
Spoštovane kolegice in kolegi, cenjeni poverjeniki revije Presek!

Pošiljamo vam prvo številko 40. letnika revije Presek.
Revija je namenjena nadebudnim naravoslovcem, matematikom, fizikom, astronomom, računalničarjem in vsem

zvedavim, radoživim in veselim. Prosimo, da jih poiščete med svojimi učenci in jim za majhen strošek odprete članstvo
v klubu tistih, ki znajo kako cifro sešteti, vedo zakaj je nebo modro, kje se prižge računalnik in kam obrniti daljnogled.

Vsebina revije je zanimiva, pisana, vznemirljiva in koristna. Nikjer drugje ne najdemo toliko nalog s tekmovanj —
revija je nepogrešljivo gradivo za tekmovalce na vseh stopnjah. Objavljali bomo zanimive članke z vseh Presekovih
področij, začinjene s serijo nalog in njihovih rešitev s skupnim naslovom Presekova matura za srednješolce. Potrebujete
popestritev pouka ali ne veste kaj početi na deževno sobotno popoldne? V Preseku je rubrika zanimivih poskusov
Poizkuševalnica doma, podobne vrste je pa tudi Razmisli in poskusi. Ne veste, kaj vas čaka na nebu in kako pogledati
tja gor? Članki iz astronomije vam bodo to razodeli, zraven pa navržemo še astronomske naloge, da se učenci
pripravijo na tekmovanje iz znanja astronomije za osnovne in srednje šole. V rubriki Naravoslovna fotografija objavljamo
zanimivosti, ki se ujamejo v fotografski objektiv, še najraje, če je v njih naravoslovna vsebina. Ob tem tudi svetujemo
kako fotografirati, ali pa razložimo tehnike in osnove fotografije. V vsaki številki Preseka se lahko pozabavate z
nagradno križanko, sudokujem, križnimi vsotami (kakuro) ali futošikijem. Prav posebej skrbimo, da so prispevki v reviji
napisani na takem nivoju, da so primerni tudi za mlajše bralce, učence zadnje triade osnovne šole.

Pri razširjanju revije je vaša vloga ključna, saj predstavljate stik z naročniki. Prosimo vas, da z našo revijo seznanite
čimveč vaših učencev oz. dijakov, ki bi jih lahko revija zanimala. Hkrati vas vabimo k sodelovanju pri ustvarjanju
vsebine, tako s kritiko, kot s predlogi in prispevki. Menim, da je Presek pomemben pri vzbujanju pozitivnega odnosa
do naravoslovja pri mladih, saj nudi kanal, skozi katerega lahko usmerijo svojo kreativnost in energijo.

Odprt sem za vse predloge in z veseljem bom prisluhnil idejam, ki bodo po vašem mnenju izboljšale vpliv revije.
Dosežete me na elektronskem naslovu Ales.Mohoric@fmf.uni-lj.si.

Lep pozdrav,
Aleš Mohorič

odgovorni urednik

Navodila za naročilo revije

V prilogi vam pošiljamo naročilnico na PRESEK za šolsko leto 2012/2013. Prosimo, če najprej preverite podatke o
vaši šoli in poverjeniku na nalepki v zgornjem delu naročilnice. Če so podatki pravilni, pod točko 1. ne vpisujte ničesar,
v nasprotnem primeru pa vpišite popravke. Na nalepki so tudi podatki o vašem zadnjem naročilu revije.

Pod točko 2. navedite, koliko izvodov revije naročate za šolo. Račun se bo glasil na šolo, letna naročnina pa znaša
16,69 EUR. Če nam naročilnice ne boste vrnili ali pa ne boste vpisali števila naročenih izvodov, bomo to upoštevali
kot obnovo lanskega naročila, razen če ste že sporočili spremembo.

Pod točko 3. navedite, koliko izvodov revije naročate za učence šole. Letna naročnina znaša 16,69 EUR, v primeru
večjega naročila (vsaj pet izvodov) pa je naročnina znižana na 14,61 EUR. Račun se bo glasil na poverjenika, če pa
poverjeniki ne želite zbirati denarja za naročila učencev, v tabelo vpišite njihove podatke, da vam bomo lahko poslali
posamezne račune in položnice zanje. Seveda so možne tudi kombinacije (nekaj učencev dobi svoje račune, skupinski
račun za ostale pa dobi poverjenik).

Račune bomo pošiljali predvidoma v oktobru 2012. Poverjeniki z več naročniki, ki bodo prejete račune poravnali
pravočasno, bodo tudi letos v zahvalo deležni manjše nagrade.

Prosimo vas, da nam naročilnico pošljete najkasneje do 10. oktobra 2012 v priloženi kuverti (poštnina je že
plačana). Potem vam bomo poslali tudi dodatne izvode revije, če ste jih s prvo pošiljko prejeli premalo glede na vaše
naročilo. Če ste jih prejeli več, nam jih ni treba vračati. Lahko jih brezplačno razdelite med učence, učitelje ali izročite
šolski knjižnici.

Če bi vaši učenci, dijaki ali profesorji želeli prejemati revijo in račun na domači naslov, najdete na hrbtni strani tudi
dve naročilnici za posameznike (lahko jih dodatno razmnožite med zainteresirane).

V primeru morebitnih nejasnosti smo vam na voljo na telefonski številki (01) 4766 553, vaša naročila pa sprejemamo
tudi po elektronski pošti na naslov narocila@dmfa.si. Vse informacije, cenike in naročilnico pa najdete tudi na
Presekovi spletni strani http://www.presek.si/.

Matjaž Zaveršnik
vodja centra za strokovni tisk

V Ljubljani, dne 24. septembra 2012.



DRUŠTVO MATEMATIKOV, FIZIKOV IN ASTRONOMOV – ZALOŽNIŠTVO
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Telefon: (01) 4766 553, 4232 460 Telefaks: (01) 4232 460, 2517 281

N A R O Č I L N I C A

(za posamezne naročnike)

Naročam revijo PRESEK – list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. V šolskem letu izide 6 številk
revije. Naročnina za šolsko leto 2012/2013 znaša 16,69 EUR, za tujino pa 25 EUR. Naročnina se avtomatično obnavlja
do preklica.

Revije mi pošiljajte na naslov:

Ime in priimek:

Ulica in hišna številka:

Poštna številka in pošta:

Kontaktni telefon ali elektronska pošta (neobvezno):

Izjavljam, da bom račun poravnal(a) v zakonitem roku.

Kraj in datum: Podpis:
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