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Edycja “Kociaków”

Zapytaliśmy kolejnych nauczycieli, jak realizują z uczniami temat pleneru

W poszukiwaniu chaosu - ciąg dalszy

Magda Łukasik: z klasą piątą przygotowujemy 
scenki i dialogi na podstawie chaotycznie 
dobranych zwrotów, słówek i fiszek. Z klasą 
szóstą  układamy i piszemy scenariusze oraz 
kręcimy bajki. Przeczytane i uproszczone bajki 
mieszamy i tworzymy własne.  Każde z tych 
scenar iuszy zawiera e lement z każdej 
przeczytanej opowieści. Pod koniec zostaną 
stworzone z nich książeczki. Karolina Sikorska: 
wykorzystuję chaos na zajęciach tworząc totalny 
chaos. Poprzez tworzenie chaotycznie, 
kompletnie, totalnie chaotycznych historii. 
Krzysztof “Żaba” Wiśniowski: codziennie 
poruszamy się w innym miejscu niż przewiduję. 

Generalnie próbuję chaotycznie skakać z tematu 
na temat, raz siatkówka, biegi, a raz kąpiel. 
Aleksandra Kozłowska: temat chaos realizuję 
głównie w klasach gimnazjalnych. Zajęliśmy się 
chaosem we wszechświecie. Skupiliśmy się na 
sytuac jach chaosu w naszym układz ie 
słonecznym. Na lekcjach zajmowaliśmy się 
poszczególnymi planetami i wyszukiwaliśmy 
elementy w ich działaniu, w ich funkcjonowaniu, 
które są zaprzeczeniem istniejących praw fizyki. 
Z podstawówką zajmowaliśmy się chaosem w 
przyrodzie ożywionej. Z klasą trzecią gimnazjum 
zajęliśmy się chaosem panującym w polityce.  

Stefa

Kilka dni temu pewien chłopak w 
wyn iku zabawy z m łodszą 
koleżanką wyważy ł drzwi z 
futryny. Po długich zmaganiach 
chłopiec z kolegami włożył je z 
powrotem. Wszyscy na początku 
się wystraszyli, lecz potem się 
tylko śmiali. Na szczęście drzwi 
są w bardzo dobrym stanie i 
trzymają się całkiem dobrze. 

Sabina i Nati

Przez okno

 W środę, o godzinie 8:00 osoby, które 
chciały uczestniczyć w porannych biegach 
organizowanych przez p. Żabę zebrały się w sali 
rekreacyjno-sportowej. Pogoda nie dopisywała, 
lecz i to nie przeszkadzało w odbyciu się 
rozruchu. Tym razem rozgrzewka wyglądała 
inaczej, niż w poprzednich dniach. Uczniowie 
biegali wzdłuż budynków na tak zwanym 
"PATIO", dzięki czemu nie byli ani trochę 
mokrzy. Problem tkwił w tym, iż pod oknem 

pokoju, w którym spał p. Nadymus każda osoba 
miała obowiązek krzyknąć słowo, które 
nauczyciel matematyki zakodował w swoim 
szyfrze. Był to pomysł p. Żaby. Uczestnicy 
biegów podołali temu zadaniu, dzięki czemu 
rozgrzewka zamieniła się w zabawę. P. Nadymus 
nie ukrywał, że był bardzo pozytywnie 
zaskoczony tym, co usłyszał. 

Olga

PROBLEMY Z DRZWIAMI

Zadziwiające zjawiska
& Idąc wzdłuż plaży, patrzymy w stronę morza. Jednak, gdy 
spojrzymy w drugą stronę, widzimy coś zadziwiającego. Coś 
interesującego. Jest to żółta rura, której ujście mieści się na plaży. 
Jedni myślą, że jest to urządzenie do wysypywania piasku. Inni, że 
rura wypuszcza ścieki, co zadziwiło nas, bo przecież nie wolno 
zaśmiecać plaży. Młodsi sądzili, że jest to zjeżdżalnia wodna, która 
działa tylko w sezonie. Część ludzi uważa, że jest ona po prostu 
zwykłą, żółtą rurą. Zauważyliśmy, że podobna rura, jest przy 
pogłębiarce portu. Możemy się domyślać wielu rzeczy, jednak nic nie 
jest pewne, a rola rury ciągle pozostaje dla nas tajemnicą.

Nati


