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An Ghrianchóras
Inniu, d’inis Múinteoir Clíona dúinn faoi na plainéid atá sa
ghrianchóras agus rinne sí móibíl phlainéid iontach.
Ceann de na reanna atá le feiceáil istoíche go minic is ea
an ghealach.
Ceann de mhórimeachtaí i stair an duine is ea an uair a
shiúil grúpa spásairí ar an ngealach don gcéad uair siar
sa bhliain 1969.
.
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10 bhFíric
01 A
 r an 20 Iúil 1969, thuirling daoine ar an ngealach don
gcéad uair i spáslárthach Meiriceánach darb ainm
Apollo 11.
02 T
 riúr spásaire ar bhí ar bord - Neil Armstrong, Buzz
Aldrin agus Michael Collins.
03 T
 á fad 238,855 míle idir an ghealach agus an domhan.
Fiú agus tú ag eitilt tríd an spás ar luas lasrach,
tógfaidh sé breis agus trí lá ort í a bhaint amach.
04 A
 muigh sa spás, i bhfad amach on domhan, níl aon
domhantharraingt chun na spásairí a choinneáil síos,
mar sin bíonn siad ar foluain sa spásárthach.
05 N
 íor thuirling an spásárthach Apollo é féin ar an
ngealach – spásárthach níos lú ar a dtugtar módúl
gealaí a rinne amhlaidh. Bhí gá leis an módúl a scaradh
ón bpríomhárthach sular thuirling sé. Bhí an t-ádh
DEARG air gur thuirling éirigh leis – nuair a thuirling
sé, ní raibh ach 30 soicind de bhreosla fágtha. A
Thiarcais! Chun an domhan a bhaint amach arís, bhí
ar an módúl córas teilgthe a úsáid chun é féin a chur
sa spás arís agus nascadh leis an bpríomhárthach.
06 C
 haith Armstrong agus Aldring dhá uair an chloig ar
dhromchla na gealaí, áit ar bhailigh siad 21.5kg d’ábhar
gealaí le tabhairt abhaile.
07 D
 ’féach 600 milliúin duine ó fud fad na cruinne a
d’fhéach ar an tuirlingt. .
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10 bhFíric
08 B
 ’ionann an misin sin agus buaicphointe an
Spásráis. Ba choimhlint neamhfhoirmeáilte é an
Spásrás idir na Stáit Aontaithe agus an APSS (nó
an Rúis) faoi cé a d’fhéadfadh na héachtaí is mó a
bhaint amach sa spás. Bhí teannas mór ann idir na
náisiúin seo.
09 B
 réagnuacht!? Dar le roinnt daoine, chuir NASA,
gníomhaireacht spáis na Stát Aontaithe, an
dallamullóg ar dhaoine ionas go mbeadh an bua acu
sa spásrás agus chun aird a tharraingt ó Chogadh
Vietnam. Creideann siad gur i stiúideo a rinneadh
na físeáin agus gur cuireadh le chéile iad go cliste.
Tá diananailís déanta ag roinnt daoine ar na físeáin,
agus maíonn siad go bhfuil siad bréagach toisc
nach bhfuil aon réaltaí le feicint agus toisc nach
bhfuil cuma cheart ar na scáthanna. Deir NASA gur
ráiméis atá i gceist leis na rudaí seo atá á maíomh.
Cén fáth nach bhféachann tusa, le cúnamh ó
thuismitheoir nó caomhnóir, ar na físeáin tú
féin le do cinneadh féin a dhéanamh?
10 C
 é gurb é Neil Armstrong an chéad duine a shiúil ar
an ngealach, ba é Buzz Aldrin an chéad duine a
d’imigh ag an leithreas ann, agus úsáid á bhaint
aige as feadán speisialta ina chulaith spáis
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Moon Words
Is iad na chéad fhocail a dúirt Neil Armstrong agus é ag
siúl ar dhromchla na gealaí:
“One small step for man,
one giant leap for mankind”.
Tá cliú agus cáil ar an ráiteas corraitheach seo. Dá mba
tusa an chéad duine a shiúil ar an ngealach, céard iad na
focail a dhéarfása? Agus súile 600 MILLIÚN duine ag
féachaint ort?! Déan machnamh air agus scríobh síos
iad sa bholgán thíos.
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Réitigh do Spás-Cás!
Ba bhreá le cuid againn a bheith inár spásairí nuair a
bheimid níos sine! Éacht mhór é a bheith roghnaithe le dul
chuig an spás – bíonn blianta fada tástála agus traenála
ag teastáil. Nuair a théann spásairí chuig an spás, ní féidir
leo ach cúpla rud a thabhairt leo toisc nach bhfuil go leor
spáis sa spásárthach.
Dá roghnófaí tusa le dul ag an spás, agus dá
mbeadh cead agat trí rud a thabhairt leat ón
domhan, cad a phiocfá agus cén fáth?
Grianghraif de do theaghlach nó do pheata, seans?
Nó an píosa éadaigh is fearr leat?
Nó an leabhar is ansa leat?
Céard a chuirfeá i do Spás-Cás féin?
Ar leathnach folamh, tarraing pictiúir den rudaí atá
pioctha agat agus greamaigh iad sa leathnach gearrthóga
thíos. D’fhéadfá pictiúir a tharraingt díreach ar an
leathnach gearrthóga chomh maith.
Scríobh roinnt nótaí in aice le gach pictiúr ag míniú cén
fáth ar roghnaigh tú é!
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Rocketman!
Duine de na spásairí is mó clúití faoi láthair is ea Chris
Hadfield ó Cheanada.
Fad is go raibh misean ar bun aige sa spás, chuir sé go
leor físeán YouTube in airde óna spásárthach, agus rudaí
á míniú aige faoin spásárthach agus freagraí á dtabhairt
aige ar cheisteanna an domhain bhig thíos faoi!
Sa físeán seo, léiríonn sé dúinn conas d’fhiacla a
scuabadh sa spás! Caith súil air…
https://www.youtube.com/watch?v=3bCoGC532p8
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