
VĚDÁTOR AR/VR

Říkáme tomu ej-árko (AR), což se správně jmenuje rozšířená realita nebo 
veleodborně augmentovaná realita. Podobná technologie je taky ví-árko (VR), 
nebo jinak virtuální realita. To je technologie, která umožňuje vidět a slyšet 
věci, které ve skutečnosti neexistují.

Špuntík si spustil ve Vidixu virtuální realitu. Jenomže co si tak nechat zobrazit za prostředí, když 
můžete cokoliv?

Špunt rozmýšlí: „Že bych se nechal přenést do nádherné divoké džungle? Nebo se mrknu na cizí 
planetu plnou mimozemšťanů? A co takhle zkusit jízdu na dinosaurovi do školy?“

Neví, nemůže se rozhodnout. Radši mu zážitek vymysli ty a nakresli, co kolem sebe vidí.


VYTVOŘ



Špuntíci by rádi spustili složitý přístroj, ale nemají páru, jak na to. Ještěže jim 
Vidix v rozšířené realitě zobrazí návod. Doplň ho podle úloh na další straně.
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Takže v jakém pořadí musí 
špunti postupovat, aby přístroj 
spustili?

 Vytvoří celé neexistující prostředí a ty 
máš pocit, že tam jsi

 Používá speciální helmu nebo brýle
 Helma kolem tebe vytvoří prostředí 

tenisového kurtu, díky snímači v ruce 
můžeš ovládat i raketu a hrát tenis. 
Ve skutečnosti ovšem běháš po 
místnosti, mácháš naprázdno rukama 
a křičíš: „Eh-uh!“


 Doplňuje do normálního světa věci, 
které tam nejso

 Stačí se na svět podívat přes mobil 
nebo table

 V nové škole hledáš svou třídu. Do 
aplikace zadáš třeba 3. B. Jakmile se 
pak díváš skrz telefon, ukazují se ti 
přímo na chodbách a schodech šipky, 
které tě spletitým bludištěm školy 
dovedou až do lavice


V čem je rozdíl?
VRAR

BÁDEJ

1. stisknout červené tlačítko

2. zatáhnout zažlutou  páku

3. otočit kolečkem na trojku



Spočítej příklad a zjisti, 
na jaké číslo se má 
nastavit kolečko.


Rozmotej zamotané 
myšlenky a zjisti, 

které tlačítko má 
špuntík zmáčknout.

Aby špunti dosáhli 
na páku, musí si 

stoupnou na sebe 
od největšího po 

nejmenšího. 
Srovnej je a přečti 
písmenka. Dozvíš 
se tak, za kterou 

páku má horní 
špunt zatáhnout. 

Doplň podle obrázků do křížovky názvy předmětů spojených s VR/AR. Zjistíš tak, v jakém pořadí 
mají špunti postupovat. 
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Vědátorský list je určen pro vaši zábavu. Jeho vyplnění je dobrovolné a není třeba ho nikde odevzdávat. Připravili ho pro 
vás Petr Hauzírek, Tomáš Fomín, Daniel Špaček, Eliška Tunklová a Kristina Volná. 

www.misespuntix.cz

Helemese. Špunti našli pěkně zanedbané místo u jezírka a chtěli by si ho nějak pěkně upravit. 
Jenomže jak? Možná že by… nebo kdyby zas… a nebo…. jen si to tak umět představit na místě. 
Ještě že mají Vidix a ten jim to v rozšířené realitě ukáže. Hurá na to!

Vystříhni si jednotlivé plánované úpravy (najdeš je dole na stránce) a podle písmen je nalep na 
místa v obrázku. Hned uvidíš, co by kdyby!


ZAŽIJ
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