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Práce účastníků olympiády v češtině na téma
Co všechno umí světlo
Světlo – úžasný objev i vynález
Andrea Sušilová, 8. A
Světlo na světě existuje už od pradávných začátků. Nejdříve ho lidé vydávali ve formě
paprsků, ze slunce, ale později objevili oheň. Naučili se ho rozdělávat. Postupem času
lidé přicházeli na nespočet způsobů využití světla. Ať už uměle vytvořeného, přírodního
anebo vyluzujícího teplo.
Jak už zde bylo naznačeno, světlo má mnoho podob. Někdo najde, jak se říká, ve svém
životě nefyzické světlo a někdo ho bohužel spatří až po smrti. Mou nejoblíbenější
formou světla je světlo ze slunce, jež nám dodává blahodárný vitamín D.
Světlo je úžasný vynález i objev zároveň. Zda je to vynález či objev, určuje to, z čeho
světlo vychází. Světlo samo o sobě není vynález, ale pokud vychází z telefonu, řekla bych,
že se to dá považovat za umělé, chcete-li uměle vytvořené světlo.
Mě nejvíce fascinuje UV záření. Zajímavě modro-fialové světlo, které ukáže to, co jiná
světla ne. Z uměle vytvořených světel se mi nejvíce líbí tlumená světla. Přijde mi to
zajímavé, možná bych i řekla decentní. Mně se hodí skvěle. Jsem totiž takový, jak má
matka říká, krtek. Když ale něco rychle potřebuji najít, je to slabé světlo pochopitelně na
obtíž. Jsem za světlo nesmírně ráda. Je úžasné, jak lidé mohli světlo „přenést“ třeba do
světel nade mnou a já můžu psát tuto zajímavou slohovou práci.
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Světlo proti temnotě
Vojtěch Nevola, 9. A
Světlo je jedna ze základních podmínek života na zemi. Bez světla bychom nemohli nic
dělat. Neviděli bychom na sebe a kolem sebe. Světlo se objevuje všude kolem nás doma,
ve škole, v obchodě, na ulici, v autě a na mnoha dalších místech.
Kdyby nebylo světlo, nemohli bychom večer jezdit autem, protože bychom měli strach,
že nabouráme. Nejezdili bychom večer tramvají, protože bychom měli strach.
V kanceláři by lidi bez světla nemohli večer nic psát. Hlavně v zimě, kdy se brzo stmívá,
bych si bez světla život nedokázal představit. Vezměte si, že byste šli večer s někým na
schůzku, ale vůbec byste ho nepoznali a neviděli. Bez světla by horníci nemohli dolovat a
my bychom neměli čím topit.
Co pro mě znamená světlo, vám teď napíšu. Světlo je pro mě velice důležité, protože
když například jdu večer po ulici nebo jedu v tramvaji, tak nemám takový strach jako za
tmy. Nebo kdybych si chtěl něco uvařit a neviděl bych na to, tak bych třeba omylem
zapnul troubu místo sporáku. Pak bych třeba dostal otravu plynem, protože by trouba
jela třeba týden.
Když si představím, že bych si chtěl něco nakrájet a neviděl bych na to, tak by to nebylo
úplně bezpečné. Například při operacích by bez světla doktor vůbec neviděl, co operuje
nebo kam řeže. Lidé by byli pořád naštvaní, protože by byla tma.
Světlo se nedá šířit všemi možnými způsoby jako například žárovkou, sluncem, telefony,
lampami a dalšími věcmi.
Co pro váš znamená světlo? Zkuste o tom popřemýšlet.

Bez světla by nebylo nic
Erik Fišer, 9. A
Nebýt světla, všechno by bylo jinak. Nerostly by nám žádné květiny, lidi by měli deprese,
protože když slunce vyjde později a zapadne později, většina lidí na tom není dobře.
Nadále by nám nerosty žádné plody, tudíž by bylo málo potravy pro lidstvo. Světlo je
vše, co k životu potřebujeme. Díky světlu si můžeme večer svítit. Světlo vyzařuje také
oheň, který je nebezpečný a zároveň hodně užitečný.
Žádná věc není na světě dokonalá. Každá má svoje výhody a nevýhody. Vždycky když
přijde zima, jsem nešťastný. Ne proto, že budu mít rýmu, ale protože bude málo světla.
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Ano, určitě bude světlo v žárovkách, ale nebude přírodní světlo ze slunce. Díky slunci se
dá vyrábět ekologická energie, která je šetrná k přírodě. Nemusí se plýtvat vodou na
výrobu vodní energie, protože vody není nekonečně mnoho. Ale světla ano.
Nadále mi vadí, když končím ve škole pozdě, tak jdu za tmy a v oknech vidím světlo,
které není ze slunce. Nedělá to na mě dobrý dojem. Navíc nebýt světla, tak nemohou
kvést kytice a stromy, ve kterých probíhá fotosyntéza, díky které můžeme dýchat. Ale to
není poslední důvod, proč je pro nás světlo důležité. Nadále nám nemůže růst ovoce a
zelenina, ze kterých se vyrábí hodně potravin.
Nyní mluvím o slunku a světle pozitivně. Samozřejmě světlo a slunce má svoje negativa.
Například když je léto a ležíme na slunci dlouho bez ochrany, tak se můžeme spálit, což
je dost nepříjemné, anebo nás může silně bolet hlava, což taky není příjemné.

Bez světla by vypukl chaos
Adam Fubšo, 8. A
Světlo umí hlavně jasně svítit a pocitově hřát. Světlo může být v různých formách,
například ve formě ohně, který nás může zahřát, nebo si na něm můžeme opéct
špekáčky, ugrilovat maso, ale doma máme oheň ve formě plynu, který vychází ze
sporáku a můžeme na něm ohřívat a vařit jídlo stejně jako v troubě nebo mikrovlnce.
Oheň nám může dobře pomoct, ale také nám může ošklivě ublížit a udělat obrovské
škody na majetku. Proto se ne nadarmo říká, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.
Další podobou světla může být elektřina, bez které by podle mě na světě vypukl
hromadný chaos, a lidé by se mezi sebou začali zabíjet. Elektřina slouží jako pohon
žárovce, kterou vynalezl Thomas Edison. Žárovka je většinou umístěna na stropě nebo
na stěnách a můžeme je libovolně zapínat a vypínat pomocí vypínače, samozřejmě dokud
se nevybije.
Elektřina také slouží jako pohon pro lampy, (také je v nich žárovka), které osvětlují přes
noc městské ulice a také silnice. Elektřina se také dostává na povrch ve formě blesku.
Největším zásobitelem světla je však slunce, které svítí na naši planetu z oblohy. Slunce
je hvězda, kolem které se točíme společně s Merkurem, Venuší, Marsem, Jupiterem,
Saturnem, Uranem, Neptunem a velkým množstvím trpasličích planet, například Pluto.
Slunce nám dodává velké množství tepla, bez kterého bychom umrzli. Také nám dává
světlo, se kterým všichni máme ihned lepší náladu. Bez světla bychom na téhle planetě
nemohli žít, protože bychom viděli jen černou tmu.
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A jedna z cestovatelských reportáží,
které psali žáci 9. A
Cesta do Chorvatska aneb Pokažený autobus
Patricie Sýkorová
Je ráno 25. července. Naše rodina se má dneska vypravit na dovolenou do Chorvatska.
Autobus odjíždí ve dvě hodiny a já a můj bratr ještě nemáme dobaleno. Bratr pobíhá po
bytě a hledá věci. Takový zmatek jsem v naší domácnosti nikdy neviděla. Když jsme
konečně s bratrem našli všechny potřebné věci, položili jsme je vedle kufru na postel a
začali ukládat do kufru. Samozřejmě se tam nevešly, takže zmatek začal znovu. Přebalila
jsem všechny věci a šla počkat, než se dobalí zbytek rodiny.
Když už jsme byli všichni sbalení, taťka naskládal všechny věci do našeho červeného
auta. Dojeli jsme na místo srazu, kde měl už stát náš připravený dálkový autobus bílé
barvy s číslem 20. Všichni lidé nastoupili do autobusu a mohla začít naše 12 hodinová
cesta. První místo naší zastávky byla Rohlenka u Brna.
Nikde nebylo místo, kde by mohl autobus zastavit, takže naším prvním problémem bylo
30 minutové čekání na místo. Když už se podařilo autobus zaparkovat, všichni si zašli
pro jídlo, nastoupili zpátky do autobusu a mohlo se jet dál. Po cestě Bratislavou jsme
mohli vidět například řeku Dunaj, Incheba arénu a mnoho dalších.
V Německu se řidičům přestávaly líbit hlasité zvuky našeho autobusu. Na prvním místě
zastavení jsme museli všichni vystoupit kvůli poruše našeho autobusu. Když tohle zjistili,
ostatní lidé začali panikařit, i přes to, že nám bylo ohlášeno, že se to pokusí opravit.
Po dvou a půl hodině se to bohužel nepovedlo, a tak musela naše průvodkyně sehnat
další autobus, který by nás do Chorvatska dopravil. Po chvilce se jí to povedlo, ale než
náhradní autobus dojel, trvalo to další dvě hodiny kvůli zácpám v Německu. Přijel pro
nás autobus se značkou 2811, přebalily se kufru a dojelo se do Chorvatska
Dojeli jsme odpoledne a užili si týden dovolené.
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