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Dobry sposób na gromadę?     

Dać ogromną czekoladę    
 

Narodowy dzień czekolady jest obchodzony 7 lipca ale w Polsce obchodzimy go już 12 

kwietnia! W tym artykule przyjrzymy się historii czekolady i co sprawiło, że jest taka lubiana 

przez dzieci. Ale na początek jak przyrządza się ten przysmak? Otóż w bardzo łatwy sposób. 

Wystarczy mleko, masło, cukier, kakao i ewentualnie jakieś dodatki typu orzechy lub bakalie. 

1. Mleko podgrzewamy w rondelku, dodajemy masło i czekamy aż się rozpuści. 

2. Po rozpuszczeniu masła dodajemy cukier i kakao. Mieszamy aż uzyskamy jednolitą 

masę. 

3. Przelewamy wszystko do miski i dodajemy mleko w proszku. Miksujemy aż 

pozbędziemy się grudek. Można teraz dodać różne dodatki. 

4. Przelewamy masę do formy lub na blaszkę i chowamy na kilka godzin do lodówki. 

Czekolada stwardnieje i można ją ze smakiem zajadać 

 

Jednak jaka jest historia czekolady? 

W 1828 Casparus van Houten Senior i jego syn 

stworzyli pierwsza tabliczkę czekolady. Ziarna 

kakaowca za to były już wcześniej znane. My 

Europejczycy odkryliśmy je dopiero w 1492 roku 

kiedy Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Majowie 

używali ziaren kakaowca do produkcji napoju 

zwanego Xococalit. Był to drogi napój a produkowało 

się go z miazgi kakaowej, miodu, chili lub kukurydzy. 

Czekolada to przysmak kochany przez dzieci. 

Powstają z niej też wiele innych pyszności typu 

praliny, miętówki lub kremy czekoladowe. 

      autor:  Lurmin 
 

 

Kącik zoologiczny 
 Dzisiaj w kąciku zoologicznym niezwykle ważny i ciekawy artykuł. Warto 
przeczytać zanim zdecydujemy się na zakup zwierzęcia. Zdjęcia 
przedstawiają myszki autorki artykułu. 

Przed zakupem z zarejestrowanej hodowli lub adopcją trzeba zadać sobie 

pytanie, czy to zwierzę/te zwierzęta na pewno jest/są dla mnie?  Czy podołam 

obowiązkom? Czy zapewnię mu /im dobre życie? Odpowiednie warunki? Czy 

nie skrzywdzę go/ich swoją zachcianką? Te pytania powinny się nasunąć przy 

wyborze gatunku i ostatecznej decyzji, co do posiadania 

zwierzątka/zwierzątek. Niestety, ale często zdarza się tak, że ludzie biorą pod 

swój dach gryzonie, nie znając nawet ich podstawowych wymagań. Nie mam tu na myśli np. 



zakupu najdroższej karmy na rynku czy tysiąca drogich zabawek. Chodzi natomiast mi o to, 

aby znać choć podstawowe potrzeby wybranego zwierzęcia  i  dać mu dom najlepszy, jaki 

możemy. Jeżeli nie mamy czasu, aby zgłębić potrzeby zwierząt, które chcemy mieć w domu, 

po prostu nie decydujmy się na nie. 

Pamiętacie, zawsze musimy się także zastanowić czy stać nas 

na utrzymanie przyjaciela - np. czy będziemy mieć pieniądze na 

karmę lub ewentualną wizytę weterynarza. W przypadku gryzoni 

nie jest to mały wydatek, a zwierzątko w każdej chwili może 

zachorować. Przykładowo leczenie moich myszy, które miały 

guzy kosztowało ponad 700zł a i tak nie udało mi się ich ocalić. 

Gryzonie nie mogą być leczone u każdego weterynarza. 

Owszem podstawowe sprawy udało by u niego się „załatwić”, 

ale bardziej skomplikowane diagnozy mogłyby być 

niepoprawne. Dlatego lekarzem odpowiednim dla małych zwierzątek, jest weterynarz 

specjalizujący się w gryzoniach. Decydując się na myszki, świnki morskie, czy chomika należy 

sprawdzić, czy w naszej okolicy znajdziemy „gryzoniowego specjalistę” lub czy mamy jak 

dojechać do dalszych lokalizacji. 

Zwierzaki to także liczne wyrzeczenia. Musimy przemyśleć czy mamy gdzie i z kim zostawić 

je pod naszą nieobecność w domu. Posiadanie pupila jest wspaniałe, ale wiąże się z 

zobowiązaniami i nie możemy o tym zapominać. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy 

ją kilkakrotnie przemyśleć. Nasz wybór powinien być w pełni świadomy. Ważne jest to, że 

zwierzę nie powinno być prezentem, chwilową zachciewajką.  Zwierzę nie jest zabawką. Ono 

czuje i myśli, tak samo jak każdy z nas. Pamiętajmy o tym, decydując się na jego posiadanie. 

Jeśli już zdecydujemy się na przygarnięcie zwierzaka, to nasuwa 

się pytanie: „skąd je wziąć?”. Na pewno najgorszym wyjściem 

będzie zakup gryzonia w sklepie zoologicznym. Zastanawiacie 

się dlaczego? Pierwszym z powodów może być to, że wielu 

pracowników sklepów zoologicznych, choć z pozoru „zna się na 

danym gatunku”, tak naprawdę posiada jedynie wiedzę 

powierzchowną. Tacy ludzie mogą wprowadzić kupującego w 

błąd. Oczywiście nie należy „wrzucać wszystkich ludzi do 

jednego worka” bo może się zdarzyć również tak,  że sprzedawca 

będzie osobą znającą się na swoim fachu J. Kolejnym powodem, 

dlaczego zakup zwierząt w sklepie nie jest dobrym wyborem, może być fakt, iż często nasi 

mali przyjaciele mogą mieć różnego rodzaju pasożyty, choroby, czy nawet być w ciąży. Sklepy 

zoologiczne „zaopatrują” się w zwierzęta z niepewnych źródeł, w których dobro pupila nie 

zawsze ma znaczenie. Samice są ciągle zapładniane, a „dzieciaczki” za szybko od nich 

odbierane.  Wasz przyszły podopieczny może być mniej kontaktowy, a oswojenie go może 

zająć bardzo dużo czasu. Takich argumentów jest o wiele  więcej - spragnionych wiedzy 

zachęcam do zgłębienia wiedzy na forach o gryzoniach, poszukania informacji na stronach 

internetowych czy platformie „YouTube”. 

To w takim razie gdzie nabyć zwierzaka? Jedną z dróg prowadzących do posiadania 

ukochanego gryzonia jest adopcja. Możecie dać nowy dom zwierzęciu, które jest w potrzebie. 

Wystarczy poszukać domów tymczasowych dla gryzoni lub fundacji. Nawet jeśli wasz 



wymarzony zwierz jest na drugim krańcu kraju- nie martwcie się. W naszych czasach bardzo 

łatwo znaleźć transport, a dodatkowo fundacje/ domy tymczasowe zazwyczaj pomagają w jego 

organizacji (moje pierwsze myszki przyjechały do mnie z okolic Katowic) . Kolejnym dobrym 

wyborem, będzie kupno zwierzęcia z zarejestrowanej hodowli.  Tak jak w przypadku fundacji, 

dobrych hodowli też trzeba poszukać. W Poznaniu jest kilka polecanych hodowli gryzoni 

(myszki, tłustoogony, nornice, chomiki). Zwierzę z hodowli, nie będzie mieć problemów 

genetycznych, będzie bardziej kontaktowe oraz łatwo będzie się z nim zaprzyjaźnić. Ponadto 

z hodowcą można utrzymywać kontakt i w razie problemów korzystać z jego wiedzy. 

         Autor: N.R 

 

 
Kalendarium 

 

 

Horoskop 
 

Baran króluje od 21.03 do 19.04 jeśli to twój znak 

zodiaku spójrz co Cię czeka w tym roku: 

 

Najważniejsze przesłanie dla Barana: kluczem do pokonania niepowodzeń to 

unikanie impulsywnych działań oraz cierpliwość. 

 

Baran powinien pamiętać, że może działać tylko w teraźniejszości. Nie powinien 

myśleć, że przyszłość będzie lepsza czy też piękniejsza. Tylko w chwili obecnej jest 

w stanie realizować swoje cele. 

 

Nie da się ukryć, że Baran może liczyć na sukcesy osobiste i zawodowe. Może 

spodziewać się dogodnych warunków do stworzenia czegoś nowego i naprawdę 

wspaniałego. Cokolwiek zechce zrobić, teraz ma na to szansę. 

Warto w 2021 roku ustalić dla siebie ambitne cele. Niech Baran nie ogranicza się w 

żaden sposób. Jego możliwości są na tyle duże, że prawie nic nie jest dla niego teraz 

niewykonalne. Nawet jeśli potrzeba sporo czasu na realizację jakiegoś celu, nie 

powinien być odkładany na bliżej nieokreśloną przyszłość. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Źródło: https://astroweb.pl/horoskop-roczny-baran.php 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
~zũň• 
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Rozrywka 
Świąteczne rebusy 
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         Autor: Kate 

 



Wiadomości Sportowe 

1. Rozlosowano Pary Ćwierćfinałowe UCL i UEL 

W nadchodzących rozgrywkach europejskich pucharów zmierzą się między innymi: 

Manchester City i Borussia Dortmund 

Real Madrid i Liverpool 

Bayern Monachium i PSG 

FC Porto i Chelsea 

Ajax i AS Roma 

Arsenal i Slavia Praga 

Dinamo Zagrzeb i Villareal 

Granada i Manchester Utd. 

 

Bardzo emocjonującym spotkaniem będzie mecz Bayernu Monachium i PSG, który będzie 

,,rewanżem’’ za Finał poprzedniej edycji UCL. 

2. Robert Lewandowski otrzymał Krzyż komandorski odrodzenia Polski 

W poniedziałek (22.03.21) Robert Lewandowski został odznaczony Krzyżem komandorskim 
odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe i promowanie Polski na arenie 

międzynarodowej. 

3. Łukasz Piszczek to najwolniejszy piłkarz w Bundeslidze 

Niemcy zmierzyli szybkość wszystkim piłkarzom Bundesligi, którzy w tym sezonie przebywali 
przez przynajmniej 45 minut na boisku. Wyszło im, że najwolniejszy był Polak, Łukasz 

Piszczek. Warto jednak pamiętać, że 35-letni obrońca nie miał zbyt wiele okazji do sprintów. 

4. Pierwsze mecze Eliminacji do Mistrzostw Świata już za nami 

W pierwszych meczach w tym roku nasza kadra rozegrała kilka meczy.Za nami remis z 
Węgrami 3-3 oraz zwycięstwo z Andorą 3-0. 

Spotkania 

W tym miesiącu, głównie na początku rozegranych zostanie wiele meczy, oto niektóre z nich: 

10.04.21 Real Madrid-FC Barcelona 

03.04 PSG-Lille 

03.04.21 Arsenal-Liverpool 

07.04.21 Juventus-Napoli 

 

 Z racji małej ilości głosów(tylko 17) postanowiłem iż dalej 

głosowanie będzie otwarte oto link: 

https://docs.google.com/forms/d/1jaOcRa44QY54ldqKX549GKpy8E

H7r6WCOtZU4xL4SKM/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1jaOcRa44QY54ldqKX549GKpy8EH7r6WCOtZU4xL4SKM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jaOcRa44QY54ldqKX549GKpy8EH7r6WCOtZU4xL4SKM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jaOcRa44QY54ldqKX549GKpy8EH7r6WCOtZU4xL4SKM/edit


NBA 

01.04.2021 Detroit Pistons-Portland Trail Blazers 

01.04.2021 Indiana Pacers-Miami Heat 

01.04.2021 Boston Celtics-Dallas Mavericks 

01.04.2021 Brooklyn Nest-Houston Rockets 

01.04.2021 Memphis Grizzlies-Utah Jazz 

01.04.2021 Minessota Timberwolves-New York Knicks 

01.04.2021 Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors 

01.04.2021 San Antonio Spurs-Sacramento Kings 

01.04.2021 Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks 

01.04.2021 Phoenix Suns-Chicago Bulls 

Autor: M.J. 

 

 

W tym numerze gazety wykorzystano zdjęcia ze strony https://pixabay.com/ 
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