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Milí žáci, studenti, vážení učitelé
a všichni příznivci vědních disciplín
matematika, fyzika a informatika!

Máte před sebou první číslo 80. ročníku časopisu Rozhledy matematicko-
-fyzikální.
Podle čísla ročníku je vidět, že časopis má dlouholetou tradici. Vznikl

v roce 1921 pod názvem Rozhledy matematicko-přírodovědecké jako pří-
loha Časopisu pro pěstování matematiky a fyziky , který byl v té době
vydáván Jednotou československých matematiků a fyziků. Dnešní ná-
zev nese časopis od roku 1957. Během svého dlouhého života procházel
mnoha změnami a úpravami. Měnil se formát, počet stran, počet čísel
vydávaných v jednom roce, měnily se termíny vydávání (některý ročník
sledoval školní rok, jiný kalendářní rok).
Časopis vycházel v podstatě pravidelně každý rok. K delšímu přeru-

šení došlo až v roce 2002, kdy bylo vydáno jen první číslo 79. ročníku.
Snahou Jednoty českých matematiků a fyziků jako garanta časopisu

Rozhledy matematicko-fyzikální je pokračovat v jeho vydávání. Rok 2005
je rokem, kdy k obnově vydávání časopisu dochází.
Ročník časopisu budou tvořit čtyři čísla v kalendářním roce. Obsah

bude v intencích podtitulu, tj. bude to
”
časopis pro zájemce o mate-

matiku, fyziku a informatiku“. Budou zde uveřejňovány odborné články
přijatelné svou obtížností pro žáky středních škol a také články určené
žákům osmých a devátých tříd základních škol. Objeví se též články
z historie, informace o soutěžích, zprávy o zajímavých událostech a ne-
budou chybět ani humorné příběhy – vše týkající se uvedených vědních
disciplín.
Časopis by měl být i nadále určen také učitelům a všem, pro které je

matematika, fyzika nebo informatika koníčkem.

Jednota českých matematiků a fyziků a nová redakční rada Vám přeje
příjemně strávené chvíle při čtení Rozhledů matematicko-fyzikálních.

Za redakční radu Jaroslav Zhouf

Ročník 80 (2005), číslo 1 1


		webmaster@dml.cz
	2017-05-05T06:41:52+0200
	CZ
	DML-CZ attests to the accuracy and integrity of this document




