Výběr ze slohových prací

Co všechno umí světlo
Když se zamyslím nad tímto tématem, hned se mi vybaví jaro se svými neuvěřitelnými úkazy. Třeba
třpytící se jezero při východu slunce či pozorování první rostlinky spatřivší paprsek světla. Nebo temný les, jehož
majestátní stromy brání průniku světla až na pár skulinek, díky kterým vidíme zlatavý paprsek protínající les
a ozařující choroš na kmenu stromu.
Světlo je téměř stejně magické jako duha. Ta vzniká právě díky světlu s deštěm a zdobí svými
přenádhernými barvami oblohu. Vzpomenu s i na neskutečný pohled západu slunce nad naším městem s rudou
oblohou a červánky připomínající ta nejkrásnější jehňátka. Je nutno podotknout, že díky světlu vidíme barvy,
které nám dávají překrásnou paletu odstínů, díky kterým je náš svět tak pestrý. Jen je mi líto barvoslepých lidí
a těch, co nemohou vidět vůbec. Přicházejí tak o neskutečné divy matky přírody a její největší triumfy, zejména
obdivuhodné květiny či poblíž poletující motýly nebo klidně padající podzimní listí. Važme si těch údivů
a udělejme si někdy čas si je pořádně užít, neboť nikdy nevíme, kdy tyto majestáty mohou nadobro zmizet.
Linda Baierová, 9. B

Co všechno umí světlo
Když se řekne světlo, nedokážu si pod tímto pojmem představit nic konkrétního. Světlo pro mě znamená
něco, co si nikdy nebudu moct úplně vysvětlit. Kde se vlastně bere? Jak vzniká? Proč vidím věci tak, jak je vidím?
Co by se stalo, kdyby nic jako světlo neexistovalo? Všechny tyto otázky se mi teď honí hlavou, ale nedokážu
si na ně odpovědět.
Už od doby, co máme ve škole fyziku, nám vkládají do našich mozků názor, že světlo je energie. Ale
pojem energie a světlo si doteď neumím ztotožnit. Něco ale na téhle teorii asi bude.
Myslím si, že světlo je jedna z prvních „věcí“, které ve vesmíru vznikly. Kdyby totiž světlo neexistovalo
už od úplného počátku, jak by se asi potom vytvořilo? Mohla bych takhle filozofovat i dál, ale stejně bych se
nedobrala žádného rozumného závěru.
Dejme tomu, že světlo je jakýsi zázrak, který je s námi každý den. Kdyby nebylo světla, o ničem bychom
nejspíš nevěděli. A možná ani vůbec neexistovali. Světlo je mocná síla, která je téměř všude. Díky světlu máme
kyslík a dokážeme pomocí něj prozkoumávat i jiné světy. Díky světlu můžeme mít radost z toho, co vidíme.
Můžeme se těšit z různých věcí, které bychom bez světla vůbec neviděli ani neznali.
Na druhou stranu má i tma něco do sebe. V dnešním světě už jí ale moc nenajdeme, protože i v noci
jsme světlo do tmy zatáhli. Proto, když už máme toho všudy přítomného světla dost, nezbývá nám nic než zavřít
oči a vychutnat si aspoň chvíli „ničeho“. K vidění je totiž každý den tolik věcí a jevů, na které si chceme uchovat
vzpomínky, že si tuhle chvíli najde každý z nás. Nejen světlo, ale i tma je krásným a nepostradatelným dílem
našich životů.
Marie Mejzlíková, 9. A

Co všechno umí světlo
Co je to světlo? Ne, neptám se vás, byla to řečnická otázka. Já jsem ten, který vám tu dnes trochu
osvětlí, co všechno má světlo ve své moci.
Pro většinu lidí znamená světlo život, rušné ulice, hluk, zpěv ptáků, dopravní ruch, práci nebo dobré
jídlo. Předpokládám, že vám došlo, o čem tady píši. Ano, o dni. Opakem je pak noc, kdy to většinou funguje
přesně naopak. Ale pojďme si raději něco říci o tom světlu.
Co je to světlo? Chodí to? Leze to? Patrně si myslíte, že ne. Možná se však budete divit, jelikož spousta
básníků a umělců by měla na věc opačný názor. Protože, jak je známo, tak světlo musí mít nějaký zdroj, ze
kterého potom vychází. Tím pádem můžeme říci, že abstraktně“ se například světlo svíčky plazí po světnici.
Světlo pomáhá lidem vidět, protože se odráží prakticky od všech předmětů, a tak nám umožní tyto předměty
pozorovat v našem prostředí. Čím méně je tedy světlo intenzivní, tím hůře své okolí vidíme, a naopak. Existují
takové předměty, které dokážou světlo takzvaně „lámat“ a tím mohou změnit jeho dráhu nebo může vzniknout
duha. Řidiči aut potřebují světlo, mají proto ve svých automobilech zabudovaná světla pro případ, že by jeli někdy
v noci po špatně osvětlené silnici. Když je ale světlo ve dne příliš intenzivní, je zde pak riziko, že řidiči budou
oslněni a vybourají se.
Dalo by se říci, že kromě toho seznámit čtenáře s tím, co umí světlo, jde také o to, abyste si uvědomili,
jak je světlo důležité.
František Hubík, 9. B

