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1. Odgovori na vprašanja.

a) O kom govori besedilo?
b) Kaj pomeni, da ima Sunita Williams po materi slovenske korenine?
c) Koliko oseb s slovenskimi koreninami je že bilo v vesolju pred Sunito?
č) Koliko let je astronavtka čakala na prvi polet v vesolje, potem ko je že bila 

izbrana kot kandidatka za program vesoljskih poletov?
d) Zakaj je med dnevnimi obveznostmi na vesoljski postaji tudi telovadba?

Poveljnica Sunita Williams je tretja astro-
navtka slovenskega rodu, ki jo je NASA 
izbrala za polet v vesolje. Rojena je bila v 
Združenih državah Amerike, po očetu ima 
indijske korenine, po materi pa slovenske. 
Njena prababica prihaja iz Leš v občini 
Tržič, njen pradedek pa iz Žužemberka.

Kot otrok si je želela postati veterinarka, 
vendar po opravljeni gimnaziji ni bila 
sprejeta na veterinarsko fakulteto. To jo je 
sprva potrlo, potem pa se je na bratovo 
prigovarjanje vpisala na Pomorsko aka-
demijo Združenih držav Amerike. Leta 
1987 je tako postala pripadni ca ameri-
ške vojne mornarice. Opravila je številne 
treninge za helikoptersko pilotko. Deset 
let kasneje je bila izbrana kot kandidatka 
za program vesoljskih poletov.

Prvič je v vesolje poletela 9. decembra 
2006 na krovu raketo plana Discovery. 
Na Mednarodni vesoljski postaji je osta-
la kar 195 dni in s tem postavila rekord 

med astronavtkami. Leta 2012 je znova 
poletela na Mednarodno vesoljsko posta-
jo. Med svojo drugo odpravo je opra vila 
tri sprehode po odprtem vesolju, med 
katerimi je izvajala popravila na zuna-
njosti vesoljske postaje. Znova je prevzela 
ženski rekord v trajanju bivanja v odpr-
tem vesolju.

Sunita je kot velika ljubiteljica slovenskih 
narodnih jedi na enega od svojih poletov 
v vesolje vzela tudi kranjske klobase. Da 
je lahko klobase vzela na raketoplan, jih 
je morala najprej skrbno pregledati in-
špekcija. Če bi lahko, bi s sabo zagotovo 
vzela tudi svojega psa.

Sunita Williams je v enem od svojih šte-
vilnih intervjujev poudarila, da je življe-
nje v vesolju zabavno doživetje. Zaradi 
breztežnostnega prostora so tudi pre-
proste stvari, npr. prehranjevanje, spanje 
in obisk stranišča, otežene. Še posebej 
veliko pozornosti je treba nameniti svoje-
mu telesu, saj miši ce in kosti začnejo sla-
beti. Tako je med dnevnimi obveznost mi 
na vesoljski postaji tudi telovadba.

Slovenka v vesolju

NASA – ameriška vesoljska agencija

breztežnostni prostor – prostor, kjer ni sile teže,  

ki bi telesa vlekla k tlom, zato ta lebdijo

BEREMO IN RAZISKUJEMO

• Kaj si želiš postati, ko odrasteš? Predstavi poklic, ki se ti zdi najzanimivejši.
• Ali poznaš poklic astronavta? Kaj veš o tem poklicu?
• Na spletu poišči podatek o tem, ali je kakšen astronavt s slovenskimi 

koreninami že bil v vesolju.

Sunita Williams na vesoljski 
postaji

RAZMIŠLJAMO IN SE POGOVARJAMO

SAMOSTALNIK
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