
                                                                                                                                         
 

 

Gradaim Chúnamh Éireann, ár nDomhan: Ceacht a hAon, Rang 5-6, Sleamhnán 7 

Gníomhaíocht 1 (Baile) / Sleamhnán 3 de 3: Baile – físeán 

 

Tráchtaire: 

Is iomaí brí éagsúil atá i gceist le ‘baile’ do gach duine ar domhan.  D’fhéadfadh teach, cathair nó tír a 

bheith i gceist, mar shampla.  Teastaíonn uainn go léir an baile a chosaint.  Cuirfidh daoine trioblóid 

mhór orthu féin chun a mbaile féin a chosaint. Is mór le daoine a mbaile féin.  Má bhraitheann 

daoine nach bhfuil baile acu, rachaidh siad sa seans chun baile a aimsiú. Dá fhad a bhímid ón mbaile, 

is ea is mó a airímid uainn é.  Ceist pheirspictíochta agus achair atá ann.  Beagnach gach aon duine a 

thaistil chun an spáis le leathchéad bliain anuas, tháinig siad ar an gcinneadh céanna.  Is é an 

pláinéad go léir an baile s’againne. 

 

Aleksei Leonov, Voskhod, 1965: 

Bhí an domhan beag, éadrom, gorm, agus i bhfad i bhfad ó gach rud eile.  An baile s’againne, ní mór 

dúinn é a chosaint mar a bheadh taise naofa ann.   

 

Frank Borman, Apollo 8, 1968: 

Nuair atá tú ar an ngealach faoi dheireadh agus tú ag féachaint siar ar an domhan, bíonn na 

héagsúlachtaí agus na saintréithe náisiúnachais sin go léir mórán mar a chéile.  Agus tuigfidh tú 

ansin go mb’fhéidir gurb aon domhan amháin atá ann, agus cén fáth in ainm Dé nach féidir linn go 

léir réiteach le chéile mar dhaoine breátha? 

 

Sultan bin Salman Al Saud 

Tointeálaí spáis Discovery STS51-G, 1985  

Ar an gcéad lá sa spás dúinn, thaispeánamar go léir ár dtír dhúchais féin.  Bhí ár mór-roinn féin á 

taispeáint againn faoin tríú nó faoin gceathrú lá.  Ní fhacamar ach aon domhan amháin faoin gcúigiú 

lá. 

 

Nicole Stott 

Turas 20 chuig an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta, 2009 

Tá ceangal speisialta againn leis an domhan.  Is é ár mbaile é. 

 

Tráchtaire: 



                                                                                                                                         
 

Cibé áit a mairimid, cibé teanga a labhraímid, nó cibé bia a ithimid – is é an domhan ár n-áit 

chónaithe.  Ní mór dúinn aire a thabhairt dó, agus ba cheart dúinn aire a thabhairt freisin do gach 

duine eile atá ag maireachtáil ann in éineacht linn.   

Is é sin an sprioc a bheidh againn.   

Sin an fáth a bhfuil na Spriocanna ag teastáil uainn.  


