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60. výročí letu prvního člověka do vesmíru
12. dubna 1961 obletěla svět zpráva, že se do vesmíru vydal první člověk. Stal se jím 27letý
sovětský stíhací pilot Jurij Alexejevič Gagarin. Pojďme si jeho průkopnickou cestu připomenout.

„Dobrý den, majore Gagarine“, zpívá se v dobovém hitu, který vznikl bezprostředně 
po oznámení zprávy v rozhlase. Kdo tuto píseň nazpíval? 

                          Odhadněte, jak dlouho jeho let trval?

                          Kosmická loď Vostok odstartovala z kosmodromu
                                                    Bajkonur. Jak let probíhal?
                         a) Gagarin seděl připoutaný v sedačce a loď byla řízena
                              automaticky 
                         b) Gagarin seděl připoutaný v sedačce a ručně loď ovládal
                         c) Gagarin chodil volně ve vnitřním prostoru lodi

                          Jak let skončil?
                         a) Kabina s Gagarinem dopadla do moře
                                                  b) Kabina s Gagarinem dopadla na souš
                         c) Gagarin se katapultoval a přistál na padáku

Vyberte výrok, který Gagarin po návratu pronesl:
„Let byl pěkný, dokázal jsem to, ale jsem rád, že už jsem zase na Zemi.“
„Když jsem v kosmické lodi obletěl Zemi, viděl jsem, jak je naše planeta krásná. Lidé, chraňme
a rozmnožujme tuto krásu, ale neničme ji!“
„Můj čin byl prvním krokem pro člověka, ale lidstvo jich musí udělat ještě spousty.“

Po úspěšném návratu z vesmíru se Gagarin stal celebritou. Získal titul Hrdina Sovětského svazu,Po úspěšném návratu z vesmíru se Gagarin stal celebritou. Získal titul Hrdina Sovětského svazu,
byly mu stavěny pomníky, pojmenovávaly se po něm ulice. Setkával se s lidmi v Sovětském 
svazu i v zahraničí. Podíval se  ještě někdy do vesmíru?
a) ANO, do vesmíru letěl ještě dvakrát
b) NE, chtěl dále létat do vesmíru, ale nedovolili mu to
c) NE, do vesmíru už vícekrát letět nechtěl

V roce 1968, sedm let po slavném průkopnickém letu,
zasáhla celý svět smutná zpráva. Jurij Gagarin tragickyzasáhla celý svět smutná zpráva. Jurij Gagarin tragicky
zahynul při cvičném letu ve stíhačce. Okolnosti této
nehody nebyly nikdy přesně objasněny. Jeho sláva
ale žije dál. 

„Jurij Gagarin nás všechny pozval do vesmíru“ 
napsal do pamětní knihy Hvězdného městečka
Neil Armstrong.

Luštěte s námi


