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Sada: Mobilní aplikace ve výuce

Téma: Aplikace NASA

Autor:  Mgr. Miloš Bukáček

Předmět: Informatika

Ročník: 4. ročník nižšího gymnázia

Využití: Prezentace určená pro výklad

Anotace: Prezentace je věnována mobilní aplikaci NASA, kterou mohou žáci a učitelé využívat v 
tabletech (a případně i mobilních telefonech) s operačním systémem Android. Aplikace NASA 
veškerým aktivitám této vesmírné agentury. První část popisuje ovládání aplikace a jednotlivé 
nabídky, ve druhé části jsou zařazeny praktické úkoly na procvičení.

Gymnázium Vincence Makovského

se sportovními třídami Nové Město na Moravě



 Aplikaci nainstalujete z katalogu aplikací pro mobilní 
zařízení Obchod play

 S aplikací NASA můžete prozkoumávat:
◦ Fotografie
◦ Videa agentury
◦ Informace o jednotlivých misích
◦ Nahrávky z mezinárodní vesmírné stanice ISS
◦ Dráhy družic, které létají kolem Země
◦ Tweety
◦ Novinky související s NASA



Obr. 1: Úvodní obrazovka aplikace obsahuje přehledný rozcestník k jednotlivým kapitolám



 Zde najdete podrobné informace o:
◦ Plánovaném vypouštění družic
◦ možnosti pozorování mezinárodní vesmírné stanice ISS na obloze
◦ abecedně seřazený popis několika desítek družic, které NASA vypustila

Obr. 2: Nabídka sekce Missions



 K základním informacím o družicích patří:
◦ Fotografie
◦ Datum vypuštění
◦ Novinky související s družicí
◦ Fotogalerie
◦ Mapa s aktuální pozicí družice

Obr. 3: Popis družice Aquarius



Obr. 4: Sekce s obrázky je neustále aktualizovaná. 



Obr. 5: Každý obrázek je možné zvětšit a zobrazit k němu podrobný popis.



 Sekce obsahuje stovky denně aktualizovaných videí

 Mezi nejzajímavější patří videa z mezinárodní vesmírné 
stanice ISS

Obr. 6: Nabídka a popis videí



Obr. 7: Také NASA provozuje vlastní TV kanál.



Obr. 8: Denně v aplikaci NASA najdete několik desítek novinek z dění ve vesmíru.



Obr. 9: V sekci Featured najdete mapu sluneční soustavy a pod ní ikony planet a dalších 

objektů, ke kterým NASA vyslala družice. Po výběru planety se zobrazí její podrobný popis a 

historie zkoumání pomocí družic. Na obrázku jsou podrobné informace o planetě Venuši.



Obr. 10: Podrobný popis mezinárodní vesmírné stanice ISS.



V sekci Featured si zobrazte planetu Mars a zjistěte, jaké 
družice a za jakým účelem tuto planetu zkoumaly.



Zjistěte, jaké mise plánuje NASA v nejbližších měsících.



V sekci Videos si najděte videa z mezinárodní vesmírné 
stanice ISS a některá z nich si přehrajte. Prohlédněte si 
vnitřní uspořádání stanice i život kosmonautů na stanici. 
Zjistěte, jaké úkoly kosmonauti na ISS plní.



 Obrázky
◦ Obr. 1 – Obr. 10: PrintScreeny obrazovky z mobilní aplikace NASA ve verzi pro tablety s operačním systémem 
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