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Bhí Amelia Earhart ar dhuine de na píolótaí is fearr 
riamh. Rugadh í i Kansas sna Stáit Aontaithe agus bhí 
grá aici don luas agus don eitilt ó aois óg. 

In 1928, ba í Amelia Earhart an chéad bhean a d’eitil 
trasna an Atlantaigh. Turas 21 uair an chloig a bhí ann. 

In 1932, chinn Earhart eitilt trasna an Atlantaigh arís ach 
é a dhéanamh ina haonar an babhta seo.

Turas an-chontúirteach a bhí ann ag an am sin. Ní 
raibh ach inneall amháin ag a heitleán agus ní raibh 
teicneolaíocht na n-eitleán sa lá atá inniu ann ceaptha 
fós. 

D’fhág eitleán Amelia Talamh an Éisc i gCeanada agus 
bhí sé i gceist aici tuirlingt i bPáras na Fraince.

Bhí drochaimsir ann agus bhí sciatháin agus fuinneoga 
an eitleáin clúdaithe le hoighear.  

Amelia Earhart 
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Nuair a bhí an t-aigéan trasnaithe aici, bheartaigh Amelia 
an turas a chríochnú go luath agus thuirling sí i ngort i 
gContae Dhoire in Éirinn!  

Ba ceannródaí í Amelia Earhart agus is iomaí curiarracht 
a rinne sí, mar shampla ba í an chéad duine a d’eitil ó 
Haváí go California, nuair a thuirling sí in Oakland i ngar 
do San Francisco. 

Is minic gur inis Amelia do dhaoine nár fhéadfadh sí 
na gaiscí sin a dhéanamh ach d’éirigh léi toisc go raibh 
muinín aici aisti féin.  

Rinneadh stampa aerphoist speisialta in ómós di. D’eitil 
grianghraif di ar fud an domhain mar sin! 

 Ar an 1 Meitheamh 1937 d’eitil Amelia ó Miami sna Stáit 
Aontaithe agus é i gceist aici eitilt timpeall an domhain. 
Bhain sí an Nua-Ghuine san Aigéan Ciúin amach ach 
faraor ní raibh tásc ná tuairisc di ina dhiaidh sin. 

Amelia Earhart
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Cleachtadh 1
Léarscáil d’eitiltí móra Amelia Earhart  

1. Tarraing líne ó Thalamh an Éisc i gCeanada go Contae 
Dhoire in Éirinn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tarraing líne ó Haváí go hOakland i gCalifornia

Oakland
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Cleachtadh 2
Bhí na céadta bliain ag teastáil sular thuig daoine conas 
eitilt. Is iomaí aireagán a bhí ann sular tógadh an chéad 
eitleán. 

An féidir leat na gléasanna eitilte seo a chur in ord de réir 
mar a ceapadh iad?

A.

C.

B.

D.
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Cleachtadh 3
Bhí an eitilt ar aigne an duine riamh, cuma más eitleog 
shimplí nó balún aer te a bhí i gceist. Sa lá atá inniu ann fiú 
bíonn bealaí nua eitilte á ndearadh ag innealltóirí.

Is féidir linn amhlaidh a dhéanamh le heitleáin pháipéir. 
Dear d’eitleáin féin agus féach cé acu is fearr ag eitilt. 
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Freagraí
1. Ó Thalamh an Éisc go Doire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ó Haváí go Oakland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ord na nAireagán

Ceapadh an eitleog (D) ar dtús, an balún aer te ansin (B), 
an dé-eitleán ina dhiaidh sin (A) agus an scairdeitleán ar 
deireadh (C)


