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KOSMONAUTIKA – PŘEDNÁŠKY
POPULARIZACE KOSMONAUTIKY, VĚDY A TECHNIKY
Nabízíme přednášky, besedy a komponované programy pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ, G), školní kluby, veřejnost, spolky,
seniory, Univerzity 3.věku, Akademie volného času a další zájemce.
Naším hlavním cílem je

inspirovat, motivovat a podporovat především mladé lidi při zvyšování jejich
gramotnosti v moderní vědě a nových technologiích.
Výběr z nabízených přednášek zaměřených na kosmonautiku:
Kosmonautika a my - Opravdu potřebujeme k životu kosmonautiku? (2.stupeň ZŠ, SŠ/G)
Do kosmu s Krtkem - Příběh pohádkového Krtečka, kterého s sebou vzal astronaut A. Feustel do vesmíru. (MŠ, 1.st.ZŠ)
Cesta na Mars - Lidé tam poletí poprvé kolem roku 2035. Ale již dnes se na to musíme začít připravovat. (ZŠ, SŠ/G)
Život na vesmírné stanici - Co všechno lidé v kosmické laboratoři dělají a čím tam vyplňují svůj den? (2.stupeň ZŠ, SŠ/G,
veřejnost, kluby)
Povídání o Zemi - pohledy z vesmíru - Naše planeta je jednou z nejfotografovanějších celebrit! Pojďme se podívat na
naši planetu shora, kdy mnoho běžně známých míst dostává úplně nové rozměry (2.stupeň ZŠ, SŠ/G, veřejnost, kluby)
Zvířata ve službách kosmonautiky – Příběhy čtvernohých (a někdy i vícenohých) kosmonautů! (MŠ, ZŠ, SŠ/G, veřejnost)
Projekt Apollo: Nejnádhernější dobrodružství člověka ve vesmíru - Co předcházelo prvním krokům Neila Armstronga
po Měsíci, a co po nich následovalo? (SŠ/G, veřejnost, kluby)
Kosmonautika převážně nevážně - ... aneb Co dělají kosmonauti, když se řídící středisko nedívá. (veřejnost, kluby)
Gagarin nás všechny pozval do vesmíru - Jeho cesta vesmírem trvala pouhých 108 minut, přesto změnila historii a
navždy se zapsala do dějin lidstva. (ZŠ, SŠ/G, veřejnost, kluby)
První Interkosmonaut - 2.března 1978 vzlétl do vesmíru v kabině kosmické lodě Sojuz 28 první československý
kosmonaut Vladimír Remek. (SŠ/G, veřejnost, kluby)
Česká stopa ve vesmíru – Remek, Cernan, Lovell, Magion, Kopal, Kohoutek, DOSIS, Feustel - českých stop ve vesmíru je
mnoho, přesto se budeme těšit z každé další, která přibude. (ZŠ, SŠ/G, veřejnost, kluby)
Umělé inteligence ve vesmíru - Vědci se čím dál tím více kloní k názoru, že pokud někde ve vesmíru existují další
inteligentní bytosti, tak se s námi jednou spojí ve formě přenosu umělé inteligence… (SŠ, veřejnost, kluby)
Historie kosmonautiky - Číňané poprvé použili rakety v boji v roce 1232. A první člověk přistál na Měsíci v roce 1969.
Mezitím se toho ale událo velmi mnoho… (SŠ, veřejnost, kluby)
Kosmonautika a hledání mimozemských civilizací - Pátrání po možných mimozemských civilizacích není jen výsadou
snílků a fantastů, ale i plnohodnotnou vědeckou disciplinou. (ZŠ, SŠ/G, veřejnost, kluby)
Ženy v kosmu - Mají ženy stejné předpoklady pro práci v kosmu jako jejich mužští kolegové? A je vůbec vhodné, aby
ženy do vesmíru létaly? (veřejnost, kluby)
Podrobné informace o přednáškách, ale i přehled dalších nabízených témat najdete na webových stránkách
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Lidé, technika, události, souvislosti, plány! Kosmonautika vážně i nevážně!

