
OBJEVOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY
A VESMÍRU NEBYLO PRO DĚTI
NIKDY JEDNODUŠŠÍ!

SOUČÁSTÍ JE
DÁRKOVÁ KARTA

pro stolní
a přenosné počítače

v hodnotě 200 Kč

PUSŤ SI VIDEO

PRŮVODCE VESMÍREM
Interaktivní souprava pro objevování vesmíru

PRŮVODCE VESMÍREM 5 v 1
Vás bude provázet
na Vaší fascinující
cestě vesmírem.
Velmi pečlivě jsme vybrali všechny
nástroje pro mladé badatele.

www.ludopolis.cz

SOUPRAVA OBSAHUJE

PLANET ORBITER
aplikace

PLNOBAREVNÁ
KNIHA
o objevování
vesmíru

Aplikace má více než
10 000 000 instalací
Používá se ve více než
152 zemích světa
a je přeložená do 12 jazyků
NASA je kromě jiných
zdrojem pro naše aplikace
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PROLEŤTE SE VESMÍREM!

do by se nechtěl proletět vesmí-
rem? Skutečnou příležitost, tedy 
alespoň v nejbližší budoucnosti, 
však dostane pouze hrstka 
pozemšťanů. Ostatní se musejí 

uspokojit se svou představivostí nebo třeba 
s nejrůznějšími simulátory.

K
Patřı ́ k nıḿ také interaktivnı ́ souprava „Průvodce 
vesmıŕem“, jenž nabıźı ́ mnohé: od digitálnıh́o 
planetária zobrazujıćıh́o dennı ́ i nočnı ́ oblohu při 
pohledu ze Země přes simulátor Slunečnı ́ soustavy 
až po kosmickou virtuálnı ́ realitu. Za poměrně 
ambicióznıḿ, již dekádu trvajıćıḿ projektem stojı ́
tým evropských vývojářú sdružených pod hlavičkou 
společnosti Aulea. Jak velkou část kosmu se jim za 
zmıńěnou dobu podařilo obsáhnout a jak moc věrně? 

Na tuto otázku vám odpovı ́nová souprava Průvodce 
vesmıŕem 5v1. Aplikace solar system scope, která je 
součástı ́ soupravy, nabıźı ́ na mobilu nebo počıt́ači 
různé varianty. Stačı ́si jen vybrat. Podle hodnocenı ́
odbornıḱů z „Educational app store“ zıśkala aplikace 
nejvyššı ́možné oceněnı.́

Průvodce vesmı́rem 5v1 je dobrou volbou jak pro  
děti, tak i nadšence  pro astronomii. Zcela určitě 
zaboduje u dětı́, jež ocenı́ jeho jednoduchost, 
názornost i atraktivnı́ zpracovánı́ a určitě v nich 
vzbudı́ zájem o astronomii přes svou interaktivitu. 
Souprava má také nezanedbatelný edukačnı́ potenci-
ál. Na své si však přijdou rovněž „geekové“ se 
zájmem o astronomii, kteřı́ si prostě chtějı́ jen tak 
pohrát a něco se dozvědět o blıźkém a vzdáleném 
kosmu.

Tvůrci svůj produkt hýčkajı,́ pravidelně aktualizujı ́
a přidávajı ́do něj nová tělesa či textury a uživatelé se 
k němu zcela jistě budou rádi vracet.

UVIDÍTE VESMÍR,
JAK JSTE HO

DOSUD NEVIDĚLI

www.objevtevesmir.cz


