Meno a priezvisko:

Email:

Prvý československý kozmonaut
Prvý československý kozmonaut pracoval týždeň na orbitálnej stanici SAĽUT 6.
Napíš meno tohto kozmonauta a rok tejto významnej udalosti.
Meno

Rok

Koľko rokov mal v tom čase tento kozmonaut?

Tento kozmonaut bol v mladosti atlétom. Na počesť letu tohto kozmonauta do vesmíru sa v
obci Majcichov koná významné bežecké podujatie Majcichovská desiatka, na ktorom sa
zúčastňujú poprední slovenskí pretekári.
V ktorom okrese a kraji sa obec Majcichov nachádza?

tu napíš okres

tu napíš kraj

V marci 2018 prvý československý kozmonaut prišiel do Majcichova opäť (už štvrtý raz) a bol
štartérom tohto významného podujatia. Spolu s organizátormi a prvým slovenským
kozmonautom sa podieľal i na oceňovaní najlepších bežcov.

Fotografia z podujatia v Majcichove

Prvý Slovák vo vesmíre
Loď SOJUZ TM - 29 vyniesla do kozmu trojčlennú posádku. Jej členmi bol i Slovák, pôvodným
povolaním vojenský pilot. Po prestupe do vesmírnej stanice MIR od 20. do 28. februára
realizoval celý rad experimentov a vedeckých pozorovaní z oblasti medicíny, fyziky a biológie.
Po týždňovom pobyte sa vrátil domov ako prvý slovenský kozmonaut. Za úspešné vykonanie
úloh a reprezentáciu Slovenska získal hodnosť plukovníka.
Napíš jeho meno a rok tejto významnej udalosti.

...tu napíš meno

tu napíš rok

Koľko mal prvý slovenský kozmonaut v tom čase rokov?

V súčasnosti prvý slovenský kozmonaut vyzerá takto :

Z akej obce tento kozmonaut pochádza? Túto významnú osobnosť obce si pripomínajú
každoročne i športovci. Pravidelne v marci sa v tejto obci organizuje BEH oslobodenia obce a
prvého slovenského kozmonauta. Presné informácie o tomto behu môžete nájsť na niektorej
webovej bežeckej stránke.
Táto obec je východiskom do jedného z našich národných parkov a určite ju neminiete pri ceste
do známeho rekreačného strediska Krpáčovo.

Napíš názov tejto obce.

Napíš názov národného parku v ochrannom pásme ktorého sa nachádza.

...
V akom okrese táto obec leží?

Napíš názov samosprávneho kraja, v ktorom leží.

