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Op verkenning in de ruimte
Sleutel
1. blauw, rood, groen, groen, rood, blauw, rood, blauw, groen, blauw, blauw,
groen
2. Adolf Hitler - Hij was geïnteresseerd in het ontwikkelen van oorlogswapens
(WO II). Hij gebruikte raketten voor aanvallen op doelwitten van zijn vijanden.
3. Niemand wist of een mens levend kon terugkeren naar de aarde. Daarom
durfde geen enkele mens het te wagen.
4. Russische – Laika – Oktoberrevolutie – staat – Amerika – aarde – overleefd
5. 12 april 1961 – Joeri Gagarin – Er doen verhalen de ronde dat verschillende Russen verdwenen zijn tijdens ruimtevluchten. Men wou niet nog een
mislukking riskeren, en daarom zou de ruimtevlucht van Gagarin in scène
gezet zijn. We weten niet of dit waar is, of niet.
6. a. De eerste (Amerikaanse) bemande reis naar de maan startte die dag. – b.
Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins – c. 4 dagen – d. De naam
van de maanlander. Deze verliet het ruimtevaartuig om op de maan te landen. – e. Neil Armstrong, hij zei deze woorden toen hij zijn eerste stappen
op de maan zette. ‘Dat is een kleine stap voor een mens, een reuzensprong
voor de mensheid.’ – f. Aldrin en Armstrong namen foto’s, verzamelden
bodemstalen en plantten een Amerikaanse vlag. – g. De terugreis naar de
aarde verliep probleemloos. Op 24 juli 1969 landden de drie astronauten in
de Grote Oceaan.
7. Voor ruimtevaarders met de Chinese nationaliteit gebruiken we de term
taikonaut, voor Russen de term kosmonaut en voor Amerikanen of ruimtereizigers van nog een andere nationaliteit de benaming astronaut.
8. Dirk Frimout en Frank De Winne: twee Belgische astronauten.

