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SPRZĄTANIE ŚWIATA

    Sprzątanie świata to odbywająca się corocznie w trzeci weekend września akcja, polegająca na sprzątaniu śmieci
poza miejscem ich prawidłowego przetrzymywania, np. lasy, parki, itd. W tym roku nasza szkoła również wzięła udział i
klasa 4a posprzątała teren wokół naszej szkoły.
    Zanieczyszczenie środowiska to bardzo poważny problem naszej planety. Przez palenie w piecu nie tym czym się
powinno, niesegregowanie śmieci, nadmierne korzystanie z plastiku oraz przez wiele innych czynników, zbliżamy się
coraz bardziej do katastrofy klimatycznej. Nieraz w różnych programach telewizyjnych słyszymy, jak płoną lasy, miasta
zostają zalewane, a mocne podmuchy wiatru niszczą mienie. Niedawno płonęła Amazonie nazywana płucami Ziemi. To
właśnie początek katastrofy. Zbliża się zima. Kiedy ostatnio było pełno białego puchu za oknem? Teraz zamiast śniegu
mamy smog. Tak, to też  przez działanie człowieka.
   Plastik. Zmora dla ziemi. Plastiku, który znajduje się w oceanach do 2050 roku będzie więcej niż wszystkich ryb. Ryby,
które mają w sobie pełno plastiku, trafiają na nasze talerze. Tak, zwykła plastikowa słomka jest też złem, dlatego przed
piciem z takiej zastanów się, czy na pewno chcesz to zrobić. Na rynku jest coraz więcej alternatyw, np. papierowe
słomki, szczoteczki do zębów z bambusa itp. Warto zaopatrzyć się również w materiałową torbę na zakupy. Na rynku
jest szeroki wybór takich toreb.
    Podsumowując - jeśli nie zaczniemy działać, nie będzie za kolorowo. Dlatego musimy dbać o Ziemię i ją ratować
zanim będzie za późno. Akcja „Sprzątanie świata” to bardzo dobry pomysł zapobiegania odpadom i zanieczyszczeniom
środowiska.
                                                                                                                                                                        Milena Stachlewska
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Greta Thunberg

Z pewnością w
dzisiejszych czasach
problemem jest to,
że bardzo mało się
mówi o katastrofie
klimatycznej, czyli na
przykład o globalnym
ociepleniu. Na
szczęście jest ona-
Greta Thunberg, 16
letnia aktywistka,
która podczas
szczytu ONZ w
Nowym Yorku
wygłosiła przemowę,

którą obejrzały
miliony osób i która z
pewnością przejdzie
do historii. Kim jest
ta dziewczyna?
Dowiedziecie się w
tym artykule.
Greta Thunberg
urodziła się 3
stycznia 2003 roku w
Sztokholmie. Jej
rodzicami są aktor
Svante Thunberg
oraz śpiewaczka
operowa Malena

Ernam. Początku jej
działalności na rzecz
klimatu możemy
doszukiwać się już w
pochodzeniu,
ponieważ od strony
ojca jest
spokrewniona z
Svantem
Arrheniusem,
laureatem nagrody
Nobla w dziedzinie
chemii i autorem
hipotezy globalnego
ocieplenia.Greta ma

zdiagnozowany
zespół Aspergera,
ADHD, zaburzenia
obsesyjno –
kompulsywne, ale
mimo to nie
przeszkadzało to jej
 w rozpoczęciu
protestu przed
budynkiem Riksdagu
(szwedzkiego
parlamentu) w
Sztokholmie.  Wtedy
to w 2018 roku świat
usłyszał o niej jako o

inicjatorce szkolnego
strajku dla klimatu.
Do jej zdecydowanej
reakcji przyczyniła
się fala pożarów
lasów, która
wówczas nawiedziła
Szwecję. Prawdziwą
sławę przyniosły jej
wystąpienia na
szczycie
klimatycznym
COP24
organizowanym w
Katowicach

i wystąpienie na
szczycie ONZ w
Nowym Jorku.
Niestety oprócz
wielu jej
zwolenników, którzy
zgadzają się z nią
całym sercem, ma
też przeciwników. Na
szczęście
dziewczyna nie
przejmuje się tym i
działa dalej.               
Milena Sachlewska

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,143907.html
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Pałacowe maniery

25 października
klasa 4a
uczestniczyła w
niezwykle ciekawej
lekcji muzealnej  -
Pałacowe maniery w
Muzeum Pałacu
Herbsta. Uczniowie
poznali zasady
savoir – vivre
obowiązujące w
domu

bogatego właściciela
łódzkiej fabryki 
Edwarda Herbsta. Z
zaciekawieniem
oglądali zastawę
stołową i kolekcję
pięknych naczyń i
sztućców, a potem
samodzielnie
próbowali
prawidłowo nakryć
do stołu.

W pięknym salonie
rodziny Herbstów
zapoznali się z
zasadami
obowiązującymi
podczas bali i
spotkań
towarzyskich.
Wszyscy byli
zachwyceni pięknym
wystrojem Pałacu i
przylegającym

do niego ogrodem.
Po wizycie w
Muzeum klasa 4a
obejrzała również
domy pracowników
fabryk czyli tzw.
Księży Młyn.
Wycieczka była
bardzo udana. 

Aleksandra Rybka

Pałacowe Pałacowemaniery maniery
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ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW

Ślubowanie

14 października
to nie tylko
święto Edukacji
Narodowej, ale w
naszej szkole
również dzień
ważny dla
wszystkich
pierwszoklasistów,
bowiem właśnie
wtedy stali się
pełnoprawnymi
uczniami Szkoły
Podstawowej nr
42 w

Łodzi. Oprócz
uroczystego
ślubowania
przygotowali
piękną część
artystyczną,
która zapewne
wzruszyła i
rozbawiła
zgromadzonych
gości. Ponadto
zostali również
pasowani na
czytelników
naszej szkolnej

biblioteki i teraz
mogą już
wypożyczać
potrzebne
lektury.  
Aleksandra
Rybka

                            Ogłoszenie

Lubisz pisać? Chcesz swoje prace komuś
pokazać, a przy okazji dostać oprócz tego
ocenę? Zgłoś się do pani Aleksandry Rybki (pani
od j. polskiego), napisz artykuł do gazetki
szkolnej i zgarnij dodatkową ocenę z języka
polskiego. Naprawdę warto!
                                                 
                                                        Zapraszamy!
                                                           Redakcja 

pierwszaków
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