
Житомир космічний!
віртуальна подорож



Житомир – старовинне місто

Воно має цікаву історію та чудову назву.



Жито + Мир

Жито- це рослина, з якої виготовляють хліб, 

а мир – це спокійний час без воїн. 

Наші предки – перші житомиряни –

мали величезні поля жита,

і постійно жили в мирі і злагоді, 

тому і назвали своє місто ЖитоМир! 



Житомир з висоти пташиного польоту

Ми пишаємося і красою нашого міста. 



Житомир з висоти пташиного польоту

Житомир - дуже затишне місто!



Житомир з висоти пташиного польоту

Поряд із широкими проспектами  знаходяться тихі зелені вулички та провулки.



Поряд з новобудовами стоять старовинні храми, 

що збереглися ще з ХVIII-ХІХ століть. 

Зараз вони є 

пам’ятками архітектури.



С. Корольов

та багато інших…



Сергій Павлович Корольов 

Академік, 

конструктор космічних кораблів. 

Вважається основоположником 

практичної космонавтики. 

Під його керівництвом був запущений

перший штучний супутник Землі, 

здійснено перший політ людини

в космос та вихід людини в космос.



Пам’ятник 

С. П. Корольову



Музей космонавтики 
імені С. П. Корольова

Складається з двох експозицій:  

Космос.

Меморіальний будинок-музей 

академіка С. П. Корольова;



Меморіальний будинок-музей
академіка С. П. Корольова

Знаходиться в будинку, 

в якому колись народився вчений.

Тут демонструються справжні речі

та фотографії, що належали родині

Корольових.



Меморіальний будинок-музей
академіка С. П. Корольова

В залі наукової біографії 

розповідається про життя 

і творчу діяльність С. П. Корольова, 

про його вклад у справу розбудови 

ракетобудування й космонавтики.



Експозиція «Космос»

Тут представлена велика кількість

справжніх космічних речей.



Експозиція «Космос»



Експозиція «Космос»

Напівзатемнена зала, 

з різнокольоровими ліхтарями

та «космічною» музикою, 

створює враження, неначе ти дійсно

в космосі.



Якщо пройтися вулицями Житомира, 
можна побачити ще багато назв, 

пов’язаних з космосом.



Парк культури та відпочинку
імені Ю. О. Гагаріна

Юрій Гагарін –

перша людина, що здійснила 

політ у космічний простір. 

Це відбулося 12 квітня 1961 року.



Вулиця Ціолковського

Дослідження Костянтина 

Ціолковського вперше показали 

можливість досягнення космічних 

швидкостей, довівши ймовірність 

міжпланетних польотів. 

Саме його роботи надихнули

Сергія Корольова.



Вулиця Космонавтів

Один з будинків

на вулиці Космонавтів

прикрашений ось таким панно, 

що зображує астронавта.



Кінотеатр «Космос»

Фонтан «Космонавт»



Космічна розминка
Чим займався Сергій Корольов?

1)першим полетів у космос

2)конструював космічні кораблі

3)відкрив музей



Космічна розминка
Із скількох експозицій складається Музей 

космонавтики імені С. П. Корольова?

1)з одної

2)з двох

3)з трьох



Космічна розминка
Хто першим здійснив політ в космічний простір?

1)Сергій Корольов

2)Юрій Гагарін

3)Костянтин Ціолковський



Космічна розминка
На честь кого назвали парк у Житомирі?

1)Сергія Корольова

2)Юрія Гагаріна

3)Костянтина Ціолковського



Космічна розминка
Дослідження Костянтина Ціолковського вперше

показали…

1) можливість досягнення космічних швидкостей 

2) як зробити космічний корабель

3) як вирощувати жито

можливість досягнення 

космічних швидкостей



До нових, космічних зустрічей!


