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Większość uczniów w szkole narzeka na fizykę. Jest to zmora z która musimy walczyć. Wzory
nie wzory przyprawiają nas o ból głowy, dlatego większość z nas cieszyłaby się z powodu braku
fizyki w szkole, ale jakby wyglądał świat gdyby ludzie jej nie znali. Na pewno świat nie byłby taki
sam jaki znamy dzisiaj uległby dużej zmianie. Szkoła w oczach uczniów wyglądałaby lepiej bez
fizyki, ponieważ mielibyśmy dużo mniej nauki, stresu, a i chodzenie do tablicy byłoby dużo bardziej
przyjemniejsze. Wszyscy byśmy byli bardziej weseli i z większą satysfakcją uczęszczalibyśmy do
szkoły. Jednak nie bylibyśmy świadomi co się dzieje wokół nas, na przykład dlaczego zmienia się
pogoda, dlaczego krople deszczu spadają na dół a nie lecą w górę. Na to wszystko wpływa fizyka w
tym przypadku mówimy o sile grawitacji na Ziemi. Nie posiadalibyśmy wiedzy czemu zmieniają się
pory roku,nie wiedzielibyśmy czemu w grudniu jest zima a w sierpniu lato. Wpływają na to krążenie
Ziemi wokół Słońca, i siły dośrodkowej, dlatego również Słońce na nas nie spada. Niestety nie
wiedzielibyśmy o tym wszystkim i żylibyśmy w ciągłym strachu, że nasza gwiazda na nas spadnie.
Nie mielibyśmy pojęcia dlaczego możemy przesuwać małe i lekkie przedmioty w pojedynkę a duże
i ciężkie przy pomocy innych znajomych (siła tarcia). Bez fizyki nasza technologia byłaby na dużo
niższym poziomie niż jest teraz. Nie oglądalibyśmy filmów na plazmie tylko na starych modelach
„cegłach'' i w dodatku wszystko byłoby czarno-białe i w dodatku nieme. Nasze smartfony które
kochamy i używamy na co dzień, nie istniałby. Zamiast ich posiadalibyśmy telefony stacjonarne na
„korbkę”. Spowodowane by to było brakiem satelit telekomunikacyjnych na orbicie Ziemi, brakiem
rozwoju informatycznego. Nasz osławiony i uwielbiany Neil Armstrong nie wylądowałby jako
pierwszy na księżycu, i nie powiedziałby słów „To jeden mały krok dla człowieka, a wielki dla
ludzkości” w ogóle ludzie nie lecieliby w kosmos bo nikt nie potrafiłby wybudować rakiety. Budowle
tego świata nie byłyby tak wzniosłe,tak rozbudowane i nie byłyby takie mega,nie wiedzielibyśmy jak
postawić fundamenty pod takie budowle. Mieszkalibyśmy w zwykłych szarych i burych kamienicach.
Zwiększyłaby się ilość zgonów, ponieważ medycyna byłaby zacofana. Lekarze nie potrafiliby
uratować a nawet wykryć nowotwór u człowieka, ponieważ nie wiedzieliby do czego służą promienie
X. Poruszalibyśmy się najczęściej na piechotę, bądź konno, mimo iż posiadalibyśmy samochody.
Byłyby one powolne,mało kompatybilne, i strasznie paliwożerne. Dlatego ludzie wybieraliby własne
nogi niż auta. Nie latalibyśmy samolotami, bo obca by nam była zasada aerodynamiki. Uważam, że
byłby to plus dla nas wszystkich, ponieważ znalibyśmy pojęcia katastrof lotniczych. Przez to jednak
Ziemia nie byłaby globalną wioską. Porozumiewanie się ludzi na innych kontynentach byłoby prawie
nie możliwe, a na pewno utrudnione. Do dziś powszechne byłyby listy miłosne do swojej wybranki
lub wybranka. Nie dałoby się załatwić tego przez internet, no bo by go po prostu nie było. Ludziom
nie pogarszałby się wzrok,ponieważ nie używaliby tyle technologii jak wygląda to dziś. Ludzie
spędzaliby dużo czasu ze sobą, jedliby wspólne posiłki przy jednym stole, rozmawialiby ze sobą,
szczerze okazywaliby sobie uczucia,mieliby czas na opiekowanie się zwierzętami i ogólnie byłoby
bezpieczniej na świecie. Człowiek bez świadomości fizyki nie potrafiliby skonstruować tak groźnych
i śmiercionośnych broni takich jak bomba wodorowa, bomba atomowa oraz broni chemiczne i
biologiczne. Broni atomowej i wodorowej nie mogliby stworzyć bo nie wiedzieliby o zjawisku
rozstrzepienia atomu wodoru. W przypadku broni chemicznej i biologicznej ludzie nie potrafiliby
skonstruować specjalnych pojemników w których, mogliby przetrzymywać tą broń. Oczywiście
ludzie by się zabijali, ponieważ nie da się uwolnić świata od wariatów i ludzi chorych psychicznie, bo
istniałaby broń biała, ale również i broń palna. Tak więc podsumowując szkoła bez fizyki maluje się
nam w jasnych i przyjemnych barwach, bez zobowiązań, ale jednak cieszmy się z tego że mamy ją w
szkole, bo pomaga nam zrozumieć świat i ułatwia nam życie codzienne i to ona właśnie nas
rozpieszcza bo dzięki niej mamy tak wiele.

