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Lego

Skąd nazwa?
Ragdoll - ta rasa kota po angielsku oznacza "szmacianą lalkę". Nazwa została wymyślona z tego względu, że
koty, gdy weźmie się je na ręce, "wyluzowują się" i przez to ich ciało staje się uległe bardziej niż innych ras
kotów.
Długość życia, wielkość i masa
Zdrowy ragdoll żyje około 12-15 lat. Kotki ważą przeciętnie 6 kilogramów, natomiast kocury do 10
kilogramów. Są to dosyć duże koty, takie przeciętne mają 35-40 cm, ale te większe mają do 53 centymetrów.
Wygląd 
Ja te koty kojarzę z długim futrem, ale nie mają aż tak długiego, jak może się zdawać. Futerka mają średniej
długości, za to bardzo gęste i puszyste. 
Najczęstsze kolory umaszczenia: 
biały bądź kremowy z czarnymi, czekoladowymi lub rudymi plamkami na pyszczku, łapkach i ogonie -
klasyczny point.
Bialutki podbródek, łapki i kreska na pyszczku, oraz jasny pas od brody do nasady ogona - mitted.
Ciemna, zazwyczaj brązowa część na pyszczku i biała/kremowa plamka podobna do odwróconego "V".
Dodatkowo biały brzuszek i łapki - bicolour.
Do tego wszystkiego dochodzą niebieskie oczka.
Charakterystyka
Kicie tej rasy są pieszczotliwe i bardzo uczuciowe dla właścicieli i nie tylko. Mogą się poszczycić inteligencją
oraz łagodnością połączoną z przyjaznością. Pokazują również chęć do zabaw.
Ala
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Społeczniaka

Makau

Czemu ludzie wydają książki o
tym, jak łatwo zarobili?

Makau lub Makao (mand. pinyin Àomén), oficjalnie
Specjalny Region Administracyjny Makau Chińskiej
Republiki Ludowej (Àomén Tèbié Xíngzhèngqū). Oto
kilka faktów o tym państwie!

× Językami urzędowymi Makau są chiński (kantoński)
oraz portugalski.

× Makao to jeden z dwóch specjalnych regionów
administracyjnych (drugi to Hongkong), znajdujący się
na wschodnim wybrzeżu ChRL. Państwo to leży na
zachodnim brzegu Rzeki Perłowej. 

× Makau ma największą gęstość zaludnienia na ziemi.
Na obszarze 30,5 km2 mieszka 648 000 osób, co
oznacza, że na jedną milę kwadratową przypada
ponad 55 000 osób. Co więcej, każdego roku Makau
odwiedza ponad 30 milionów osób.

× 20.12.1999 roku Makau zostało przekazane spod
władzy Portugalskiej do Chińskiej.

× Las Vegas jest znane opinii publicznej jako drugie
Makau z powodu ilości kasyn znajdujących się tam.

× Okazuje się, że Makau otrzymało swoją nazwę
przez przypadek. Podróżnicy z Portugalii pytali
mieszkańców, jak nazywa się ten obszar, na co ci
odpowiadali „A-Ma-Gau”, wierząc, że pytanie odnosi
się do miejscowej świątyni „A-Ma”. 

× Mieszkańcy Makau otrzymują około 1200 dolarów
rocznie z podatków od lokalnych kasyn.

× Historyczne centrum miasta jest od 2005 roku
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

kapibara baranina

Makau

Sprawa jest prosta, za każdą sprzedaną kopię
książki pieniądze wpływają na konto i autorzy
zarabiają. Jednak trzeba przyznać, że taki biznes
jest dosyć mądry, ponieważ wydając taki poradnik,
ludzie pomyślą, że łatwo sobie zarobią, a zazwyczaj
jest dużo tekstu, a mało wiedzy. Nawet jeśli
informacje będą rzetelne, to i tak trzeba się liczyć, że
nie każdemu wyjdzie tak, jak autorom. 
Jednak jeżeli chcielibyście kupić książkę tego typu,
to zawsze ode mnie. Żart, możecie kupić sobie taką
książkę, bo możliwe, że rzeczywiście Wam się
przyda, ale bardzo się nie ekscytujcie i nie rzucajcie
szkoły, aby zbudować dwa bliźniaki w stanie
surowym.

kapibara jeżone

Hmm...
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Społeczniaka

Hongkong

Najbardziej opłacalne
zawody świata

Hongkong to specjalny region administracyjny Chin.
Wiele osób myśli, że to niepodległe państwo, lecz w
1997 roku Wielka Brytania przekazała Hongkong
CHRL. A to kilka faktów o tym miejscu:

× W tym regionie mieszka 10 tys. osób z majątkiem
przekraczającym wartość 30 mln dolarów, dlatego
Hongkong jest nazywany skupiskiem najbogatszych
ludzi.

× Hongkong to jedno z najgęściej zaludnionych
miast na świecie, ma aż 6542 osoby/km².

× Jest to jedno z największych portów i centrów
finansowych na świecie.

× Za wynajem niedużego mieszkania w Hongkongu
można się spodziewać przynajmniej 7000£ (około
35000 zł) miesięcznie.

× W Hongkongu panuje "uzależnienie" od
klimatyzacji, w zimie w galeriach handlowych jest
nawet poniżej 16°C.

× W Hongkongu są na każdym kroku wieżowce, a w
nocy jest na ulicy prawie tak samo jasno jak w dzień
przez wiele sztucznego światła.

Kapibara

Hongkong

Opłacalne zawody

Inżynieria - wciąż króluje wśród najlepszych i najwyżej
opłacanych branż. Chodzi zarówno o studentów
politechnik, ale także i o inżynierów, którzy często
projektują i budują konstrukcje i maszyny. Średnie
wynagrodzenie wynosi 5400 złotych brutto.

Medycyna - wśród osób, które zarabiają dobrze,
znajdują się absolwenci medycyny. Tutaj dużym
powodzeniem cieszą się stomatolodzy, chirurdzy
plastyczni, chirurdzy ogólni czy kardiolodzy.

Informatyka - branża ta nieustannie się rozwija, a
osoby, które znają się w niej, to prawdziwi
szczęściarze! Mają możliwość znalezienia
zatrudnienia praktycznie od ręki. Według statystyk z
Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, mediana
pensji w tym zawodzie wynosi 3956 zł brutto.

Kierownik ds. finansów - jest to zawód, który obecnie
uważany jest za najlepiej płatny w 2022 r. Zarobki na
tym stanowisku to średnio 30 000 zł miesięcznie. 

Adwokat - to od lat bardzo dobrze opłacany zawód.
Średnie zarobki w zawodzie adwokata sięgają ok. 25
000 zł miesięcznie.

Programista - nic dziwnego, że zawód programisty
znajduje się wśród tych najlepiej opłacalnych.
Zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie
stale rośnie, a chętni mogą znaleźć zatrudnienie nie
tylko w Polsce, ale i całej Europie.

Weronika Starzec, Lena Kukla
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Społeczniaka

Wynalazki - LEGO®

Słynne klocki są wynalazkiem Ole
Kirka Christiansena. W roku 1916
otworzył on mały warsztat w
Billund w Danii, gdzie robił
drewniane meble. Od 1932 roku
zajął się produkowaniem jo-jo,
które było wtedy
bardzo popularne. 

Dwa lata później nazwał tą firmę
LEGO®, co w języku duńskim “leg
godt” oznacza “baw się dobrze”. W
firmie Olego klocki pojawiły się w
1949 roku i dosyć szybko stały się
jego najważniejszym produktem.
Ta mała rodzinna firma przerodziła
się w giganta znanego na całym
świecie. 

W 1968 roku został otworzony
wielki park rozrywki Legoland w
Billund w Danii, gdzie do dzisiaj
mnóstwo zwiedzających ma okazję
podziwiać cudowne budowle i
jednocześnie bawić się na
rollercoasterach i innych
atrakcjach, oczywiście związanych
z tematem Lego. Znajduje się tam
także 4-gwiazdkowy hotel, którym
jest basen ze zjeżdżalniami, pokój,
gdzie można pobawić się klockami
i wiele innych zabaw. 

Obecnie LEGO® jest znane i
uwielbiane na całym świecie.
LEGO® dzieli się na różne tematy,
np. Technic, Architecture, Marvel®
i wiele innych. Jakiś czas temu
powstało też LEGO® Ideas, gdzie
każdy może dodać swój pomysł na
zestaw. Gdy dany zestaw
zdobędzie 10000 polubień od
innych ludzi, to wtedy może dostać
się do sprzedaży. 

Możemy też ostatnio podziwiać
telewizyjne zmagania uczestników
programu LEGO® Masters. W
Polsce trwa już 3 sezon, a
uczestnicy muszą budować
określone przez jurorów zadania w
postaci budowli z LEGO®. 

A to wszystko zaczęło się od małej
firmy robiącej drewniane meble.
 
Jeżyk47

Lego
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Zapraszamy też na szkolnego TikToka!
ssp_lubin
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