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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

A summer for sport
Samhradh Spóirt

Fáilte romhat chuig Eureka. Beidh
scéalta nua, fíricí suimiúla agus
comórtais spreagúla againn duit gach
seachtain. Beidh raidhse duaiseanna
againn le buachan freisin. Tá an t-eolas
ar fad faoi chomórtas na seachtaine
seo ar an leathanach cúil. Ach mar
thús, féachfaimid siar ar gach rud a
tharla i rith an tsamhraidh, nuair a bhí
laethanta saoire agat ón scoil. Nárbh
iontach an samhradh é ó thaobh cúrsaí
spóirt de!
Thosaigh na Cluichí Oilimpeacha ag
deireadh mhí Iúil agus chríochnaigh
siad ar an 12 Lúnasa. Thug
lúthchleasaithe na hÉireann an

líon is mó bonn Oilimpeach riamh
abhaile leo, agus ina measc, bonn
óir do Katie Taylor sa dornálaíocht.
Sháraigh na hiomaitheoirí a lán
curiarrachtaí (records) Oilimpeacha
agus domhanda. Sháraigh David
Rudisha an churiarracht dhomhanda
sa rás 800 m, agus Usain Bolt, an
fear is tapúla ar domhan, bhuaigh sé
boinn óir sna rásaí 100 m agus 200 m.
Nuair a chríochnaigh Michael Phelps
ag iomaíocht sna Cluichí Oilimpeacha
2012 i Londain, bhí níos mó bonn
Oilimpeach aige ná ag duine ar bith
eile riamh – 22 bonn san iomlán.
Bhí na Cluichí Parailimpeacha ar

siúl ón 29 Lúnasa go dtí an 9 Meán
Fómhair. D’éirigh níos fearr arís le
foireann na hÉireann ag na Cluichí seo
– bhuaigh siad 16 bhonn.
Bhí Éireannaigh eile ag iomaíocht in
áiteanna eile i rith an tsamhraidh – is
é an tÉireannach Steve Redmond an
chéad duine riamh a chríochnaigh
an Oceans 7 Challenge – ceann de
na comórtais snámha is déine (most
difficult) ar domhan. Chríochnaigh sé
é i mí Iúil tar éis dó Caolas Tsugaru a
thrasnú sa tSeapáin. Thóg sé 14 uair
an chloig 24 nóiméad air an 20 km
sin a shnámh. Roimhe sin, shnámh sé
trasna Shruth na Maoile (idir Tuaisceart

Éireann agus Alba), an Mhuir nIocht
(idir Sasana agus an Fhrainc), Caolas
Giobráltar, Caol Catalina, Caol Molokai
i Haváí agus Caol Cook idir an tOileán
Thuaidh agus an tOileán Theas sa
Nua-Shéalainn. Úsáid d’atlas chun na
háiteanna seo a fheiceáil.
San eagrán seo d’Eureka,
feicfimid an dtiocfaidh feabhas ar
aga frithghnímh (reaction time), rud
atá an-tábhachtach i gcúrsaí spóirt,
má dhéanann duine cleachtadh.
Féachfaimid freisin ar shnámhaí
an-tapa – an dromeiteach (fin whale),
agus fiosróimid freisin an cearnóga iad
daoine fásta!

Snámhaí den scoth

An cearnóg tú?

Léigh tú ar an gcéad leathanach gur bhuaigh an snámhaí Michael
Phelps níos mó bonn Oilimpeach ná aon duine eile riamh. Sna Cluichí
i mbliana, bhuaigh sé ceithre bhonn óir agus dhá bhonn airgid – 22
bonn san iomlán a bhuaigh sé. An bhfaca tú aon cheann dá chuid
rásaí? Cén fáth ar snámhaí den scoth (superb) é? Deir daoine áirithe go
gcabhraíonn a ghéaga láimhe (arms) fada go mór leis.
Má sheasann duine fásta agus má shíneann sé a ghéaga láimhe amach
ar gach aon taobh de, de ghnáth is ionann airde an duine sin (ó bharr an
chinn go bun na coise) agus leithead an duine sin (ó dheireadh na méar
ar lámh amháin go deireadh na méar ar an lámh eile). Tugaimid réise
lámh (arm span) ar an bhfad seo. Mar shampla, má tá duine 1.8m
ar airde, beidh leithead 1.8 m idir deireadh na méar má shíneann sé
amach a ghéaga láimhe freisin. Ach tá Michael Phelps 1.93 m ar airde
agus tá réise lámh 2.0 m aige.
An bhfuil aithne agat ar aon duine fásta eile a bhfuil a réise lámh níos
mó ná a (h)airde? Má tá, faigh amach an snámhaí maith é/í.

Bunábhair:
• Slat mhéadair nó miosúr
• Cúpla duine fásta
• Peann luaidhe agus páipéar chun na torthaí a thaifeadadh
Treoracha:
1. Iarr ar chúpla duine fásta ligean duit a n-airde a thomhas.
2. Má ligeann siad duit, cuir ina seasamh iad in aghaidh balla, a ngéaga
láimhe sínte.
3. Tomhais ó dheireadh na méar ar lámh amháin go deireadh na méar ar an
lámh eile (réise lámh).
4. Taifead an toradh.
5. Tomhais a n-airde. Taifead an toradh. An mar a chéile iad?
Airde (cm)

Réise lámh (cm)

Duine 1
Duine 2
Duine 3
Smaoinigh air seo:
Is maith an smaoineamh é níos mó ná duine fásta amháin a thomhas - cén
fáth?
Pléigh:
Tá cosa an-mhóra faoi Michael Phelps freisin. An gcabhródh siad seo leis
bheith ina shnámhaí an-tapa freisin, dar leat? Pléigh do chuid tuairimí le do
mhúinteoir agus le do chairde.

Aga Frithghnímh
Má tá tú ag imirt spóirt, ar nós iománaíochta nó dornálaíochta,
caithfidh tú bheith in ann frithghníomhú (react) go tapa. Nuair a
bhíonn spórt nó gníomhaíochtaí eile ar siúl agat, glacann an inchinn
(brain) le heolas a thagann ó na néaróga (nerves) i do shúile agus ó
do chéadfaí (senses) eile freisin. Seolann an inchinn an t-eolas seo trí
néaróga eile go dtí na matáin (muscles). Bogann na matáin an corp
nó déanann siad frithghníomh. Tarlaíonn sé seo ar fad go han-tapa.
Bíonn aga frithghnímh an-ghairid ag na himreoirí is fearr agus ag na
lúthchleasaithe is fearr.
Bain triail as an dá ghníomhaíocht seo chun tástáil a dhéanamh ar
aga frithghnímh do ranga agus ar d’aga féin. An féidir leat an t-aga a
fheabhsú má dhéanann tú cleachtadh?

Trasna
1. POLL
2. MICHAEL
4. TAYLOR
6. AGA
7. MOLOKAI
8. CAOLAS
9. SÉAD

Síos
1. PARAILIMPEACHA
3. USAIN
5. MOGALL

Freagraí ar an gCrosfhocal

Cuir an fáscadh
timpeall an chiorcail

Déan tástáil ar d’aga
frithghnímh féin

Bunábhair:
• Rialóir
• Cara
Bunábhair:
•
Uaineadóir/clog ag duine amháin
•
Feadóg
•
Na daltaí sa rang
•
Liathróid leadóige (roghnach)
Treoracha:
1 Bíodh an t-uaineadóir agus an fheadóg ag duine amháin. Seasann
gach duine eile sa rang i gciorcal ag breith lámh ar a chéile.
2. Séideann an duine an fheadóg; tosaíonn sé/sí an t-uaineadóir;
tosaíonn an ghníomhaíocht.
3. Fáisceann an chéad duine lámh an dara duine. Nuair a mhothaíonn
an dara duine an fáscadh, fáisceann sé/sí lámh an tríú duine. Ar an
mbealach seo, téann an ‘fáscadh’ ó dhuine go duine timpeall an
chiorcail ar fad.
4. Nuair a mhothaíonn an duine deiridh an fáscadh, deir sé/sí ‘Stop’.
Stop an t-uaineadóir láithreach.
5. Féach ar an méid ama a ghlac sé oraibh an fáscadh a chur timpeall
an chiorcail. Seo é aga frithghnímh an ghrúpa. Taifead an toradh.
6. Tuar - An dtagann athrú ar an aga frithghnímh má dhéanann sibh
an ghníomhaíocht seo trí huaire? Bain triail as agus taifead na
torthaí.
7. An raibh an ceart agat?
Dúshlán Breise
Déan an ghníomhaíocht seo arís ach cuir liathróid leadóige, nó liathróid
bheag eile, ó dhuine go duine an uair seo. Cén tionchar (effect) a bhí
aige seo ar aga frithghnímh an ghrúpa?

Treoracha:
1. Iarr ar chara breith ar rialóir sa chaoi go bhfuil bun an rialóra (leis
na huimhreacha ísle) idir d’ordóg agus do chorrmhéar (féach ar an
léaráid).
2. Iarr ar do chara ligean don rialóir titim gan rabhadh (warning).
3. Nuair a fheiceann tú an rialóir ag titim, déan iarracht breith air le
d’ordóg agus do chorrmhéar.
4. Cén uimhir a bhí ar an rialóir nuair a rug tú uirthi? Taifead í ar an
tábla mar Iarracht 1. Má tá an uimhir íseal, tá d’aga frithghnímh go
maith.
5. Déan an ghníomhaíocht trí huaire agus féach an féidir leat d’aga
frithghnímh a fheabhsú. Bí cinnte gur tástáil chothrom í. (Leid: Cá
gcuirfidh tú do d’ordóg agus do chorrmhéar? Cé chomh hard san
aer agus a bheidh an rialóir?)
6. Taifead na torthaí ar an tábla.
7. Oibrigh amach do mheánuimhir (average number).
8. Cuir do chuid torthaí i gcomparáid le torthaí do chairde.
Dúshlán Breise:
Déan an ghníomhaíocht seo cúpla uair eile ag amanna éagsúla i rith an
lae. Taifead na hagaí éagsúla frithghnímh a bhíonn agat ar thábla eile.
Taispeáin na hamanna éagsúla agus do mheánaga frithghnímh.
Smaoinigh Air Seo:
Ar fheabhsaigh d’aga frithghnímh tar éis cleachtaidh?
Cén difríocht a dhéanfadh sé seo do lucht spóirt?
An gceapann tú go gcuirfeadh tuirse agus ocras isteach ar aga
frithghnímh?
Dear gníomhaíocht nua chun d’aga frithghnímh a thástáil.

Fáscadh – aga
frithghnímh 1

Fáscadh – aga
frithghnímh 2

Fáscadh – aga
frithghnímh 3

D’ainm

Liathróid – aga
frithghnímh 1

Liathróid – aga
frithghnímh 2

Liathróid – aga
frithghnímh 3

Ainm do charad

Iarracht 1 Iarracht 2

Iarracht 3

COMÓRTAS

Bás droimeitigh
Bhí snámhaí an-tapa ar cuairt ar Dhún na Séad (Baltimore) i gCo.
Chorcaí i mí Lúnasa. Droimeiteach (fin whale) ba ea é. Is féidir le
droimeitigh snámh ar luasanna chomh tapa le 40 km san uair. Faraor,
bhí an droimeiteach seo an-tinn agus fuair sé bás tar éis cúpla lá.
Is ainmhithe móra iad míolta móra (whales). Is iad na míolta móra
gorma na hainmhithe is mó riamh a mhair ar domhan. Is é an
droimeiteach an dara ainmhí is mó riamh. I gcás droimeiteach,
bíonn siad níos faide ná 21 m (thart ar airde foirgnimh 8-stór) agus
ceapann eolaithe go meánn siad níos mó ná 68,000 cileagram. Mar
a shílfeá, itheann siad a lán bia, thart ar 2,000 kg gach lá.
Meánn droimeiteach óg thart ar 1,800 kg ar theacht dó ar an saol.
Beirtear iad sa gheimhreadh agus bíonn siad níos faide ná 6 mhéadar.
Tógann sé idir 6 agus 8 mbliana go mbíonn siad fásta ach bíonn saol
fada acu – deir daoine áirithe go bhfuil roinnt díobh 100 bliain d’aois.
Téann míolta móra timpeall i ráth (pod) - teaghlaigh de mhíolta gaolta
agus uaireanta, a gcairde. Go minic bíonn droimeitigh i ngrúpaí ina
mbíonn idir 6 – 10 ndroimeiteach. Ní bhíonn srón orthu ach análaíonn
siad trí pholl séidte (blowhole) ar bharr a gcinn. Ní bhíonn mogall
súile (eyelid) orthu ach an oiread – cosnaíonn deora tiubha olúla (oily)
a súile. Cloiseann siad trí phoill bheaga ar chúl a gcluas. Úsáideann
míolta móra feadanna, cliceanna, gliogarnacha (rattles) agus
cneadanna (groans) chun cumarsáid (communication) a dhéanamh le
cheile. Go hiondúil, déanann droimeitigh fuaimeanna a bhíonn
an-íseal ar fad.
Tá an droimeiteach ar liosta na speiceas atá i mbaol. Déanann longa
an dochar is mó dóibh. Má bhuaileann long droimeiteach go dian,
gortóidh an long go mór é, nó b’fhéidir go maróidh an long é.

Tá seinnteoir DVDanna le tabhairt ag Eureka don rang a bhuann
comórtas na seachtaine seo. An gceapann tú gur iasc, mamach nó
amfaibiach é míol mór? Cuir fáth amháin le do
fhreagra.
Seol do fhreagra chuig:
Comórtas Eureka
f/ch Eureka
Independent Newspapers, 27-32
Sráid Thalbóid, BÁC 1.
Bí cinnte go gcuirfidh tú d’ainm, do
rang agus ainm na scoile leis.
Bíodh na hiarratais linn roimh an
Aoine, 5 Deireadh Fómhair 2012 nó
ar an lá sin.
Ná seol ach iarracht amháin ón rang
uile.
Cuirfimid na hiarrachtaí ar fad atá ceart
agus a bhfuil na fáthanna is fearr leo i gcrannchur.
Piocfaimid amach iarracht amháin agus cuirfimid litir chuig an scoil.
Beidh an t-ainm in eagrán 4 d’Eureka.

CROSFHOCAL
1

2
3
4
5

6

7

8

9

Trasna
Down
1. Bíonn ______ séidte ar cheann an mhíl mhóir. (4)
1. Bíonn ______ séidte ar cheann an mhíl mhóir.
1. Bhuaigh foireann na hÉireann 16 bhonn a
2. An snámhaí a bhfuil 22 bonn OilimpeachCluichí
aige: _______
(4)
seo. (14)Phelps (7).
2. An snámhaí 4.
a bhfuil
22 Katie
bonn______
Oilimpeach
3. An fear is
Aistriúchán: Bairbre Ní Ógáin
Bhuaigh
bonnaige:
óir sa dornálaíocht.
(6)tapúla ar domhan: ________ Bo
_______ Phelps. (7)
5. Ní bhíonn ______ súile ar mhíolta móra. (
Eagarthóireacht: Pól Ó Cainín
6. ______
An dtagann
feabhas
___ frithghnímh má dhéanann duine cleachtadh? (3)
4. Bhuaigh Katie
bonn
óir saardornálaíocht.
Taighde & Téacs: Paula Kilfeather,
(6)
7. Is i Haváí atá Caol ________. (8)
Clíona Murphy, Fiachra Ó Brolcháin &
6. An dtagann feabhas ar ___ frithghnímh má
8. I mí
Iúil, shnámh(3)Steve Redmond ________ Tsugaru. (6)
Janet Varley
dhéanann duine
cleachtadh?
Dearadh: INM Studio
7. Is i Haváí atá9.Caol
________.
I mí Lúnasa,
fuair(8)droimeiteach bás i nDún na ______, Co. Chorcaí.(4)
Scríobh chuig: Debbie Brennan, Eureka, 8. I mí Iúil, shnámh Steve Redmond ________
(6) Síos
Irish Independent, 27-32 Sráid Thalbóid, BÁCTsugaru.
1
fuair
droimeiteach
i nDún na
Bhuaigh
foireann bás
na hÉireann
16 bhonn ag na Cluichí seo. (14)
Líne do Chustaiméirí: 023 8863850 nó 9. I mí Lúnasa,1.
______, Co. Chorcaí.(4)
Cuir ríomhphost chuig:
3. An fear is tapúla ar domhan: ________ Bolt. (5)
eureka@ independent.ie
5. Ní bhíonn ______ súile ar mhíolta móra. (6)
Across

Foilsíonn an Irish Independent Eureka, i
gcomhar leis an Ionad Oideachas Eolaíochta
ag Coláiste Phádraig, Droim Conrach, BÁC
9, le tacaíocht ón gComhairle um Oideachas
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