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Alex is ainm domsa. Táimse seacht mbliana 

d’aois. Tá deartháir níos sine agam darb ainm 

Erick agus is í Joy Faith an deirfiúr níos óige 

atá agam. Ním mé féin go luath ar maidin 

agus ar aghaidh liom chun na scoile. Siúlaim 

ann in éineacht le mo dheartháir agus mo 

dheirfiúr. Táimse sa chéad rang sa bhunscoil 

(Rang 1/P3). Bíonn an Mata, an Béarla, 

Swahili agus Staidéar Sóisialta mar ábhair 

againn.

Taobh amuigh de na ceachtanna, is aoibhinn 
liom peil a imirt in éineacht le mo chairde. Is 
é Messi an peileadóir is fearr liom agus ansin, 
Aguero. Leanaim foireann Manchester City. 
Is maith liom a bheith ag iomrascáil le mo 
chairde chomh maith.

Nuair a shroichim an baile, tugaim na gabhair 
le hiníor a dhéanamh, agus tugaim uisce ó 
sconna an bhaile dóibh. Ním m’éide scoile sa 
tráthnóna, críochnaím an obair bhaile agus 
bím ag léamh ar feadh tamaill chomh maith.

Roinneann Alex agus a mhuintir an talamh leis na sicíní agus na 
gabhair. Cabhraíonn na hainmhithe le hairgead a thuilleamh, 
rud a íocfaidh na fiacha scoile. Mura mbíonn go leor báistí ann 
uaireanta le bia a fhás i gceart, bíonn ar an teaghlach sicín nó 
gabhar a dhíol le hairgead a fháil a cheannódh bia dóibh. Dar 
le Joy Faith, deirfiúr Alex, is iad na rudaí is tábhachtaí ar an 
saol ná bia a bheith ag duine, teach cluthar néata, agus roinnt 
beithígh; gabhair nó caoirigh nó sicíní b’fhéidir. 

Coimeádann go leor de chomharsana Alex beacha sa bhaile. 
Baineann tábhacht ar leith leis na beacha ó thaobh na 
bithéagsúlachta de, sé sin éagsúlacht na beatha ar domhan. 
Baineann idirnaisc leis an bhflóra agus an fhána ar fad, 
ciallaíonn sé sin go mbraitheann siad ar a chéile. Cónaíonn na 
hainmhithe sna foraoisí. Itheann ainmhithe na plandaí. Bíonn 
na plandaí ag brath ar thalamh torthúil le fás i gceart. Tugann 
na fungais na cothaithigh chearta isteach sa chré. Iompraíonn 
na beacha an phailin ó bhláth go bláth. Is tábhachtach an rud 
é seo toisc go mbíonn na síolta ag brath ar phailniú ceart le 
torthaí agus barraí a chur ar fáil anois agus don todhchaí.  

Cuireann an bhithéagsúlacht bia, fothain, éadach agus leigheas 
ar fáil do dhaoine. Cabhraíonn na crainn agus na plandaí leis an 
mbainistiú ceart a dhéanfadh daoine ar chúrsaí uisce na talún. 

Má thagann laige ar an mbithéagsúlacht, cuirtear isteach ar an 
uile rud beo. Is féidir le comharsana Alex airgead a dhéanamh 
as mil na mbeach a dhíol. Bíonn gnó i bhfad níos tábhachtaí 
á dhéanamh ag na beacha áfach, as bithéagsúlacht na 
timpeallachta a shaibhriú. 

Cúlra: Erick (8), Joy Faith (6) agus 
Alex (7) ag siúl abhaile ón scoil 
Contae Embu, An Chéinia. Ar 
Chúl (ar dheis): Alex (7) le sicín. Ar 
Chúl (ar clé): Erick (8) le gabhair; 
beachaire mná ar mhodhfheirm. 
Grianghraf: Gary Moore

Pléigh
• In Éirinn, an roinnimid an talamh leis na hainmhithe? 

• Conas is féidir le hainmhithe cabhrú le deireadh a chur le 

bochtaineacht? 

• An mbíonn tionchar ag na hainmhithe ar aeráid an domhain?

Mar ghiollaí an domhain caithfimid 
roinnt leis an uile neach beo 
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Faigheann Madris uisce glan ón abhainn áitiúil, ach bíonn turas 

trí huaire a’ chloig i gceist lena fháil. In anallód, bhíodh sé ar 

acmhainn aici na barraí a dhíol agus asal a fháil ar cíos a thugadh 

cúig ghabhdán líonta d’uisce abhaile d’aon turas. Mura mbíonn 

báisteach ann áfach, ní fhásann na barraí agus caithfidh sí gabhdán 

amháin uisce ag an am, a iompar abhaile ar a droim.

Thóg Madris córas sábhála báistí ar chúl an tí. Bailíonn píopa an 

bháisteach a thiteann ar an díon agus cuirtear isteach in umar  

stórais uisce é. Ligeann sí do na crainn, don fhéar, do na toir 

timpeall an tí fás ar aghaidh leo, rud a thugann clúdach éifeachtach 

don talamh. Ciallaíonn sé sin nach mbíonn mórán galú ithreach 

ann. Ní oibríonn an córas caomhnaithe báistí seo áfach, ach amháin 

nuair a thiteann an bháisteach!

Baineann Madris le comhlachas coigiltis agus iasachtaí, in éineacht 

le naonúr ban eile ón gceantar.  Bíonn cruinniú in aghaidh na hAoine 

acu. Cuireann gach duine acu100 scilling na Céinia (90 cent/80 

pingin) i mbosca taisce. Nuair a theipeann ar na barraí is féidir leis 

na mná bia a cheannach leis an airgead a chuireadar i dtaisce.

‘Nuair a bhí mise óg, thuigfeadh na 

seantuismitheoirí go raibh an bháisteach 

ar an mbealach ó bhreathnú ar an ré, 

nó ó threo na gaoithe. Bhíodh go leor 

báistí ann, agus barraí breátha dá bharr. 

Nuair a bhreathnaím ar an talamh 

anois, tá sí ar nós fhásaigh. Difríocht 

mhór atá ann. Mura mbíonn go leor 

baistí ann, triomaíonn na pónairí mung 

agus an t-arbhar Indiach amach, ionas 

nach mbaintear barr ar bith uathu. 

Ní cothrom an rud é go mbíonn saol 

breá ag daoine i gcéin, agus muidne ag 

sracadh leis an saol, gan go leor baistí a 

bheith againn.’  

Cúlra: Iompraíonn Madris uisce ón abhainn 
Contae Embu, an Chéinia. Istigh: Madris leis 
an ngrúpa coigiltis. Ar chúl (ar clé): Madris ag 
lorg uisce san abhainn. Ar chúl (ar dheis): Córas 
sábhála báistí, teach Madris. Grianghraf: Gary 
Moore

Pléigh
• Conas a chuireann athrú aeráide isteach ar Madris 

féin agus ar an teaghlach?

• Conas mar atá muintir na hÉireann ag cur leis an 

athrú aeráide?

• An dóigh leat go bhfuil an meas céanna againne ar 

uisce agus mar atá ag Madris?

Mar ghiollaí an domhain 
caithfimid uisce a chaomhnú
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Alex is ainm dom. Táim seacht mbliana d’aois. Is 

fearr liom go dtabharfaí Alex orm, ach uaireanta 

tugann mo mhuintir Ale orm sa bhaile. Dúisíonn mo 

mháthair Madris ar maidin mé, roimh dhuine ar bith 

eile. Is í mo dheirfiúr Joy Faith is déanaí a dhúisíonn.

Ithimid ugali (leite arbhair Indiach) don bhricfeasta. Bíonn 

githeri (meascán arbhair Indiach agus pónairí), le hithe agam 

ar scoil, is é githeri an bia a bhíonn ag cách. Ithimid an lón sa 

pháirc faoi scáth an chrainn acáise. Críochnaím ar scoil san 

iarnóin agus tagaim abhaile láithreach. Nuair a shroichim an 

baile tugaim na gabhair ag iníor, agus faigheann siad uisce 

ó sconna uisce an bhaile. Is í an chuid den lá is ansa liom ná 

an tráthnóna nuair a bhíonn an suipéar á ithe agam le mo 

mhuintir. Rís agus pónairí a bhíonn le hithe, uaireanta. 

Ba mhaith liom a rá le muintir na hÉireann gur áit cónaithe 

dheas í seo.

Oibríonn Madris, máthair Alex go dian ionas 

go mbeidh go leor bia laethúil ag na páistí. 

Is tábhachtach an rud dóibh a bheith ag ithe 

in éineacht lena chéile toisc gur féidir leo 

deacrachtaí a phlé agus an fhreagairt cheart ar 

na dúshláin a bhíonn rompu á lorg acu.

Bhain sí barr 70kg pónairí mung an bhliain seo 

caite. Níor tháinig go leor baistí i mbliana agus 

níor bhain sí ach 5kg pónairí. Níor lean an bia seo 

ach ar feadh míosa. Theip ar an mbarr arbhar 

Indiach chomh maith. Dhíol sí an dríodar tíortha 

le feirmeoirí eallaí, leis na ba a chothú. 

Freastalaíonn Madris ar mhodhfheirm atá 

in aice léi, le go bhfoghlaimeodh sí faoin 

bhfeirmeoireacht orgánach um dhíothú 

dramhaíola. Foghlaimíonn sí faoin gcóras 

sábhála báistí, faoi conas leaba shuncáilte glasraí 

a ullmhú, conas aoileach a úsáid mar leasú talún 

agus chun na barraí a dhéanamh torthúil.

Cuireann saghsanna éagsúla crann bia 

cothaitheach ar fáil don teaghlach. Tá torthaí an 

chrainn baobab agus an chrainn balanites agus 

toradh an toir tamaraine lán de vitimíní, agus is 

féidir leigheas a dhéanamh astu. 

Cúlra: Daltaí faoin gcrann acáise in 
aice le scoil Alex, Contae Embu, an 
Chéinia. Ar chúl (ar clé): Ullmhaíonn 
Madris arbhar Indiach, Contae 
Embu, an Chéinia. Ar chúl (ar clé): 
Alex (7) ag ithe ugali. Grianghraf: 
Gary Moore

Pléigh
• Cad as a dtagann an bia a itheann tusa?

• An mbíonn tionchar ag an mbealach ina bhfástar an bia, ar 

chomhshaol an domhain?  

• Tá go leor bia ar domhan leis an uile dhuine againn a chothú. 

Cén fáth mar sin go mbíonn daoine ocracha gannchothaithe 

ann? 

Mar ghiollaí an domhain 
caithfimid bia cothaitheach a 
fhás ar bhealach inbhuanaithe
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Jocsan is ainm domsa. Táim cúig bliana d’aois. 

Dúisím ag a cúig gach maidin.  Cabhraím le mo 

mháthair na huibheacha a fháil ó na cearca 

agus bia a thabhairt do na muca. Nuair a bhím 

ar scoil bím ag canadh, ag líníocht agus ag 

breathnú ar na leabhair. Is é an bia is fearr liom ná 

uibheacha, pónairí, sicín agus mangó. Bíonn tortilla, caife 

agus plantáin friochta agam ag am bricfeasta, agus rís agus 

caife agam ag am bricfeasta. Ag am lóin ithim rís, pónairí 

agus tortilla de ghnáth. Ithim uibheacha agus torthaí don 

dinnéar, agus bíonn sicín againn ó am go chéile.

Baineann tábhacht leis an timpeallacht nádúrtha do Jocsan 

agus dá mhuintir toisc go bhfásann siad arbhar agus pónairí 

ansin. Déantar na tortillas as an arbhar. Bíonn anann acu, 

agus tá crainn torthaí ag fás ar a gcuid talún chomh maith.

Cúlra: Jocsan (5) ag súgradh le géag 
chrainn, San Francisco Campo, Hondúras. 
Ar chúl (ar dheis): Cluiche peile taobh 
amuigh den bhunscoil, San Francisco 
Campo. Grianghraf: Simon Burch
Ar chúl (ar clé): Jocsan & Martín ag imirt 
peile. Grianghraf: Giulia Vuillermoz

Pléigh
• Conas mar a bhaineann tusa úsáid as do thimpeallacht 

nádúrtha?

• Conas a chabhraíonn an timpeallacht le Jocsan a bheith 

ina chónaí ar bhealach sona sláintiúil ?

• Cad a tharlódh dóibh dá loitfí an timpeallacht nó dá 

mbainfí uathu í? 

Mar ghiollaí an domhain 
caithfimid taitneamh a bhaint 
as an timpeallacht nádúrtha

Tá go leor féir ag fás timpeall na háite ina gcónaíonn 

Jocsan. Is aoibhinn leo a bheith ag súgradh ansin. 

Cuireann na crainn scáth ón ngrian ar fáil dóibh. Is breá le 

Jocsan cluichí a imirt taobh amuigh lena chara Martín.

Tá Jocsan le sonrú ar clé agus cluiche á ullmhú aige. 

Aimsíonn sé an chraobh dhuilleogach, taispeánann dá 

chairde é, agus cuireann i bhfolach é i measc ghéaga 

den chineál céanna. Téann na cairde á lorg.  Deir sé ‘te’, 

‘fuar’, ‘reoite’ nó ‘fiuchta’ le rá conas mar atá na cairde ag 

druidim i ngiorracht don ghéag. 

Faigheann an duine a aimsíonn an ghéag ábhar nádúrtha 

eile le cur i bhfolach, agus leantar leis an gcluiche. 

Déanann na cairde cur síos ar an méid a chonaiceadar, a 

mhothaíodar, a bholaíodar, a chualadar, a leagadar láimh 

air nuair a bhí an cluiche á imirt.

‘Mar y Tierra’ (Muir & Talamh) is ainm do chluiche éasca, 

taitneamhach eile. Déantar líne a mharcáil ar an talamh, 

agus seasann na páistí ar fad taobh thiar de. Bíonn ‘an 

mhuir’ ar thaobh amháin, agus ‘an talamh’ ar an taobh 

eile. Glaonn an ceannaire ‘muir’ nó ‘talamh’ amach, agus 

caithfidh na páistí léim go dtí an taobh ceart. Bíonn an 

duine a dhéanann botún as an imirt. Má ghéaraítear ar an 

nglaoch amach, bíonn sé níos deacra an léim a dhéanamh 

go tapa agus i gceart. Bíonn an buaiteoir mar cheannaire 

ar an gcéad chluiche eile.
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Is mise Nicolle. Táim ceithre bliana déag d’aois. 

Tá mo scoil in aice le mo theachsa. Beirt oide agus 

seasca dalta atá istigh. Freastalaíonn na sinsir 

uirthi ar maidin agus na sóisir san iarnóin. Is 

dalta sinsearach mé sa seachtú ghrád (an chéad 

bhliain/Bliain 10). Foghlaimím an Spáinnis, an Eolaíocht 

Nádúrtha, Eolaíocht Shóisialta, Mata, Teicneolaíocht, 

Béarla, na hEalaíona agus Corpoideachas. Freastalaíonn mo 

dheartháir Jocsan ar an naíonra. Rachaidh sé isteach sa chéad 

ghrád (Naíonáin Shóisearacha/P1) an bhliain seo chugainn. 

Is féidir leis  comhaireamh a dhéanamh, focail a litriú agus a 

ainm a scríobh cheana féin.

Fásann an teaghlach anann agus tá crainn torthaí acu. Nuair 

a bhíonn bia sa bhreis acu, is féidir é a dhíol le hairgead a 

dhéanamh. Tarlaíonn sé, i rith mhí an Mheithimh ach go 

háirithe, go mbíonn ganntanas bia ann, agus téann Nicolle 

agus an mháthair ag obair ar fheirmeacha dhaoine eile le 

hairgead a thuilleamh nuair a tharlaíonn a leithéid. 

Cúlra: Jocsan (5), San Francisco 
Campo, Hondúras. Ar chúl (ar dheis): 
Seomra ranga Nicolle (14), San 
Francisco Campo, Hondúras. Ar chúl (ar 
clé): Póstaer a chruthaigh rang Nicolle.
Grianghraf: Simon Burch

Pléigh
• Cad iad na cosúlachtaí agus na difríochtaí atá ann idir do 

shaol agus saol Nicolle?

• Conas a dhéanann tú ceiliúradh ar an gcomhshaol nádúrtha 

agus meas a léiriú ar scoil air?

• Conas a chosnaíonn sé seo an pláinéad?

Mar ghiollaí an domhain caithfimid 
an timpeallacht a chomóradh agus 
meas a léiriú uirthi

Tarlaíonn lá náisiúnta na gcrann ar an 30 Bealtaine i 

Hondúras. Rinne rang Nicolle an lá seo a cheiliúradh trí 

phóstaer déanta de shnáithíní nádúrtha a chrochadh sa 

seomra ranga. Coimeádtar ann i gcónaí é le meabhrú do 

chách go gcaithfear meas a léiriú ar an méid a thugann 

an fhoraois agus an comhshaol nádúrtha dóibh. 

Meabhraítear dóibh gur ríthábhachtach an rud é na 

gnéithe sin den saol a chosaint. 

Cuireann bia ar fáil do 
na beacha, agus pailniú

Cuireann 
Nítrigin isteach 
sa talamh

Cuireann fothain agus áit chónaithe ar 
fáil do na héin agus do na feithidí  

Cuireann Ocsaigin 
ar fáil agus ionsúnn 
aer truaillithe

Cuireann 
Carbón i 
dtaisce  

Cuireann scáth ar 
fáil ón teas agus ón 
ngrian

Cuireann bia agus leigheas 
ar fáil do dhaoine

Cabhraíonn 
le fás na dtor 
agus an fhéir

Tugann cuireadh don 
phobal taitneamh 
agus tairbhe a 
bhaint as an nádúr

Stórálann uisce. 
Cuireann tiús sa chré, 
stopann an creimeadh
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Angela is ainm domsa. Cónaím i measc phobal San Francisco Campo. Is cuid 

dár saol é an nádúr. Is í an Mháthair-Chruinne an t-aon rud atá againn; 

caithfimid é a chosaint. Tugann an nádúr aire dúinne trí phlandaí ar nós an 

chrainn noni a chur ar fáil dúinn. Teastaíonn uainn an t-uisce, an t-aer, an 

ocsaigin a chosaint. Caithfidh an ghlúin atá le teacht a bheith in ann aer 

glan a análú. Is cuid shuntasach dár saol iad na haibhneacha agus an t-uisce.  Tá 

ár gcuid foinsí uisce ag dul i léig agus ag triomú de bharr obair na gcomhlachtaí logála 

a ghoideann agus a leagann ár gcuid crann. Táim féin agus mo chuid comharsana ag 

troid go láidir le blianta fada leis an bhforaois a chosaint. Tugann na comhlachtaí logála 

neamhaird ar an dlí, agus gearrann siad anuas a dhá oiread de na crainn atá ceadaithe 

acu, agus ní fhógraíonn siad a leithéid. Tugann an crann   noni torthaí dúinn agus déantar 

leigheas traidisiúnta as, chomh maith. 

Ghlac mise páirt i gcúrsa traenála a bhí á reáchtáil ag eagras áitiúil. D’fhoghlaim mé mar 

gheall ar mo chearta daonna. Thug sé seo le fios dom nach raibh obair na gcomhlachtaí 

logála cothrom ar aon bhealach. Eagraím na mná sa cheantar seo le troid ar bhealach 

síochánta leis an dúiche a chaomhnú, agus lenár gcearta a bhaint amach. Bainimid triail 

as baic a chur roimh leoraithe na gcomhlachtaí logála, trí charraigeacha a chur amach 

ar an mbóthar rompu. Déanann na póilíní gach iarracht srian a chur lenár gcuid léirsithe. 

Baineann an-éagsúlacht aeráide agus tírdhreach le  

Hondúras. Tá raidhse ainmhí sa tír agus san fharraige dá 

bharr. Cónaíonn an loscán crainn, pearóidí, an spadán, 

an taipir, an moncaí uallach agus go leor saghas cat san 

fhoraois: cónaíonn an osalat, an púma agus an iaguar inti.

Tá an dífhoraoisiú ag bagairt ar bhithéagsúlacht  

Hondúras.Bíonn tionchar leanúnach aige siúd ar 

na hainmhithe a chónaíonn sna lochanna agus sna 

haibhneacha úruisce, nó a chónaíonn san fharraige in 

aice an chósta. 

Cúlra: Anann pioctha ó fheirm
Angela. Ar chúl: Taispeánann 
Angela an crann noni ar a cuid talún, 
San Francisco Campo, Hondúras. 
Grianghraf: Simon Burch

Pléigh
• An dtagann aon chuid den bhia a itheann tusa ó 

Hondúras?

• Cén tionchar a bhíonn ag scrios na timpeallachta 

agus na tuaithe ar an tsíocháin?

• An bhfuil grúpa i do dhúiche féin a chosnaíonn an 

comhshaol?

Mar ghiollaí an domhain caithfimid 
an comhshaol nádúrtha a chosaint

Bíonn Trócaire ag obair le heagras áitiúil i Hondúras a 

dtugtar MILPAH (Movimiento Independiente Indígena 

Lenca de la Paz- Honduras) air. Baineann an t-eagras 

seo leis an bpobal dúchasach, agus tá sé mar aidhm 

acu an chuid den timpeallacht a bhaineann leo féin 

a chosaint agus a chaomhnú, sé sin a gcuid sléibhte, 

foraoisí agus aibhneacha.

Deir Martín Gómez, a bhíonn ag obair le MILPAH:

‘Ní coirpigh muid, 

Cosantóirí cearta daonna atá ionainn. 

Cosnaímid an t-uisce a thugann an bheatha dúinn, 

Cosnaímid an t-aer a thugann an bheatha dúinn, 

Cosnaímid an talamh a thugann an bheatha dúinn, 

Cosnaímid an fhoraois a thugann an bheatha dúinn.’
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