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Amhrán na Seachtaine 

Éistigí leis an amhrán seo: 

Blaidhm 

Tá feachtas nua seolta ar na 
meáin shóisialta ag Glór na nGael 
chun lánúnacha óga a spreagadh 
an Ghaeilge a roghnú mar 
theanga teaghlaigh. 

Tá réimse seirbhísí tacaíochtaí 
teaghlaigh forbartha ag Glór na 
nGael chun tacú le teaghlaigh a 
roghnaíonn a bpáistí a thógáil le 
Gaeilge.  

Beidh na seirbhísí seo a fhorbairt 
a thuilleadh san am atá le teacht. 
Tá áis iontach nua ar fáil do 
theaghlaigh le Gaeilge ar an 
suíomh www.teangatí.ie.  

Tá sé i gceist go mbeidh an 
feachtas ag méadú feasachta i 

measc an phobail gur chóir an 
Ghaeilge a roghnú agus go bhfuil 
tacaíocht ar fáil chun é a 
dhéanamh. 

Cuireadh tús leis an tionscadal an 
tseachtain seo ar Instagram 
Teanga Tí le craoltaí ó 
thionachóir agus beidh a 
thuilleadh á gcraoladh sna 
seachtainí beaga romhainn. 

Tá dóchas againn go gcothóidh sé 
seo comhrá níos leithne sa 
phobal. 

Mairfidh an feachtas sé 
seachtaine ina iomlán. Beidh 
blaganna, podchraoltaí ó 
speisialtóirí, físeáin ó 

thuismitheoirí agus tacaíocht ó 
thionachóirí mar chuid den 
fheachtas. 

Taighde 

Idir an dá linn, choimisiúnaigh 
Glór na nGael taighde le linn 
2020 ar líon agus lonnaíocht na 
dteaghlach Gaeilge taobh amuigh 
den Ghaeltacht. Choimisiúnaigh 
Tuismitheoirí na Gaeltachta a 
mhacasamhail don Ghaeltacht. 

Beidh toradh an taighde sin a 
rinne Ollscoil na Gaillimhe dúinn 
le foilsiú gan mhoill. 

Coinnigí súil ar chuntas Instagram 
Teanga Tí le tuilleadh eolais. 

https://www.youtube.com/watch?v=b7Nm7E6ZrBg
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Tá nach mór fiche bliain imithe ó 
thosnaigh an chaint ar chlaochlú 
an chluiche caide.  

An sórt cainte a ndeachamar i 
dtaithí air agus mionscagadh ar 
bun ag na saineolaithe tar éis 
chluichí an Domhnaigh ar The 
Sunday Game.  

Chruthaigh sé deighilt idir lucht 
leanúna ar an dá thaobh den 
chlaí: dóibh siúd den tuairim go 
raibh cuid shuntasach den 
draíocht, áilleacht agus anam dár 
gcluiche ag imeacht le sruth de 
dheasca taicticí diúltacha le 
róbhéim ar an gcosaint agus 
dóibh siúd a chuir fáilte roimh 
athruithe agus modhanna nua-
eolaíochta i bhforbairt an 
chluiche. 

Don dream ar theastaigh uathu 
flúirse scóranna a fheiscint, 
dheineadar a n-argóint go 
paiteanta go raibh todhchaí an 
tosaí nádúrtha go mór i mbaol.  

Dá mbeadh an lá leis na córais 
chosanta, mar shampla, nach 
leagfaí an bhéim chéanna ar 
shaibhriú na scileanna os comhair 
an chúil, cos dheas, cos chlé, 
conas dallamullóg a chur ar 
chosantóirí agus brabhsach a 
bhaint as an líontán.  

Cuireann éachtaint ar chuid de na 
cluichí sa tréimhse chéanna in iúl 
dúinn go raibh smúit mhaith den 
fhírinne sa mhéid sin ach tiocfadh 
lá an scórálaí níos luaithe ná mar 
a bhíothas ag súil leis.  

Réalt Óg 

Bhí caint ar David Clifford i bhfad 
siar sular tháinig sé isteach ar 
phainéal sinsir Chiarraí agus bhí 
lucht traidisiúnta ag faire air le 
dóchas óir thuigeadar a thallann, 
a stuaim agus a nádúrthacht mar 
pheileadóir óg.  

Bhí foireann mhionúr na Ríochta 
ag treabhadh leo ag buachtaint 
ceithre chraobh uile-Éireann as a 
chéile agus bhí raic á déanamh ag 
Clifford idir 2016 agus 2017. 
Amhail Joe Canning le 
hiománaithe na Gaillimhe siar sa 
bhliain 2008 ní raibh aon amhras 
ach go gcaithfeadh sé geansaí 
Chiarraí luath nó mall.  

Ní cuimhin liom féin an oiread 
cainte ar imreoir mionúir cheana. 
D'eascair formhór na cainte as 
feachtas na gcoláistí le scoil 
Naomh Bhreandáin i gCill Airne 
agus bhíomar ag feitheamh go 
foighneach air geansaí Chiarraí a 
chaitheamh sna samhraí a tháinig 
ina dhiaidh sin.  

Thug sé spléachadh dúinn i 
gCluiche Ceannais Mionúr na 
hÉireann 2017 le ceann de na 
taispeántais ab fhearr a 
chonacthas riamh ag an leibhéal 
san. 4-4 a tháinig óna dhá bhróg i 
gcoinne Dhoire agus bhí cuid dá 

ghaiscí leis an gcaid áirithe i 
measc bhuaicphointí na bliana 
sin.  

Ardú Céime 

Tá dhá bhliain caite aige ar an 
bhfoireann sinsir anois agus a 
chuid taispeántas aitheanta le 
gradam Imreoir Óg na Bliana 2018 
agus dhá ghradam All-Star buaite 
aige as a chéile.  

Tugadh ról an chaptaein dó ag tús 
na bliana seo ach do bhí muc ar 
gach mala ag mórán i gCiarraí 
agus níos faide i gcéin. Deineadh 
an argóint go raibh sé ró-óg fós, 
agus go mbeadh ualach an 
chúraim róthrom ar a ghuaillí.  

Ghlac sé leis an onóir agus 
chuaigh sé i mbun a chuid gnó 
mar ba ghnách dó a dhéanamh. 
Pé ní a bheadh le rá aige ba ar an 
ngort caide amháin a déarfadh sé 
é. 

Ar lean ó leathanach 4 

. 

David Clifford i mbun draíochta 
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Ar lean ó leathanach 3 

Déanaim amach go mbeadh a 
ainm ar bharr aon liosta 
"aistriúcháin" ar bhainisteoirí na 
laethanta seo.  

Tá na comharthaí sóirt ann go n-
athróidh sé múnlaí traenála agus 
modhanna forbartha d'imreoirí 
atá le teacht.  

Gach seans go gcífimid 
bainisteoirí ag tabhairt scóipe 
agus saoirse d'imreoirí óige le 
himeacht ar an ionsaí agus dul sa 
seans as seo amach.  

Fé mar a dúrt cheana níl saol 
imeartha Clifford ach ina thús 
ach tá fear óg an Fhosaidh tar éis 
dul i gcion ar dhaoine a bhfuil 
meas orthu ar bhreáthacht, 
draíocht agus saibhreas an 
chluiche.  

Is olc an ghaoth a deirtear agus 
ceal cluichí na laethanta seo tá 
an chaint ar chórais chosanta 
díbeartha ón díospóireacht ar 

feadh tamaill.  

Le teacht imreoirí ar nós Clifford 
ní bheidh a leithéid de chaint 
chomh mór chun tosaigh arís.  
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Le Liam de Lása 

Tá an tráth sin den bhliain tagtha 
chugainn agus mo léan, ní raibh 
cúrsaí riamh chomh callóideach is 
atá an Eanáir seo.  

Bíonn rúin na hathbhliana á 
leagadh síos againn de ghnáth 
agus súil againn feabhas a chur 
lenár saol ar shlí amháin nó ar 
shlí eile.  

Ní rabhas róthógtha leis an nós 
seo riamh toisc nach maireann na 
rúin ach cúpla lá i mo chás féin. 
Táid ann a chreideann go láidir 
iontu ach b'fhearr go mór 
spriocanna réalaíocha a chur 
romhat más áil leat athraithe a 
dhéanamh i mbliana.  

Níl sna moltaí seo a leanas ach 
rudaí simplí a chabhraíonn liom 
féin agus mé ag obair ón mbaile 
feabhas a chur ar mo shaol. 

Dialann a choimeád go laethúil 

Aon uair a chuirtear ár saol as 
riocht tagann strus leis na 
nósanna nua. Ní bhraithimid go 
bhfuilimid i gceannas ar chúrsaí a 
thuilleadh.  

Moltar do dhaoine atá ag dul tríd 
tréimhse chorraitheach cúpla 
nóiméad a ghlacadh gach lá chun 
peann a chur le par agus dialann 
d’eachtraí an lae a bhreacadh 
síos.  

Ní cuntas cuimsitheach é seo ar a 
thit amach le linn an lae ach na 
rudaí móra a thug tú suntas dóibh 
an lá sin. D'fhéadfaí an rud 
ceannann céanna a thriail le 
mothúcháin má cheapann tú go 
bhfuil rudaí ag cur isteach go mór 
ort.  

Is amhlaidh go bhfaigheann tú 
smacht ar na mothúcháin ghránna 
sin nuair a scaoileann tú uait 
amach ar pháipéar iad.  

Aclaíocht Choirp 

Glacaim leis go dtuigtear go 

maith anois an iomaí buntáiste a 
bhaineann le cleachtadh coirp. 
Tá sé i gceist agam féin tabhairt 
faoi phlean aclaíochta nua ar 
feadh míosa.  

Bím go maith chun aclaíocht a 
dhéanamh go rialta ach tá 
ceachtanna suntasacha foghlama 
agam ón dianghlasáil dheiridh. An 
dearúd is mó a dheineas agus a 
dhéanaim go minic ná nach 
mbíonn struchtúr céimnithe agam 
ar mo chuid seisiúin aclaíochta.  

Bím ag dul ródhian nuair a 
bhraithim nach bhfuilim go haclaí 
agus teipeann orm dul chun cinn 
fadtéarmach a dhéanamh dá 
bharr.  

I mbliana, táim tosnaithe ag 
traenáil ag leibhéal atá oiriúnach 
dom féin agus tá sé i gceist agam 
tógaint ar sin de réir a chéile. I 
ndiaidh a chéile a thógtar na 
caisleáin.  

Aiste Bídh 

Bhíos ag machnamh faoin gceann 
seo chomh luath is a fógraíodh an 
dianghlasáil is déanaí roimh 
Nollaig.  

Ní rabhas pioc sásta le m'aiste 
bídh nuair a bhí an chéad ráig 
againn anuraidh. Bhí gach éinne 
ag bácáil is cosúil agus bíonn an 
cuisneoir ag tathant orainn sa 

tigh i gcónaí. Táim meáite ar 
cheachtanna a fhoghlaim an uair 
seo. Tá trí leid anseo agam 
daoibh agus oibríonn siad go 
maith domsa: 

Tá sé beartaithe agam níos mó 
uisce a diúgadh gach lá. Braithim 
go gcoimeádann an t-uisce mo 
ghoile sásta níos faide. Tugann sé 
fuinneamh dom chomh maith go 
mór mhór má tá aclaíocht á 
dhéanamh agam.  

Déanfad iarracht an iomarca 
siúcra a sheachaint. Cuireann sé 
leis an ocras i mo chás féin agus 
ar nós fáinne fí, méadaíonn sé an 
dúil ionam le níos mó agus níos 
mó a fháil. In ionad na 
ngnáthfhoinsí siúcra, bainfidh mé 
triail as níos mó torthaí a ithe. 
Sásóidh sé sin  mianta an choirp 
rud éigin milis a bhlaiseadh.  

Tá an dúil agam sa Choffee. Is 
nós cúiseach nua é seo dom ach 
tugaim faoi ndeara go sásaíonn sé 
an fonn snacks a bhíonn orm. Ní 
theastaíonn uaim an iomarca 
caffeine a ól ar ndóigh agus 
bíonn decaff sa chupard i gcónaí. 
Nílim ag rá gur cheart do gach 
éinne casadh chuig an caife sna 
seachtainí romhainn ach b'fhiú go 
mór daoibh féachaint ar na rudaí 
deasa sláintiúla gur féidir a ithe 
nó a ól chomh maith.  
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Conas a fheidhmíonn Gluaisteán 
Uathrialaitheach? 

Tá go leor scannáin feicthe 
againn a léiríonn saol sa todhchaí, 
nuair a bheidh carranna in ann 
eitilt (Back to the Future ina 
mheasc!). Ach táimid tamall fós 
ón dul chun cinn sin! Tá an 
gluaisteán uathrialaitheach níos 
cóngaraí dúinn.  

Is ionann carr uathrialaitheach 
agus carr atá in ann é féin a 
thiomáin gan stiúir an duine. Tá 
na carranna seo ag brath ar 
bhogearra agus ar chrua-earra 
chun ligint dóibh tiomáint ar 
bhóithre gan ionchur an tiománaí. 
Bailíonn crua-earra na sonraí 
timpeallachta trí cheamaraí, 
radar, lidar agus braiteoirí.  

Déanann ríomhaire sa charr na 
sonraí seo a phróiseáil tríd línte 
de chód, áit a bhfuil traenáil 
déanta acu san fhíorshaol.  

Na cineál gluaisteán 
uathrialaitheach atá ann 

Nuair a dhéanaimid machnamh ar 
an téarma seo, bímid ag 
smaoineamh ar charr nó ar 
ghluaisteán a thiomáineann é féin 
gan cúnamh ón tiománaí agus cé 
go bhfuil sé seo uathrialaitheach, 
ní hé sin bun agus barr an scéil. 
Tá 5 leibhéal ann den téarma 
thuas: 

Leibhéal 0 - Tá smacht iomlán ag 
an tiománaí ar an bhfeithicil an t-
am ar fad. 

Leibhéal 1: Tá roinnt den rialú 
uathrialaithe, ar nós coscán 
uathoibríoch. 

Leibhéal 2: Tá ar a laghad dhá 
rialú san fheithicil ag obair le 
chéile ar nós; luasrialú 
oiriúnaitheach agus fanacht-i-lána 
uathoibríoch. 

Leibhéal 3: 75% uathrialaitheach. 
Tá an tiománaí in ann smacht 
iomlán d’fheidheanna slándála 
riachtanacha a ghéilleadh don 
ghluaisteán. Tá an carr in ann 
coinníollacha ina mbíonn stiúir an 
tiománaí de dhíth a aithint agus 
tugann sé nod dó/di nuair a 
tharlaíonn sé sin. 

Leibhéal 4: Déanann an 
gluaisteán na feidhmeanna 
slándála riachtanacha don turas 
iomlán, níl dualgas ar an tiománaí 
an gluaisteán a smachtú ag am ar 
bith. 

Leibhéal 5: Tá daoine sa charr 
díreach mar phaisinéirí amháin - 
níl aon idirgníomhaíocht daonna 
ag teastáil. 

Ar fiú iad a bheith ar fáil go 
forleathan? 

Tá an gluaisteán iomlán 
uathrialaitheach (Leibhéal 5) á 
thástáil faoi láthair i go leor 
cathracha ar fud an domhain ach 
níl siad ar fáil go forleathan i 
measc an phobail i gcoitinne. An 
chúis le seo ná go bhfuil go leor 
bacainní teicneolaíochta, agus 
timpeallachta a chuireann srian 
leis na carranna seo. 

Fadhb amháin ná na braiteoirí 
Radar agus Lidar. Tá an 
teicneolaíocht seo costasach agus 
níl siad iomlán cruinn. Tá seans 
go gcuirfidh siad isteach ar a 
chéile má tá líon mór gluaisteáin 
uathrialaitheach ar an mbóthar 
céanna. 

Fadhb eile ná an aimsir! Cad a 
tharlaíonn, in Éirinn mar shampla, 
nuair a thiteann an bháisteach go 
trom? Nó má tá sneachta ar an 
mbóthar agus níl na braiteoirí in 
ann an bóthar agus na línte a 
mheas?  

Fadhb eile leo ná nuair a bhíonn 
timpiste bóthar ag an gcarr - cé 
air/uirthu a thiteann an locht? An 
tiománaí? An carr féin nó an 
déantúsaí?  

Cé go bhfuil bacainní ann, ní 
féidir argóint a dhéanamh nach 
bhfuil luach leo. Dá n-úsáidfí go 
forleathan iad, bheadh laghdú ar 
bhreoslaí iontaiseacha suas go 
80% go domhanda, laghdú ar 
chostais iompair suas go 40% 
chomh maith le laghdú ar an 
trácht go ginearálta. 

Tá gluaisteán uathrialaitheach sa nuacht anois ach cén fáth nach bhfuil siad 

ar fáil go forleathan agus an fiú iad? Creidmheas: ZEnMO.com 


