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Urú na Gealaí 

Tarlaíonn urú na gealaí nuair a bhíonn an domhan idir an ghrian agus an ghealach. Bíonn 

scáth an domhain ar an ngealach agus ní bhíonn aon solas ón ngealach. Ní thagann solas 

díreach ón ngealach. Buaileann solas na gréine an ghealach agus caitheann an ghealach ar ais 

é. Nuair a bhíonn an domhan sa bhealach ní bhuaileann solas na gréine an ghealach. 

Go luath maidin Dé Luain, thart ar 3.45am, bhí urú na gealaí ann. Beidh urú gealaí eile ann i 

2018. Bhí cuma dearg ar an ngealach nuair a tharla an t-urú toisc go raibh an ghealach lán.  

 

Roinn Froebel don Bhun- agus Luath- Oideachas, Ollscoil Mhá Nuad, 

OÉMN, i gcomhpháirt leis an Idirbhliain, Coláiste Alexandra, BÁC 6.  

Cúrsaí Spóirt: Peil na mBan 

Bhí na cluichí ceannais de Chraobh TG4 i bPeil na mBan ar siúl i bPáirc an Chrócaigh Dé 

Domhnaigh. Bhí trí chluiche ann. Sa chluiche sóisearach, bhí Contae Lú ag imirt i 

gcoinne na hAlban. Bhí an bua ag an Lú leis an scór: An Lú 4-12 Albain 0-2.  

Sa chluiche idirmheánach bhí an bua ag Port Láirge. Sa chluiche sinsearach, bhí an bua 

ag Corcaigh i gcoinne Bhaile Átha Cliath arís i mbliana.  

Cúrsaí Spóirt: Rugbaí 

Thosaigh an Corn Domhanda Rugbaí ar 18 Meán Fómhair. Tá sé ar siúl sa Ríocht 

Aontaithe.  

Bhí an bua ag foireann na hÉireann sa dá chluiche a bhí acu go dtí seo. Beidh cluiche 

eile acu i gcoinne na hIodáile Dé Domhnaigh seo chugainn.  

Bhí an Afraic Theas agus an tSeapáin ag imirt an deireadh seachtaine seo caite. Bhí 

ionadh an domhain ar dhaoine nuair a bhuaigh an tSeapáin an cluiche.   

 
Scannán nua Éireannach. 

Tá scannán nua sna pictiúrlanna faoi láthair: Older than Ireland. Is scannán faisnéise é ag 

díriú ar scéalta daoine Éireannacha. Tá 30 agallamh sa scannán le daoine atá níos sine ná 100 

bliain d’aois. Tá 3000 duine sa tír atá níos sine ná 100 bliain d’aois.  

Tá scéalta suimiúla ag na fir agus mná sa scannán. Bhí siad beo nuair a tharla rudaí stairiúla 

sa tír. Is í Kathleen Snavely an bhean is sine sa scannán agus is é Luke Dolan an fear is sine.  

Is é Alex Fegan stiúrthóir an scannáin agus shocraigh sé é a dhéanamh mar cheiliúradh ar 

Éirí Amach na Cásca i 1916, beagnach 100 bliain ó shin.  

 

 

Urú na Gealaí: tá an 

domhan idir an ghrian 

agus an ghealach. 

XFactor 2015 
Tá an XFactor ar ais ar an teilifís arís. Níl Louis Walsh ann mar mholtóir i mbliana. Is iad na moltóirí Simon 

Cowell, Cheryl Fernandez-Versini, Rita Ora agus Nick Grimshaw.  

D’éirigh go maith le Joseph Mc Caul ar an gclár. Is as Áth Luain é agus chan sé lena dheirfiúr Donna sa 

chomórtas Eurofíse in 2005.  

 

 

 

 


