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Vážení čtenáři, milé čtenářky,
dostává se Vám do rukou první číslo letošního, již 28. ročníku

UM. Na první pohled jistě upoutá nový design časopisu. Doufáme,
že nová obálka čtenáře a čtenářky zaujme a bude v nich evokovat
touhu po čerpání nových námětů pro svoji učitelskou praxi. Rádi
bychom též rozšířili naši čtenářskou klientelu. S tím však souvisí
další celkem výrazná změna distributora časopisu, která se dotkne
zejména nečlenů JČMF a je platná od č. 1/2020.

Od nového ročníku vyřizuje objednávky časopisu MediaCall,
s. r. o., Vídeňská 546/55, 639 63, Brno: tel: +420 532 165 165,
e-mail: export@mediacall.cz
Objednávky lze realizovat i přes web www.zahranicnitisk.com

Pro členy Jednoty vyřizuje objednávky předplatného sekreta-
riát JČMF a je hrazeno spolu s členskými příspěvky.

Počínaje novým ročníkem se časopis stal mediálním partnerem
matematické soutěže Pangea. Soutěž pracuje s reálnými příklady
ze života a je určena pro všechny děti 4.–9. ročníků základní školy
a jim příslušným ročníkům víceletých gymnázií z celé České re-
publiky. Více informací o samotné soutěži naleznete v příspěvku
Pangea. Věříme, že tím bude mít časopis možnost nabídnout svým
čtenářům další podnětné nápady pro výuku.

Redakční rada chce nadále reagovat na diskuze k současným
problémům výuky matematiky a volně navázat na první speciální
číslo, které se podařilo vydat v loňském roce. Výzva k zasílání
příspěvků, zaměřených na konkrétní didaktické přístupy k výuce
tématu lineární rovnice, je umístěna na stránkách časopisu. Oce-
níme, pokud budou autory článků opět autoři učebnic, ale bude-li
to možné, zařadíme i zkušenosti konkrétních učitelů.

Přejeme všem čtenářům a učitelům matematiky, aby každý
nalezl v časopise to, co je předmětem jeho zájmu, a aby časopis
sloužil i nadále nejen jako informační prostor, ale především jako
zdroj různých inspirací pro předškolní vzdělávání a kvalitní a za-
jímavou výuku matematiky od základní až po vysokou školu.
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