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Znane Polki
Kilka ciekawostek z okazji Dnia Kobiet

Helena Rubenstein znana jest teraz jako założycielka
słynnej marki kosmetycznej. 
Żyła na przełomie XIX i X wieku. Urodziła się 
25 grudnia 1872 roku w Krakowie, natomiast zmarła 1
kwietnia 1965.Ta kobieta większości kojarzy się
głównie z kosmetykami. Jednak to nie
wszystko. Często działała charytatywnie, była bardzo
dobroczynna. Zawsze mawiała:„Piękność jest tylko
jedna i niepodzielna.Nie sposób jej oddzielić od
pojęcia dobroci i szczęścia” . W 1892 roku postanowiła
wyjechać do Australii. Na podróż dostała słoiczek z
kremem własnoręcznie zrobionym przez jej mamę. To
właśnie od niego wszystko się zaczęło. Helena
zaczęła sama wyrabiać kremy, które później stały się
bardzo znane. To właśnie ona jako pierwsza
wyróżniła trzy typy skóry: suchą, tłustą i normalną. 
W 1953 roku założyła fundacje na rzecz kobiet i ich
praw. Działa ona nawet w dzisiejszych czasach.
Marysia

Maria Skłodowska Curie urodziła się 7 listopada 1867
roku w Warszawie. Znana z odkrycia polonu i radu,
oraz jako jedyna kobieta dwukrotnie nagrodzona
nagrodą nobla. Nagrodą Nobla została wyróżniona 
po raz pierwszy 
w 1903 – z fizyki, wraz z mężem Pierre’em Curie
 i z Henrim Becquerelem, za badania nad odkrytym
przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości. Po
raz drugi została nagrodzona w 1911 – z chemii za
odkrycie polonu i radu, wydzielenie czystego radu 
i badanie właściwości chemicznych pierwiastków
promieniotwórczych. Maria była dzieckiem Bronisławy
i Władysława Skłodowskich, i posiadała czwórkę
rodzeństwa. Jej talent, do fizyki i chemii zmienił cały
świat tych dziedzin. W wieku 15 lat ukończyła 
ze złotym medalem Żeńskie Gimnazjum Rządowe 
w Warszawie. Już w wieku czterech lat wykazywała
się nadzwyczajną inteligencją. Nauczyła się czytać, 
a także władała biegle aż pięcioma językami! Kobieta
przyjaźniła się między innymi z Albertem Einstainem
który bardzo cenił jej wiedzę i umiejętności.    Ola

. wikipedia.pl
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Kobieta z YT

Ponadczasowa 
Ania

Cześć!
Chciałabym opowiedzieć trochę o jednym z moich
ulubionych youtuberów, a właściwie o youtuberce.
Nazywa się ona Agnieszka Grzelak. Prowadzi dwa
kanały: ,,Agnieszka Grzelak Vlog” i ,,Agnieszka
Grzelak Beauty”. Na pierwszym kanale są różnego
rodzaje treści, takie jak filmy z podróży i
testowanie słodyczy, a na drugim tematyka skupia się
na makijażach i kosmetykach. Swoją
działalność zaczęła dwudziestego pierwszego lipca 
w dwa tysiące dwunastym roku. Jej największymi
pasjami są podróże. Lubi zajmować się też
charakteryzacjami różnych postaci, czyli
przebieraniem się w te osoby . Ma też swój sklep
internetowy, w którym można kupić między innymi jej
własne kosmetyki. Posiada również konta na
aplikacjach, takich jak Instagram. Na kanale vlog
subskrybuje ją 1,51 miliona osób i ma 365 889 364
wyświetleń, a jej najpopularniejszy film ma 73 tysięcy
lików i 4 969 937 wyświetleń.           Kinga

Książka, którą zrecenzuję, to „ Ania z Zielonego
Wzgórza”. Została ona napisana przez Lucy Maud
Montgomery w 1908 roku.
Głównymi bohaterami powieści są Ania Shirley,
Mateusz Cuthbert, Maryla Cuthbert, Gilbert Blythe i
Diana Berry. Dzieło przeznaczone jest
głównie dla młodzieży, lecz może ono zachwycić
również starszych czytelników. Książka doprowadza
nieraz do śmiechu, innym razem do smutku, a
kolejnym do złości. Czytając tę powieść często
zadawałam sobie pytanie: „Dlaczego stało się akurat
tak, a nie inaczej?!
Przygody Ani występują w dziesięciu częściach, lecz
tom o tytule „Ania z Zielonego Wzgórza”
zdecydowanie jest moim ulubionym. Nie tylko ta
część powieści, ale także każda inna zafascynowała
mnie i sprawiła, że chciałabym czytać więcej i więcej.
Uważam, że ta książka jest warta chwili uwagi,
ponieważ kiedy zacznie się ją czytać, nie można
przestać i całymi dniami rozmyślać o losach
dziewczyny z Zielonego Wzgórza.

Julka

.

.

https://www.youtube.com/channel/UCI64jIDZ9WVgNv-
CdR_edyw

.
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jutro polski

REDAKCJA WYDANIA: Julka, Ola, Marysia, Kinga,SU
OPIEKUNOWIE: Karolina Strógarek, Karolina Pawłowska

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com
niecodziennikszkolny.wordpress.com

Z okazji zbliżającego się Dnia
Kobiet biblioteka szkolna
proponuje Wam książki, których
bohaterkami są kobiety,
dziewczyny, dziewczynki. 

Niektóre z pewnością są Wam
dobrze znane.

 Zapraszamy do poznania
książkowych bohaterek.

https://view.genial.ly/60379f2ee999b30d75203fec/presentation-
dzien-kobiet-z-ksiazka

Z okazji Dnia Kobiet zapraszamy
ósmoklasistów do szybkiej
powtórki przed egzaminem.
Zagrajcie w geniallną gierkę
"Kobiety w literaturze" stworzoną
przez ambasadorki Genially 
w Polsce, prowadzące bloga Jutro
polski, panie Justynę i Magdaleną
Zaryczańskie. 

Życzymy wszystkim miej zabawy 
i owocnej powtórki.

Motyw kobiety w literaturze –
gierka w Genially – JUTRO
POLSKI – wesoło, tikowo,
kreatywnie (wordpress.com)

Jesteście ciekawi, jak kobiety dbały o swoją urodę na przestrzeni wieków?
Przeczytajcie informacje zgromadzone przez prowadzącą bloga Biologia z blondynką.
O kobietach, ich urodzie, miodzie, myszach i odchodach krokodyli... - Wakelet

.

https://view.genial.ly/60448dfab965e10d64c70b62

https://jutropolski.wordpress.com/2021/03/07/motyw-kobiety-w-literaturze-gierka-w-genially/
https://wakelet.com/wake/GtqqdHaI_yXf2Li_wGKZY?fbclid=IwAR1V-knWCuUj5TjNMFGIrI_gEu9WnM9jAD7eXU_GzJwsktXp-v8b_KkDuYE
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