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Historical Importance of the First Man on the Moon:
For thousands of years, man had looked to the heavens and dreamed of walking on
the moon. In 1969, as part of the Apollo 11 mission, Neil Armstrong became the
very first to accomplish that dream, followed only minutes later by Buzz Aldrin.
Their accomplishment placed the United States ahead of the Soviets in the Space
Race and gave people around the world the hope of future space exploration.
By Jennifer Rosenberg, About.com Guide

That s one small step for man, one giant leap
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 How many people landed on the Moon in the year 1969?
a) One.
b) Two.
c) Three.
 How many astronauts stayed on lunar orbit in the Lunar Module?
a) One.
b) Two.
c) Three.
 How many astronauts returned to Earth?
a) One.
b) Two.

c) Three.

 Where did they land?
a) In the Atlantic Ocean.
b) In the Pacific Ocean.
c) In the Kennedy Space Centre in Florida.



Who was the commander of the crew?
a) Michael Collins
b) Neil A. Armstrong

c) Edwin Buzz Aldrin

Solution:
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America became the world s superpower.
The Cold War was over and a new highly unstable period in world history begun.
The Berlin Wall, a barrier constructed by the German Democratic Republic in
1961, completely cut off West Berlin from surrounding East Germany until
November in 1989.
One of the most powerful symbols of the Cold War was deconstructed.

Berlin Wall-video

Clinton "Berlin is free„-video
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