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Aplikácia Star Walk 2 je určená na prácu žiakov na
hodinách geografie. Žiaci si v aplikácii môžu vyhľadat
súhviezdie, hviezdu a pozorovať ich.
Drak patrí medzi cirkumpolárne súhvezdia, preto ho na oblohe vidíme po
celý rok. Jeho telo tvoria len slabšie hviezdy, ale sú to jediné voľným okom
viditeľné hviezdy medzi Veľkým a Malým vozom, preto by sa nemali ťažko
hľadať. Chvost Draka začína hviezdou λ. Thuban je asi v polovičnej
vzdialenosti medzi Mizarom a zadnými kolesami Malého voza. Asterizmus
Hlava Draka tvoria hviezdy β – γ – ξ – ν.

Drak je jedno z najstarších a najväčších súhvezdí na našej oblohe. Vinie sa
okolo Malého medveďa. Nápadná je jeho podoba s papierovým drakom.
Hrdina Herakles (u Rimanov Herkules) musel splniť niekoľko ťažkých úloh
kráľa Erystea, mimo iného priniesť zlaté jablká zo záhrady Hesperidiek.
Hesperidky boli dcéry Atlanta, jedného z Titánov, ktorí bojovali proti bohom.
Atlas bol za tres odsúdený na to, aby na svojich ramenách naveky niesol
nebeskú klenbu. Herakles premohol draka, ktorý strážil prístup do záhrady
(dodnes v kresbách súhvezdí stojí jednou nohou na hlave), a potom
prehovoril Atlanta, aby mu jablká priniesol. Musel však za neho podržať
nebeskú klenbu. Atlas jablká priniesol, ale tiež nechcel vziať klenbu naspäť.
Nakoniec sa predsa len Heraklovi podarilo úlohu splniť. V susednom
súhvezdí (Herkules) je znázornený, ako kľačí a odovzdáva zlaté jablká bohyni
Hére; bol to jej svadobný dar. Za vernú službu pri bráne do záhrad
Hesperidiek bol drak prenesený na oblohu. Tam sa vinie okolo pólu medzi
oboma medveďmi. Hlavu má natočenú k Heraklovi tak, ako by ho chcel ešte
dodatočne napadnúť. Podľa inej legendy to môže byť drak, ktorý strážil Zlaté
rúno, až kým ho Iáson nepremohol.

ABC PUZZLE je aplikácia určená na vytvorenie celku z častí
obrázku.

My House . V aplikácii môžeme zariaďovať jednotlivé obytné
miestnosti . Môžeme tiež nahovoriť názvy jednotlivých predmetov.

Book Creator je aplikácia, v ktorej môžeme vytvoriť knihu. Ideálne
na spracovanie spoločných zážitkov. Fotky, videá, popis.

Aplikácia Chatter Pix je určená k nahovoreniu obrázku. Po
odčítaní troch sekund máme tridsať sekúnd čas na nahovorenie
obrázku .

