
OBJAVOVANIE SLNEČNEJ SÚSTAVY
A VESMÍRU NEBOLO PRE DETI
NIKDY JEDNODUCHŠIE!

SÚČASŤOU JE
DARČEKOVÁ KARTA

pre stolné
a prenosné počítače

v hodnote 9 €.

PUSŤ SI VIDEO

SPRIEVODCA VESMÍROM
Interaktívna súprava pre objavovanie vesmíru

SPRIEVODCA VESMÍROM 5 v 1
Vás bude sprevádzať
na Vašej fascinujúcej
ceste vesmírom.
Veľmi starostlivo sme vybrali všetky 
nástroje pre mladých bádateľov.

www.ludopolis.sk

SÚPRAVA OBSAHUJE

PLANET ORBITER
aplikácia

PLNOFAREBNÁ
KNIHA
o objavovaní
vesmíru

Aplikácia má viac ako
10 000 000 inštalácií
Používa sa vo viac ako
152 krajinách sveta
a je preložená do 12 jazykov
NASA je okrem iných
zdrojom pre naše aplikácie

ENCYKLOPÉDIA VESMÍRU
pre smartfóny

PLAGÁT
na Vašu
stenu
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VIRTUÁLNE OKULIARE
s VR aplikáciou
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PRELEŤTE SA VESMÍROM!

to by sa nechcel preletieť vesmí-
rom? Skutočnú príležitosť, teda 
aspoň v najbližšej budúcnosti, 
však dostane iba hŕstka pozem-
šťanov. Ostatní sa musia 

uspokojiť so svojou predstavivosťou alebo 
napríklad s najrôznejšími simulátormi.

K
Patrı ́ k nıḿ aj interaktıv́ne súprava „Sprievodca 
vesmıŕom" ktorý ponúka mnoho: od digitálneho 
planetária zobrazujúceho dennú aj nočnú oblohu pri 
pohľade zo Zeme cez simulátor Slnečnej sústavy až po 
kozmickú virtuálnu realitu. Za pomerne ambicióznym, 
už dekádu trvajúcom projekte stojı ́ tıḿ európskych 
vývojárov združených pod hlavičkou spoločnosti 
Aulea. Ako veľkú časť vesmıŕu sa im za spomıńanú 
dobu podarilo obsiahnuť a ako moc verne?

Na túto otázku vám odpovie nová súprava 
„Sprievodca vesmıŕom 5v1“. Aplikácia Solarsystem-
scope, ktorá je súčasťou súpravy, ponúka na mobily 
alebo počıt́ače rôzne varianty. Stačı ́ si len vybrať. 
Podľa hodnotenia odbornıḱov z „Educiational app 
store“ zıśkala aplikácia najvyššie možné ocenenie.

Sprievodca vesmıŕom 5v1 je dobrou voľbou ako pre 
deti, tak i nadšencov pre astronómiu. U� plne určite 
zaboduje u detı ́ ktoré ocenia jeho jednoduchosť, 
názornosť aj atraktıv́ne spracovanie. Súprava má tiež 
nezanedbateľný edukačný potenciál. Na svoje si však 
prıd́u aj „geekovia“ so záujmom o astronómiu, ktorı ́
sa jednoducho chcú len tak pohrať a niečo sa 
dozvedieť o blıźkom a vzdialenom vesmıŕe.

A ak budú tvorcovia svoje produkty hýčkať, 
pravidelne aktualizovať a pridávať do nich nové 
telesá či textúry, budú sa k nemu užıv́atelia určite 
radi vracať.

UVIDÍTE VESMÍR,
AKO STE HO

EŠTE NEVIDELI

www.objavtevesmir.sk


