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...ale ja nie rozumiem!

,, Polski Parlament likwiduje fizykę w szkołach na wszystkich poziomach nauczania!!!''
Hmmm.... Brzmi nieźle. Uczniowie, którzy nie lubią, a nawet nie znoszą fizyki na pewno bardzo by
się ucieszyli. Często słyszę w szkole, Po co ta fizyka??’’,Przecież nie przyda mi się ona w życiu..’’,
No, co? Pójdę do sklepu, po ser, a tam zamiast ceny będzie wzór?''
Nie jestem osobą, która uwielbia nauki ścisłe, a już na pewno nie fizykę.
Nie lubię uczyć się wzorów, bo i tak po jakimś czasie je zapominam. Ale fizyka jednak ma coś w
sobie.. A mianowicie, jako jeden z nielicznych przedmiotów, który uczy logicznego myślenia.. Ach..
Ile zadań było, gdzie zamiast ruszyć głową, pomyśleć ma tzw., chłopski rozum'', liczyliśmy,
obliczaliśmy...
Teraz wiem, że zanim będę zastanawiać się nad nie wiadomo, jakimi obliczeniami, najpierw trzeba
logicznie pomyśleć, zastanowić się, popatrzeć czy nie ma przypadkiem jakiegoś, „haczyka''. Praktykę,
jaką nabieramy na zadaniach z fizyki możemy potem wykorzystać na innych przedmiotach np.
matematyce czy chemii. Dzięki fizyce dowiadujemy się sporo o otaczającym nas świecie.
Byłam świadoma tego, że dym zawsze unosi się do góry, jednak dzięki fizyce dowiedziałam się, że
jest to zjawisko konwekcji. Robiliśmy na lekcji doświadczenie polegające na obserwacji tego zjawiska
i bardzo mnie ono zainteresowało. Do wykonania były potrzebne tylko: zapałki i bibułka po herbacie.
Jest to na tyle fajne, że materiały są proste do zdobycia i zawsze mamy je pod ręką, dlatego uczestnicząc
na lekcjach fizyki, możemy potem je zaprezentować przed znajomymi czy rodziną. Kiedy ułożyliśmy
torebkę od herbaty w odpowiedni kształt walca, postawiliśmy na stole i podpaliliśmy, ona zamieniając
się w popiół uniosła się do góry. Nie znając tego doświadczenia wcześniej, ja i moi rówieśnicy byliśmy
bardzo zdziwieni. Myśleliśmy, że saszetka spali się po prostu na stole i zostanie sam popiół. Zaszło
wtedy zjawisko konwekcji, polegające na przejściu energii z równoczesnym transportem masy.
Cząsteczki, które ogrzały się od ognia mają dużą energię i unoszą się do góry. Teraz już to wiem. Cieszę
się że mogłam uczestniczyć w tej lekcji. Jednak nie tylko na niej. Na prawie każdych zajęciach
lekcyjnych nasza pani, chcąc jak najbardziej urozmaicić tę lekcję przygotowuje ciekawe eksperymenty.
Dzięki temu ta lekcja przyciąga uwagę uczniów i nie jest już taka nudna, jak to się powszechnie uważa.
Wiedza, którą nabywamy na lekcjach fizyki niejednokrotnie przyda nam się w życiu codziennym.
Teraz już wiem, dlaczego robaki mogą chodzić po wodzie i dlaczego nietoperze bez najmniejszych
trudności poruszają się w ciemności. Są lekcje, na których mówimy o tak ciekawych i wcześniej
nieznanych nam rzeczach, że nawet najbardziej odporni na wiedzę słuchają z uwagą i
zainteresowaniem.
Już nie wspomnę, że na fizyce jest szereg ekscytujących doświadczeń, w których możemy brać
udział, Jeżeli ktoś jeszcze nie polubił fizyki, a planuje zostać np. lekarzem, naukowcem czy inżynierem
to na pewno musi zmienić swoje nastawienie. Ale nie tylko oni, bo każdemu z nas kiedyś przyda się
fizyka. Może za 5, 10, albo 40 lat – nie wiemy, w jakiej sytuacji się znajdziemy.
Uważam, że zlikwidowanie przedmiotu fizyka nie byłoby rozsądne, gdyż ten przedmiot wiele wnosi
do naszego życia i lepiej poznajemy samych siebie i swoje możliwości.

