
ARISS Contact EU303 Questions

1. Alzbeta (18): What is it like eating in zero gravity? OVER.
Jaké to je jíst ve stavu beztíže?

2. Frantisek (19): How can you relax on the ISS? Do you have time to watch movies? OVER. 
Jak na ISS odpočíváte? Máte čas dívat se na filmy? 

3. Vojtech (19): Is the day/night cycle the same as on Earth? Are you on shifts? OVER. 
Je střídání dne a noci stejné jako na Zemi? Pracujete na směny?

4. Barbora (18): What was the most difficult or strangest thing to get used to on the ISS? OVER. 
Jaká byla nejtěžší nebo nejpodivnější věc, na kterou jste si musel na ISS zvyknout?   

5. Monika (18): Does your stay in space have any influence on your health and if so, how? OVER.
Má pobyt ve vesmírné stanici nějaký dopad na vaše zdraví? Pokud ano, jaký?

6. Robin (17): What do you miss most from gravity on Earth? OVER.
Co vám nejvíce chybí ze zemské přitažlivosti? 

7. Anna-Marie (18): How do you deal with the isolation from your family? OVER.
Jak snášíte odloučení od vaší rodiny?

8. Linda (19): Is it possible to catch a cold on the ISS or is it a completely sterile environment? 
OVER.
Je možné na ISS nastydnout, nebo je to zcela sterilní prostředí?

9. Tomas (18): Can you use a 3D printer in the same way as on Earth? OVER.
Můžete využívat 3D tiskárnu stejně jako na Zemi? 

10. Alzbeta (18): How do you overcome weightlessness when back on Earth? OVER.
Jak po návratu na Zemi překonáváte přechod ze stavu beztíže do gravitace? 

11. Frantisek (19): Does time pass slower or faster in your daily routine aboard the ISS compared to 
life on Earth? OVER.
Ubíhá vám čas pomaleji na palubě ISS ve srovnání se životem na Zemi?

12. Vojtech (19): Do you access the Internet in the same fashion as on Earth? OVER.
Máte možnost připojit se k internetu stejně jako na Zemi?

13. Barbora (18): Do you have any musical instruments on the ISS? OVER.
Máte na palubě nějaký hudební nástroj?

14. Monika (18): Are you planning a stay of a small pet aboard the ISS? OVER.
Plánujete, že by na ISS pobývalo malé zvíře? 

15. Robin (17): Are there any special items that you carry with you all the time? OVER.
Máte nějaké speciální věci (předměty), které s sebou musíte nosit po celou dobu?

16. Anna-Marie (18): What do you think is the biggest problem for humans to go beyond low earth 
orbit? OVER.
Co považujete za největší překážku toho, aby se člověk mohl vydat dál do vesmíru (za oběžnou 
dráhu)? 

17. Linda (19): How are you being filmed during a spacewalk? OVER.
Jakým způsobem je pořizován videozáznam při výstupech do vesmíru?

18. Tomas (18): Is it possible to compare life on the ISS to somewhere on Earth? OVER.
Lze srovnat život na ISS s nějakým místem na Zemi? 
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