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Bio 13. Tego jeszcze nie było. Oto przed Wami pierwszy w naszej
szkole numer zapowiadanej od jakiegoś czasu gazetki o tematyce
biologicznej.
Tym pierwszym wydaniem rozpoczynamy podróż w ciekawe, aż nie
zawsze znane obszary życia człowieka, zwierząt, roślin.
Tu i w następnych odsłonach znajdziecie informacje o tajemnicach
ludzkiego ciała oraz odmiennych światach kobiety i mężczyzny.
Spróbujemy podpowiedzieć jak zdrowo się odżywiać i jak
wypoczywać.
Nie ograniczymy się jednak tylko do człowieka i jego spraw.
Opowiemy także o zwierzętach, roślinach, ich środowisku życia,
funkcjonowaniu oraz ciekawostkach na ich temat. Będziecie mogli
również sprawdzić swoją wiedzę w krzyżówkach i quizach.
Zachęcamy – zaglądajcie do nas, bo naprawdę warto.
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WYLUZUJ SIĘ CZŁOWIEKU!
Tempo życia w XXI w. jest ogromne.
Nic więc dziwnego, że niesie ze sobą
wiele skrajnych emocji i stanów np.
szczęście, radość, smutek, złość,
zdenerwowanie itd.. Wszystkie są nam
oczywiście potrzebne, bo to właśnie
dzięki nim nasze życie staje się
barwne i zróżnicowane. Przykładowo,
gdybyśmy nigdy nie odczuwali wyżej
wspomnianego
smutku,
nie
przekonalibyśmy się, czym jest radość.
Trwalibyśmy w stanie monotonnym,
nudnym i nijakim, który nawet ciężko
byłoby nazwać. Podobnie jest ze
stresem. Gdybyśmy go nie odczuwali,
nigdy nie byłoby nam dane doznać
ulgi.
Nasze życie z reguły obciążone jest
stresem. Nosimy go na swoich barkach
od pierwszych dni życia. Oczywiście
na każdym etapie rozwoju wygląda
on
trochę
inaczej.
Najpierw
stresujemy się, czy rodzice nie zabiorą
nam smoczka lub gdy zbijemy ulubiony
wazon mamy i boimy się do tego
przyznać. Później jesteśmy niespokojni,
czy
koleżanka
będzie
miała
ładniejszą różową tiulową spódniczkę,
a kolega fajniejszy pistolet na kulki,
czy nie. Dalej dochodzi stres związany
z obowiązkami jakie nakłada na nas
szkoła, czy w późniejszym etapie,
praca. To oczywiście tylko niektóre
powody, które wywołują w nas silne
napięcie.
Ktoś kiedyś powiedział, że “Co za
dużo, to niezdrowo”. Stres jest
potrzebny, ale w odpowiednich
ilościach, dlatego właśnie warto
znaleźć choć 15 min dziennie dla
siebie. Oto kilka polecanych przez nas
sposobów na relaks:
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1. CIEPŁA KĄPIEL
Nie od dziś wiadomo, że gorąca woda rewelacyjnie radzi
sobie z napięciem mięśniowym. Relaksuje i pomaga
rozluźniać nasze ciało. Aromaterapia natomiast działa
bardzo kojąco na nasz umysł. Ponadto olejki eteryczne
mają również działanie lecznicze. Pomagają przy
dolegliwościach będących skutkiem nadmiernego stresu
takich jak: bóle głowy, stawów, zaburzenia trawienne czy
skórne. Co ważne, w przeciwieństwie do leków są one
praktycznie w całości wydalane z naszego organizmu.
Dlatego, raz na jakiś czas, warto napełnić wannę, dodać
kilka kropel ulubionego zapachu i rozkoszować się
chwilami błogiego spokoju.

2. KONTAKT Z NATURĄ
Przebywanie w towarzystwie matki natury również poprawia
nasze samopoczucie i pomaga ograniczyć działanie stresu.
Kojąca zieleń i dużo tlenu powodują, że nasz umysł
odpoczywa i regeneruje się w zawrotnym tempie, by móc
później łatwiej radzić sobie z otaczającym nas światem.

3. RUCH
Nie jest on istotny tylko, gdy chcemy zrzucić zbędne
kilogramy. Pozwala on przede wszystkim utrzymać lepszą
kondycję, a tym samym polepszyć nasze samopoczucie.
Ważne, żeby wybrać taką formę ruchu, która najbardziej nam
odpowiada, by sport nie stał się dla nas karą, bo przecież nie
o to w tym chodzi. Wystarczy nawet pół godziny spaceru
dziennie i gwarantujemy, że niebawem zobaczysz różnicę.

4. DETOKS INFORMACYJNY
Każdego dnia jesteśmy wprost bombardowani różnorakimi
informacjami. Nasz mózg dziennie przyswaja ok. 34 gigabajty
informacji. Jest to ok. 100 tysięcy słów! Więc jeśli naprawdę
chcesz się zrelaksować, najlepiej wyłącz telefon, weź do ręki
ulubioną książkę i wygodnie ułóż się na kanapie. Nie dość, że
twoja głowa odpocznie, to czytając zwiększysz swoją
empatię i zakres słownictwa, a może i dowiesz się czegoś
ciekawego ;)
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5. PROWADZENIE
DZIENNIKA
Spisywanie swoich emocji i uczuć działa
niesamowicie oczyszczająco. Ułatwia też
często podjęcie trudnych decyzji i pozwala
lepiej poznać siebie. Oprócz tego ćwiczy
systematyczność i pozostawia świetną
pamiątkę na stare lata.

6. FILIŻANKA HERBATY
Ten sposób sprawdzi się genialnie w chłodne zimowe dni.
Kilka minut potrzebne na wypicie herbaty pozwolą na chwilę
odsapki przed powrotem do dalszej pracy. Najbardziej
uspokajająco działają rumianek, melisa i trawa cytrynowa.
Oto nasze propozycje. Mamy nadzieję, że okażą się Ci przydatne i pozwolą ograniczyć stres.

Źródła: https://cuda.pl/pl/blog/Olejki-eteryczne-wlasciwosci-i-zastosowanie/2 https://www.focusnauka.pl/artykul/mozg-przeladowany-jak-wplywaja-na-nas-gigabajty-danych-ktore-pochlaniamy-kazdego-dnia
https://www.claudia.pl/artykul/amp/jak-sie-zrelaksowac-5-najlepszych-sposobow-na-relaks-w-domu https://portal.abczdrowie.pl/10-najlepszych-sposobow-na-relaks-po-pracy oraz zasoby programu canva.com

Wiktoria Swachta

CZASZKO! CZASZKO!
POWIEDZ
POWIEDZ PRZECIE...
PRZECIE...
Kraniologia jest działem osteologii zajmującym się badaniem struktur kostnych czaszki. Wypowiadanie się
o płci osobnika na jej podstawie wymaga pewnej wprawy i znajomości różnic międzypopulacyjnych.
Zapoznajmy się z wybranymi cechami wskazującymi na płeć czaszki.

Z powyższych informacji wynika jak bardzo różnimy się na podstawie budowy samej czaszki. A co z resztą
różnic płciowych dotyczących naszego szkieletu? O tym przekonamy się w kolejnych wydaniach naszej
gazetki biologicznej.

domowe archiwum Pani Anny Szymusiak-Senko oraz zasoby programu canva.com

p. Anna Szymusiak-Senko

KOBIETA vs MĘŻCZYZNA
Wszyscy wiedzą, że kobiety i mężczyźni
bardzo się od siebie różnią. Część rzeczy
można dostrzec gołym okiem, ponieważ są
wyraźnie widoczne w codziennym życiu.
Zauważalne są różnice w emocjonalności,
komunikacji,
umiejętnościach,
czy
zainteresowaniach.
Biologiczne różnice między płciami polegają
głównie na innej gospodarce hormonalnej,
trochę odmiennej anatomii oraz niewielkich
różnicach w budowie mózgu.

Badania pokazały, że podział funkcji między
półkulami jest u nich mniej wyraźny niż u mężczyzn.
Zarówno lewa jak i prawa półkula uczestniczy
w czynnościach werbalnych i wizualnych. Natomiast
mózg mężczyzn jest bardziej
wyspecjalizowany. Wynika to prawdopodobnie
z innej budowy ciała.
Przeprowadzono bardzo dużo badań mających
na celu wykrycie różnic w funkcjonowaniu mózgów
u osób różnej płci, oto kilka z nich:

W mózgu kobiet jest więcej połączeń między
dwiema półkulami. Dlatego też między dwiema
półkulami
następuje
większa
wymiana
informacji.

1. PAMIĘĆ
kobiety mają zdolność do zapamiętywania
większej ilości nieistotnych, przypadkowych
informacji i obiektów.

2. MOWA CIAŁA I INTUICJA
kobiety znacznie lepiej odczytują mowę ciała,
mimikę twarzy, wszelkiego rodzaju sygnały.
Powszechnie znana jest kobieca intuicja, kiedyś
traktowana jako czarna magia. Polega ona głównie
na zdolności do wychwytywania najdrobniejszych
sygnałów społecznych, różnicowaniu subtelnych
gestów, tonu głosu, mimiki twarzy. Informacje
płynące z różnych zmysłów są zbierane
i interpretowane, co daje kobietom szerszy pogląd
na niektóre sprawy.

3. AGRESJA
Niewątpliwie większą agresją wykazują się
mężczyźni i w dużym stopniu jest to
spowodowane wpływem testosteronu.

Źródła: https://cuda.pl/pl/blog/Olejki-eteryczne-wlasciwosci-i-zastosowanie/2 https://www.focusnauka.pl/artykul/mozg-przeladowany-jak-wplywaja-na-nas-gigabajty-danych-ktore-pochlaniamy-kazdego-dnia
https://www.claudia.pl/artykul/amp/jak-sie-zrelaksowac-5-najlepszych-sposobow-na-relaks-w-domu https://portal.abczdrowie.pl/10-najlepszych-sposobow-na-relaks-po-pracy oraz zasoby programu canva.com

4. ZDOLNOŚCI PRZESTRZENNE
Są to zdolności do wyobrażenia sobie
przedmiotów: ich kształtu, położenia,
proporcji. Mężczyźni zdecydowanie lepiej
radzą sobie z takimi zadaniami (szczególnie,
jeśli chodzi o wyobrażenie sobie rotacji brył).
Ma to przełożenie na pracę z przedmiotami
trójwymiarowymi. Oczywiście są kobiety,
które mają duże
zdolności przestrzenne, jednak statystycznie
istotna jest przewaga mężczyzn w tej
dziedzinie.
Nie da się ukryć, że mężczyźni i kobiety
różnią się od siebie. Stało się tak w dużej
mierze
za
sprawą
ewolucji,
która
wyspecjalizowała mężczyzn w cechy
niezbędne do walki (obrony rodziny,
polowań), natomiast kobiety do dbania
o relacje z ludźmi, czy ciepło rodzinne.
W dalszym ciągu cechy te są dziedziczone
genetycznie mimo, że już nie są już nam
niezbędne do przetrwania. Nasze tradycje
i kultura wciąż podtrzymują takie wzorce,
wartości i w taki sposób wychowuje się dzieci,
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aby dobrze wypełniały swoje role. W ostatnim czasie
próbuje się zatrzeć i zminimalizować istniejące różnice.
Mniejszy nacisk kładzie się na stereotypowo określone
wychowanie dzieci (dziewczynki mogą chodzić po
drzewach, bawić się samochodami, a chłopcy lalkami).
Cenione są cechy uznawane za męskie jak i za kobiece,
ale odpowiednio do sytuacji (w domu dobrze jest
zachowywać się inaczej, a w pracy inaczej).

Weronika Grzybowska
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CIEKAWOSTEK
1. Chińczycy rocznie zużywają ponad 80
miliardów pałeczek.
2. Serce potrafi dostosować swoje bicie
do tempa muzyki, której słuchamy.
3. Podczas snu w organizmie człowieka
gromadzi się woda, dlatego tuż po
przebudzenie jesteśmy wyżsi o ok. 5
centymetrów.
4. U większości ludzi kciuk jest tej samej
wielkości, co jego nos.
5. Noworodek potrafi w tym samym
momencie przełykać i oddychać.
6.
Bagheera
kiplingi
to
pająk
wegetarianin. Dotychczas uznawano, że
wszystkie pająki są drapieżnikami, które
żywią się owadami lub innymi zwierzętami,
jednak amerykańscy naukowcy udowodnili,
że tak nie jest.
7. Pszczoły potrafią tańczyć. Poprzez
zataczane w powietrzu okręgi sygnalizują
nowe źródło pyłku lub nektaru.
8. Ambystoma meksykańska potrafi
regenerować stracone kończyny.
9. W Chinach zakazano przytulania drzew.
10. Szczury śmieją się, kiedy ktoś je
łaskocze.
11. Woda kokosowa może być stosowana,
jako osocze krwi.
12. Ostrygi potrafią zmienić płeć, zależnie
od tego, która jest im aktualnie potrzebna.
13. Kontynenty zmieniają się mniej więcej
w tym samym tempie, w jakim rosną nasze
paznokcie.

https://www.google.pl/search?q=Ambystoma+meksyka%C5%84ska&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwik5sPdh4_vAhVm_SoKHaVJD3gQ_AUoAXoECAcQAw&biw=1600&bih=700#imgrc=qdHXa0atmGmhfM https://www.google.pl/search?q=Bagheera+kiplingi&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=f2MSYNlnrLv8M%252Cn9EBi_9DaXgJYM%252C%252Fm%252F04jdd1w&vet=1&usg=AI4_-kQpK7_HqZGw0WYiej2u1gJSzvXXSA&sa=X&ved=2ahUKEwi1iYv4sI7vAhXJo4sKHaciA9IQ_B16BAglEAE#imgrc=Q60842Qz0TTLSM https://zalajkowane.pl/40-ciekawostek-o-zwierzetach/
https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-o-zwierzetach/
http://lista20.pl/ciekawostki-o-zwierzetach-20-faktow-o-zwierzetach-ktorych-prawdopodobnie-nie-znaliscie/
https://www.fly4free.pl/oto-21-fascynujacych-ciekawostek-ze-swiata-sprawdzcie-czy-o-nich-slyszeliscie/ https://testosterone.pl/wiedza/zdrowie/ciekawostki-zdrowotne/ zasoby programu canva.com

Nela Sobczak

QUIZ
Przeczytałeś naszą gazetkę i chcesz sprawdzić, co zapamiętałeś?
Jeśli tak, to przygotowaliśmy coś w sam raz dla Ciebie!
Nasz zespół opracował quiz, który pozwoli Ci sprawdzić swoją wiedzę,
a także zdobyć dodatkową ocenę z biologii.
Wystarczy zeskanować poniższy kod czytnikiem znajdującym się w Twoim telefonie.
Następnie wpisać swoje imię, nazwisko oraz klasę i rozwiązać test.
Dla najlepszych czekają nagrody w postaci dodatkowych ocen z biologii!
Pełna lista osób zakwalifikowanych do nich ukaże się w kolejnym wydaniu naszego
BIO13 wraz z listą poprawnych odpowiedzi.
Zapraszamy do rozwiązywania! Powodzenia!

https://docs.google.co
m/forms/d/1whUZHjR
3awM1ADt1jgzZzHdLg
7zK4LQQz9ICQvXM7B
U/edit?
usp=drivesdk&chromel
ess=1
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