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N

eil Armstrong are opt ani și îi plac la
nebunie avioanele. Le desenează, le
construiește, le perfecționează, și inventează forme
noi de aripi, care fac machetele lui ușoare să
zboare tot mai departe. S-a hotărât deja: când o
să fie mare, o să construiască avioane adevărate.
— Un inginer bun trebuie să știe să piloteze, îi
spune într-o zi tatălui său. Vreau să învăț!
La șaisprezece ani, Neil a strâns suficienți bani ca
să se ducă la cursuri de pilotaj. Cunoaște detalii
despre zbor chiar înainte să știe să conducă
mașina. Odată luat permisul de pilot, se ține de
planul lui și studiază aeronautica.
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Cucerirea
spațiului
Statele Unite și Uniunea Sovietică (URSS) au fost
dintotdeauna în competiție pentru cucerirea spațiului:
fiecare voia să fie mai puternic decât celălalt.
3 noiembrie:
O cățelușă din URSS,
pe nume Laika, zboară
pe orbită în jurul

Pământului la bordul
navei Sputnik 2.
1957
1957

4 octombrie: Primul

zbor în spațiu în
jurul

Pământului

e făcut de satelitul
sovietic
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Sputnik 1.

1961

14 decembrie:
Sonda americană
Mariner 2
survolează Planeta
Venus.
1962

12 aprilie:
Astronautul sovietic
Iuri Gagarin e primul
om care zboară

pe orbită în jurul

Pământului.

28 noiembrie:
E lansată sonda americană
Mariner 4, care se
îndreaptă spre Marte. Ea
va survola Marte, făcând
și primele fotografii cu
suprafața planetei.

1964

1966

3 februarie: Sonda
sovietică Luna 9

aterizează pe suprafața

Lunii, adică aselenizează.

14 noiembrie:
Sonda americană
Mariner 9 se

instalează pe orbită în
jurul

Planetei Marte.

1969

1971

12 aprilie:
E lansată prima navetă
spațială americană Columbia.
Aceasta poate să aterizeze, ca
un avion, și prin urmare poate
fi folosită de mai multe ori.
1981

21 iulie:
Astronautul american
Neil Armstrong e primul om
care pășește pe Lună.

25 mai:
Sonda americană
Phoenix aterizează
pe suprafața Planetei
Marte, ca să analizeze
compoziția solului
marțian.

2008

2018

26 noiembrie: După șapte luni de

drum, sonda-robot americană

InSight aterizează pe Marte.
Misiunea ei este să sondeze, timp de
doi ani, interiorul planetei.
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