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Echo pleneru

W POSZUKIWANIU CHAOSU

Echo pleneru
Edycja “Kociaków”

DZIECKO 
PRAWDĘ CI 

POWIE

CHAOS W KOSMOSIE
Rozmowa z panią Aleksandrą Kozłowską

! Dzieci POSA mogą mieć 
mieszane uczucia, co do pleneru. 
Jednym może się podobać, innym 
mniej, lecz każdy w sumie jest 
zadowolony. Postanowil iśmy 
zapytać dzieci, co o tym myślą:
- No fajnie jest... fajnie! Jedzenie 
jest bardzo dobre. Pokoje w skali 
1-10 to 8. Nie są fajne, widziałem 
lepsze. Tęsknię bardzo za 
rodzicami. - Ksawery, kl.II.
- Jest fajnie i blisko do plaży - 
Daria Siewierska, kl.IV.
- Jedzenie nie za smaczne - 
Kasia, kl.IV.
- Ośrodek jest bardzo fajny. W 
pokoju nawet, nawet, właśnie 
zrobi l iśmy przemeblowanie. 
Bardzo tęsknię za rodzicami - 
Julka, kl. II.
- Pokoje są interesujące, jak 
muzeum - Mira Fecko, kl.VII.
- Przedpotopowe lampy  - Sabina 
Kowalczyk, kl.VII.

Przygotowały: Ala i Nati

- Czym jest Chaos w 
dziedzinie geografii, której 
pani uczy?
- Według teorii wielkiego 
wybuchu na początku 
panował chaos, z którego 
stopniowo wyłaniały się 
gwiazdy, galaktyki i inne ciała 
niebieskie, które obecnie 
wydają się uporządkowane, 
jednak tak nie jest.
- Na przykład ....
- Przykładem jest nasz układ słoneczny.
- A co w tym układzie jest takiego dziwnego?
- Merkury obiega słońce w przeciwnym  kierunku niż pozostałe planety. 
Oś obrotu Uranu leży w płaszczyźnie, czyli porusza się jak tocząca się 
beczka. Tryton, księżyc Neptuna porusza się w kierunku wstecznym do 
jego ruchu, a drugi księżyc Nereida raz jest w odległości 1 mln km, a 
raz w odległości 9 mln km od Neptuna. Pluton (planeta karłowata) ma 
odległość od słońca pomiędzy 4,5 mld km do 7,4 mld km.
- Czy poza naszym układem znane nam są takie dziwne zjawiska?
- Poza naszym układem można zobaczyć uciekające gwiazdy, które 
uciekają z centrum Drogi Mlecznej z prędkością 2,5 mln km na godzinę. 
Wszystko to dla naukowców jest rodzajem chaosu wkradającego się w 
teorie naukowe.
- Dziękuję za rozmowę.

                                                                      Rozmowę przeprowadził 
Bronek

Temat „Chaos”  poruszany jest na wielu przedmiotach 
realizowanych podczas pleneru. Oto projekty 
naszych niektórych nauczycieli.
Renata Mrowca - uczniowie tworzą po dwie prace 
kompozycyjne. Pierwsza kompozycja statyczna, a 
druga, która ma pokazać chaos. W jednej punktem 
wyjścia jest spirala, a w drugiej elementem 
scalającym jest czerwień. Irena Świerczyńska - 
udowadnia uczniom, iż chaosu nie ma, porządkuje 
chaos w głowach. Na lekcjach powtarzamy materiał z 
poprzednich klas, gramy w gry i zabawy. Tomasz 
Paluch - uczniowie eksperymentują z otaczającymi 
ich dźwiękami. Agnieszka Warek  - klasa szósta 
pisze dramat o chaosie. Klasa piąta tworzy wiersz z 
kolaży. - Na razie staram się wyjaśnić najmłodszym 
teorię, a później napiszemy chaotyczne opowiadanie. 

Grażyna Malinowska - realizuje plan robiąc lekcje z 
przeciwieństwa chaosu. Z klasą siódmą i piątą 
przerabia mitologię, w której: "na początku jest 
chaos". Omówi różne pojęcia literackie związane z 
chaosem. Jadwiga Rogowiec -  z gimnazjalistami 
tworzy ,,Chaos na głowie" i ,,Chaos w głowie". Z 
podstawówką chaos nad morzem. Z młodszymi 
dziećmi z gotowych elementów tworzą kompozycje, 
które przedstawiają chaos i brak chaosu. Ewa 
Czerwieniec – poruszy pojęcie „szumu medialnego”, 
który odpowiada zjawisku chaosu w mediach. 
Justyna Jasiorkowska, Katarzyna Rogowska - 
przygotowują z najmłodszymi piosenkę o chaosie pt 
“Cuda i dziwy”, etiudę muzyczno - ruchową I 
chaotyczne wiersze.                                
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