
Mollaí Cúl Maidhc Reascóp 

Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig –  Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN) 

Ní fada uainn anois Oíche Shamhna. 
Beidh pictiúir de chailleacha, de 
dheamhain fhola (vaimpírí) agus 
d’ialtóga nó sciatháin leathair (bats) 
le feiceáil ar fud na háite. Nuair a 
smaoinímid ar dheamhain fhola, is 
minic a smaoinímid ar Dhracula agus 
ar na rudaí gránna a rinne sé. An raibh 
a fhios agat go bhfuair scríbhneoir an 
leabhair sin Dracula bás céad bliain 
ó shin? Bram Stoker ab ainm don 
scríbhneoir agus rugadh é i gCluain 
Tarbh i mBaile Átha Cliath. 

Cúig chéad bliain ó shin, bhí cónaí ar 
phrionsa darbh ainm Vlad i gcaisleán 
mór cloiche i sléibhte na Trasalváine. 
Bhí Dracula mar ainm eile ar an Vlad 
seo. Tá an Trasalváin ina cuid den 
Rómáin inniu. Mharaigh Vlad na mílte 
duine agus chuala mhuintir na hEorpa 
scéalta faoin bprionsa fuilchraosach 
(bloodthirsty) seo, scéalta a chuir 
scanradh orthu, fiú i ndiaidh do Vlad 
bas a fháil. Chuala Bram Stoker na 
scéalta seo agus shocraigh (decided) 
sé ar leabhar a scríobh faoi Vlad. Thug 

sé Dracula mar theideal ar an leabhar 
agus chaith sé seacht mbliana á 
scríobh.

Nuair a bhí sé óg, bhí Bram Stoker 
leochaileach (delicate) agus chaith sé 
a lán ama tinn sa leaba. Ach tháinig 
biseach air agus nuair a d’fhreastail 
sé ar an ollscoil, rinne sé staidéar ar 
an eolaíocht, ar an stair agus ar an 
litríocht. Chabhraigh na hábhair seo leis 
nuair a bhí sé ag scríobh Dracula.  Sa 
leabhar, rinne sé cur síos ar Dhracula 
mar dheamhan fola nó vaimpír, a 

raibh fiacla fada bioracha (pointed) 
air.  Shúigh Dracula fuil as daoine agus 
choinnigh an fhuil sin beo é.

Dáiríre, níl a leithéid de rud 
agus vaimpír ann. Ach tá ialtóga 
vaimpíreacha ann. Bíonn cónaí orthu 
i Meicsiceo, i Meiriceá Láir agus i 
Meiriceá Theas. Maireann na mamaigh 
(mammals) seo ar fhuil ainmhithe 
eile. Ach maireann a lán feithidí agus 
sceartán (ticks) ar fhuil freisin. Léigh 
leat faoi thábhacht fola agus an tslí a 
ngluaiseann sí timpeall an choirp.
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Sna scéalta ar vaimpírí, úsáideann vaimpírí fi acla móra bioracha nó 
géaráin (canines) chun greim a bhaint as daoine chun a gcuid fola a shú. 
Bíonn na géaráin seo ag daoine agus ag ainmhithe freisin; tá clárfhiacla 
(incisors) agus cúlfhiacla (molars) ag duine agus ag ainmhí chomh maith. 
Mothaigh an taobh istigh de do bhéal le do theanga. Tá na  clárfhiacla 
chun tosaigh i do bhéal. Úsáidimid iad chun greim a bhaint as bia. Bog do 
theanga thart go taobh do bhéil. Tiocfaidh tú ar fhiacail atá biorach géar. 
Géarán is ainm don fhiacail seo. Tá ceithre cinn díobh seo agat agus 
stróiceann siad agus roiseann (rip) siad bia. Tugaimid cúlfhiacla (molars) 
mar ainm ar na fi acla ar chúl do bhéil – meileann (grind) siad bia.
Is luibhiteoirí (herbivores) iad caoirigh agus itheann siad plandaí. 
Teastaíonn fi acla uathu chun na plandaí a mheilt, agus dá bharr sin, 
ní bhíonn gá acu le géaráin ghéara. Is feoiliteoirí (carnivores) iad mic 
tíre agus itheann siad feoil. Teastaíonn géaráin uathu chun an fheoil a 
roiseadh. Is creimirí (rodents) iad lucha agus teastaíonn clárfhiacla uathu 
chun creimeadh (gnaw) agus cúlfhiacla chun cogaint (chew).
Féach ar na trí bhlaosc thíos. Tá lipéad A, B, C orthu. Féach go cúramach 
ar na fi acla.
Is le mac tíre blaosc ________________________________
Is le caora blaosc __________________________________
Is le creimire blaosc ________________________________
Tá na freagraí ar leathanach 4.

Léigh tú ar an gcéad leathanach go maireann roinnt 
ainmhithe ar fhuil. Ní ólann tusa fuil ach ní fhéadfá 
maireachtáil gan fuil.  Déanann fuil a lán oibre i do chorp. 
Troideann sí in aghaidh ionfhabhtuithe (infections). Má 
ghearrann rud éigin tú, déanann an fhuil gearb (scab) a stopann an fhuil 
ag sileadh (fl owing). Iompraíonn sí ocsaigin agus cothaithigh (nutrients) 
mórthimpeall do choirp. Iompraíonn sí  fuíoll (waste) ó do chorp freisin. 
Ach conas a ghluaiseann fuil go dtí gach cuid de do chorp?

Tá breis eolais le fáil ar 
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/9_10/

Taispeánann sé seo duit go bhfuil uimhir éagsúil de bhuillí an chroí sa 
nóiméad (ráta frithbhuailte) ag aoiseanna éagsúla. Tomhais cén ráta 
frithbhuailte atá agatsa. Gheobhaidh tú amach sa chéad ghníomhaíocht 
eile. Cuimhnigh – tá frithbhualadh amháin ag gach buille an chroí. 
Comhair gach frithbhualadh agus beidh a fhios agat cé chomh tapa 
agus atá do chroí ag bualadh.
Bunábhair: 
•	 Staduaireadóir
•	 Cara	le	rá	leat	cathain	a	thosóidh	tú	agus	cathain	a	chríochnóidh	tú
•	 Páipéar	agus	peann	luaidhe
Treoracha:
1.  Uaireanta bíonn sé deacair do chuisle a aimsiú. B’fhéidir go 

gcabhródh do mhúinteoir leat. Ba mhaith an rud é dá mbeadh gach 
duine ciúin.

2.  Cuir géag na láimhe ar an mbord. Bíodh bos na láimhe in airde.
3.  Cuir barr mhéara na láimhe eile ar chaol na láimhe.
4.  Braithfi dh tú na teannáin (tendons) – tá siad beagán cosúil le 

cordaí (cords) i lár chaol na láimhe. Brúigh do mhéara ar thaobh na 
hordóige de na teannáin. Seans go mbeidh ort brú go dian.

5.  Ba cheart go mothófá buille, buille, buille éadrom ach seans go 
mbeidh ort triail a bhaint as seo ar feadh tamaill bhig. 

6.  Os ard, comhair na buillí a mhothaíonn tú i 60 soicind. Iarr ar chara 
tú a amú.

7.  Is é seo do ráta frithbhuailte nó buillí do chroí sa nóiméad. Is é seo 
ráta do chroí ‘faoi shuaimhneas’ (at rest) freisin mar ní raibh tú ag 
déanamh aon aclaíocht ag an am.

Cuisle eile:
Uaireanta bíonn sé níos éasca teacht ar chuisle ar do mhuineál, díreach 
istigh faoin ngiall (jaw). Cabhróidh an pictiúr leat teacht air.
Dúshláin bhreise:
An athraíonn ráta do croí nuair a bhíonn tú ag déanamh aclaíochta? 
Tuar.
Bí ag bogshodar ar an láthair (jog on the spot) ar feadh nóiméid. Stop 
agus comhair ráta do fhrithbhuailte arís mar a rinne tú thuas. An raibh 
na torthaí mar an gcéanna nuair a bhí tú ar do shuaimhneas? 
Anois, tabhair seans do do chara an ghníomhaíocht seo a dhéanamh. 
An raibh bhur dtorthaí cosúil le chéile?
Taifead na torthaí. 

Féach ar Fhiacla

A stór mo chroí !

Fuil

Cén ráta frithbhuailte 
atá agat?

A B C

An athraíonn ráta do croí nuair a bhíonn tú ag déanamh aclaíochta? 

Anois, tabhair seans do do chara an ghníomhaíocht seo a dhéanamh. 
An raibh bhur dtorthaí cosúil le chéile?

Brúnn do chroí fuil thart timpeall ar do chorp iomlán. Tá feadáin (tubes) 
bheaga bhídeacha i do chorp. Is artairí (arteries) agus féitheacha 
(veins) iad na feadáin seo. Nascann (connect) siad do chroí le gach 
uile chuid de do chorp. Nuair a bhuaileann do chroí, gluaiseann an 
fhuil trí na hartairí mar a bheadh tonn (wave) ann. Tugaimid an t-ainm 
‘frithbhualadh’ nó ‘cuisle’ (pulse) ar an 
tonn seo. Bíonn frithbhualadh amháin 
ag gach buille an chroí. Is féidir leat 
an frithbhualadh a mhothú ar do 
chorp, in áiteanna ina bhfuil na hartairí 
an-ghar don chraiceann, m.sh. ag 
taobh do mhuiníl agus ag caol do 
láimhe (wrist). Tugaimid an t-ainm 
‘ráta frithbhuailte’ ar cé chomh 
minic a tharlaíonn frithbhualadh 
sa nóiméad. Braitheann an ráta ar 
d’aois agus ar leibhéal d’aclaíochta 
(fi tness) freisin. Buaileann croí 
lúthchleasaithe suas le 200 uair sa 
nóiméad má bhíonn siad ag rith nó ag 
déanamh spóirt.

Ainm Ráta an chroí ‘faoi 
shuaimhneas’ (sa nóiméad)

Ráta an chroí tar éis 
aclaíochta (sa nóiméad)

Aois Raon

4-5 80-120

6-8 70-115

9-11 60-110

12-16 60-110



Bíonn ráta croí éagsúil ag ainmhithe éagsúla. Féach ar an gcairt go 
bhfeicfidh tú an bhfuil patrún sna huimhreacha. (Leid: Smaoinigh ar cé 
chomh mór agus atá na hainmhithe.) Is féidir leat ráta do chroí a thomhas freisin má éisteann tú leis agus 

na buillí a chomhaireamh. Má bhí tú tinn ariamh, b’fhéidir gur éist 
dochtúir le do chroí trí steiteascóp? D’airg (invented) dochtúir an chéad 
steiteascóp níos mó ná 170 bliain ó shin. Bain triail as do cheann féin a 
dhéanamh agus éist le croí do charad leis.

•	 Fáisc	liathróid	leadóige	go	teann.	Tabharfaidh	sé	seo	tuiscint	
mhaith duit ar an bhfórsa atá in úsáid i do chroí chun do chuid fola 
a bhrú timpeall do choirp.

•	 Brúnn	croí	páiste	an	fhuil	trí	96,500km	d’fhuileadáin	(blood	
vessels). Sin fada go leor chun dul timpeall ar an domhan 2½ 
huaire.

•	 I	rith	geimhrithe	(hibernation),	bíonn	buille	níos	moille	ar	chroí	
ainmhí: i mbéar donn ó 40 buille sa nóiméad sa samhradh go dtí 8 
mbuille sa nóiméad sa gheimhreadh.

•	 Tá	croí	ribe	róibéis	(shrimp)	ina	cheann.
•	 Tháinig	eolaithe	ar	chroí	dineasáir	iontaisithe	(fossilised)	sa	bhliain	

1993.

Deir dochtúirí go dtabharfaidh ár gcroí aire mhaith dúinn, má thugaimid aire 
mhaith dó. Cad iad na bealaí is fearr chun aire a thabhairt do do chroí?
•		 Aclaíocht:	Cabhraíonn	aclaíocht	le	do	chroí	–	imir	spórt,	téigh	

amach ag siúl, bí ag scipeáil, déan damhsa. Bí gníomhach ar 
feadh 30 nóiméad gach lá. Bheadh uair an chloig aclaíochta níos 
fearr arís!

•		 Ná	tosaigh	ag	caitheamh	tobac:	tá	níos	mó	ná	4000	ábhar	
ceimiceach agus níos mó ná 400 substaint nimhiúil i dtoitíní.

•		 Ith	bia	sláintiúil:	Cabhraíonn	cothú	cothrom	(balanced	diet)	le	do	
chroí – cothú ina bhfuil a lán torthaí, glasraí agus snáithín (fibre) 
agus gan mórán salainn ná saille (fat) ann.

Ainmhí Ráta croí sa nóiméad (ar an meán)

Míol mór gorm 7 mbuille sa nóimead

Eilifint 35 buille sa nóimead

Leon 40 buille sa nóimead

Coinín 200 buille sa nóimead

Hamstar 450 buille sa nóimead

Luch 600 buille sa nóimead

Dallóg fhraoigh 800 buille sa nóimead

Rátaí croí na n-ainmhithe

Fíricí Fónta

Croí Sláintiúil

Cuir cluas ort féin

Bunábhair:
•		 Buidéal	

folamh 
plaisteach 
nó tonnadóir 
(funnel) 
plaisteach

•		 Tiúb	cairtchlár	m.sh.	ó	pháipéar	cistine
•		 Seilitéip
•		 Scannán	cumhdaithe
•		 Siosúr
•		 Clog	a	dhéanann	fuaim	‘tic’	(más	mian	leat)

AIRE:  Iarr ar dhuine fásta cabhrú leat an buidéal plaisteach  
 a ghearradh.

Treoracha:
1. Iarr ar dhuine fásta úsáid a bhaint as an siosúr chun scoiltín (slit) a 

dhéanamh sa bhuidéal thart ar cheathrú bealaigh aníos ó bhun an 
bhuidéil.

2. Go cúramach, gearr an bun den bhuidéal, ag tosú ón scoiltín. 
Beidh cruth tonnadóra agat.

3. Clúdaigh ‘béal’ leathan an ‘tonnadóra’ le scannán cumhdaithe sa 
chaoi go bhfuil sé cosúil le craiceann druma.

4. Cuir ceann cúng an tonnadóra isteach i gceann amháin den tiúb 
cairtchláir agus greamaigh é le seilitéip.

5. Cuir an taobh eile den tiúb le do chluas. Bí cúramach leis. Cuir an 
‘steiteascóp’ in aice le rudaí éagsúla sa seomra ranga m.sh. clog.

6. Éist leis na fuaimeanna. An gcabhraíonn an steiteascóp leat na 
fuaimeanna a chloisteáil níos fearr?

7. Éist le buillí chroí do charad. Bog an steiteascóp thart go 
bhfaighidh tú an áit ina bhfuil an buille croí is láidre.

Freagraí ar an gCrosfhocal
Trasna
4. COTHROM
6. MEICSICEO
8. FIACLA

Síos
1. BRAM
2.	PEGOMASTAX
3. OCSAIGIN
5. DEAMHAN
7. SHAMHNA
8. FUIL
9. CUISLE
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5
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Across
4. Cabhraíonn cothú ____________  le do chroí. 

(7) 
6. Bíonn cónaí ar ialtóga vaimpíreacha sa tír seo.  

(9) 
8. Tá trí shórt __________eágsúla i do bhéal. (6) 

Down
1. Scríobh ________ Stoker Dracula. (4) 
2. Ainm Laidine an dineasáir vaimpírigh - 

_____________ africanus. (10) 
3. Iompraíonn fuil _______   mórthimpeall do 

choirp. (8) 
5. ________________ fola nó vaimpír ba ea 

Dracula. (7) 
7. Ní fada uainn anois Oíche __________ . (7) 
8. Ní féidir linn maireachtáil gan í. (4) 
9. Is féidir leat í a mhothú i do mhuineál. (6) 

D’fhógair eolaithe le déanaí gur tháinig siad ar dhineasár ‘vaimpíreach’. 

Thug	siad	Pegomastax	africanus	mar	ainm	air.	Bhí	sé	an-bheag	agus	

bhí sé chomh trom le cat tí. Níor mhair sé ar fhuil ach chuir na heolaithe 

‘vaimpíreach’ mar leasainm air toisc go raibh géaráin an-ghéara aige. 

Go raibh míle maith agaibh as na hiontrálacha uile a chuir sibh isteach 
ar an gcomórtas don seinnteoir DVDanna. Chuireamar ceist faoi mhíolta 
móra – is mamaigh iad mar go bhfuil siad aonteasach (warmblooded), 
bíonn ribí gruaige orthu, análann siad trí scamhóga, beireann siad a 
n-óga (young) beo agus beathaíonn siad iad le bainne. 
Fuaireamar a lán freagraí cearta agus cúiseanna maithe agus bhí 
orainn hata mór a fháil don chrannchur. Tharraingíomar amach ceann 
amháin – tháinig sé ó Rang a Cúig, 
S.N. Chaisleán an Droma
Caislean na Mainge
Co. Chiarraí

Comhghairdeas libh! 

Seolfaidh Eureka breis eolais chugaibh. 

Tá súil againn uile anseo in Eureka go mbainfi dh 
tú taitneamh as Oíche Shamhna. Bí aireach, bí 
cúramach. Cuimhnigh:

•	Má	bhíonn	tú	amuigh	sa	dorchadas,	bí	cinnte	go	
mbeidh solas agat nó éadaí geala ort. 

•	Bí	an-chúramach	má	bhíonn	tú	in	aice	le	tine	
chnámh nó le tinte ealaíne (fi reworks).

Arbh eol duit?

Crosfhocal

Comórtas do sheinnteoir 
DVDanna le haghaidh ranga 

Bí aireach, bí 
cúramach

Trasna
4. Cabhraíonn cothú ____________  le do chroí. (7) 
6. Bíonn cónaí ar ialtóga vaimpíreacha sa tír seo.  (9) 
8. Tá trí shórt __________eágsúla i do bhéal. (6) 
Síos
1. Scríobh ________ Stoker Dracula. (4) 
2. Ainm Laidine an dineasáir vaimpírigh - __________ africanus. (10) 
3. Iompraíonn fuil _______   mórthimpeall do choirp. (8) 
5. _______________ fola nó vaimpír ba ea Dracula. (7) 
7. Ní fada uainn anois Oíche __________ . (7) 
8.Ní féidir linn maireachtáil gan í. (4) 
9. Is féidir leat í a mhothú i do mhuineál. (6)

A = mac tíre     B = caora     C = creimire

Freagraí - Féach ar Fhiacla


