhéanamh le fáil amach. Lig
siad orthu gur fhrídíní iad an phéint dhearg a chuir gach duine ar lámh
amháin. Nigh gach duine a lámh ar feadh 30 soicind ar mhodh ar leith.
Tar éis dóibh a lámh a ní, rinne gach duine lámhphrionta ar pháipéar
cearnaithe agus chomhair siad líon na gcearnóg a raibh péint orthu.
Thaifead siad na torthaí ar thábla mar seo:

Uisce alathe

Arbh eol duit?

Cé go dtagann roinnt galar ó fhungais, tá fungais eile an-úsáideach.
Ithimid fungais, m.sh. beacáin. Ag an am seo den bhliain, feidhmíonn
fungais, mar aon le baictéir, chun na duilleoga feoite a lobhadh (rot). Tá
roinnt de na fungais fíorbheag agus ní fheicimid iad, ach leathann siad go
héasca. Is fungais iad na múscáin (moulds) a fhásann ar arán, ar oráistí
agus ar bhia eile. Sa tástáil seo, feicfidh tú cé chomh héasca agus atá sé
fungas a fhás.
Bunábhair:
• Píosaí aráin agus oinniúin
• Málaí beaga ar féidir leat iad a dhúnadh go dlúth, m.sh. málaí do
cheapairí nó málaí Ziplock
• Scian chun na píosaí a ghearradh
Treoracha:
1. Bíodh na píosaí bia beagán tais.
2. Cuir na píosaí aráin agus na píosaí oinniúin i málaí ar leith.
3. Bí cinnte go ndúnann tú na málaí go dlúth.
4. Cuir na málaí in áit dhorcha (m.sh. cófra) agus fág iad go ceann cúig
nó sé lá.
5. Scrúdaigh na píosaí sna málaí gach lá. Ná hoscail na málaí.
Breathnaigh ar na rudaí atá ag fás ar na píosaí. Is múscáin iad seo.
Is cineálacha éagsúla fungais iad.
6. An bhfuil dathanna éagsúla ar na fungais?
Aire: Nuair atá an t-imscrúdú críochnaithe agat, iarr ar do
mhúinteoir nó ar dhuine fásta eile na málaí a chur de lámh go
slán. Ná hoscail iad.

Gineann (produce) fungais spóir (spores) bhídeacha. Sin ceann de na
cúiseanna a leathann agus a bhfásann siad go héasca. Ní bhíonn síolta
ag fungais mar a bhíonn ag plandaí eile. Tá spór chomh beag bídeach sin
nach bhféadfá é a fheiceáil. Sna cúinsí (conditions) cearta .i. áit atá tais
dorcha, fásfaidh na spóir ina bhfungais. Is é seo an fáth ar fhás múscán
(mould) chomh héasca sin ar na píosaí bia sna málaí.
Cé nach féidir spór amháin a fheiceáil gan mhicreascóp, is féidir
spórphrionta (spore print) a dhéanamh. Ar an gcaoi seo, feicfidh tú na mílte
milliún acu.
BUNÁBHAIR:
• Páipéar bán
• Cloigeann beacáin
• Cupán nó próca chun cloigeann an bheacáin a chlúdach
TREORACHA:
1. Bris an gas (stalk) ón mbeacán. Cuir an cloigeann ar an bpáipéar
(féach ar an léaráid). Clúdaigh an cloigeann leis an gcupán.
2. Fág an cloigeann ar an bpáipéar ar feadh lae. Ná bain dó (do not
touch). Tar éis 24 uair an chloig, ardaigh é.
3. Beidh púdar ar an bpáipéar. Seo iad na milliúin spór a thit ón
gcloigeann. Is féidir le gach spór fás ina fhungas eile.

Dála an scéil, an raibh a fhios agat go bhfuil ainm eile ar bheacáin agus
ar bheacáin bhearaigh (toadstools) i nGaeilge? ‘Fás aon oíche’ an t-ainm
atá ar bheacán agus ‘púca peill’ atá ar bheacán bearaigh!

