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                         "Łubniańska prasówka"
Nieregularnik dziennikarzy z PSP w Łubnianach

W tym numerze naszej e-gazetki
przeczytacie o historii piłki nożnej,

obejrzycie galerię słynnych postaci ze
świata piłki, a także poznacie tajniki
nurkowania. Zapraszamy do lektury!

Pragniemy poinformować, że
nasza szkoła przystąpiła do
Ogólnopolskiego Programu

"Złote Szkoły NBP". W ramach
projektu odbyło się już pierwsze

spotkanie z ekspertem
finansowym. W wydarzeniu brały

udział klasy 7a, 7b oraz 8. To
jednak nie koniec atrakcji. Już
niebawem kolejne warsztaty. 
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Witaj czytelniku!

Historia

W 1857 rok 24 października w Wielkiej Brytanii
powstał pierwszy klub piłkarski Sheffield Football Club
uznawany za najstarszy klub na świecie. W 1830 roku
za granie w piłkę na dziedzińcach dostawało się karę
grzywny. W czasach średniowiecznych gra w piłkę
nożną już powoli zaczęła przypominać wspomnianą
dyscyplinę sportową. Pierwszy mecz w Polsce odbył

się 14 lipca 1894 roku we Lwowie, pomiędzy
drużynami z Krakowa i Lwowa. Zawodnicy byli ubrani

w jednolite białe stroje. Pierwszy mundial, czyli
Mistrzostwa Świata  był rozegrany w 13 lipca 1830

roku w Ameryce Południowej, a dokładnie w
Urugwaju. Drużyna, która wygrała - to gospodarze,

czyli ci, którzy organizowali mundial
.

Najlepsi piłkarze świata i legendy

Uznaje się, że obecnie piłką rządzą: Leo Messi i
Cristiano Ronaldo. Najbardziej prestiżowa nagroda to

złota piłka. Najwięcej tych wyróżnień zdobył Leo
Messi, bo aż sześć. Za nim jest Cristiano Ronaldo -

na koncie ma ich cztery. Brazylijczyk Pele jest
najbardziej znaną legendą. Zmienił on sposób gry, z
rzucanej i brutalnej na piłkę, w której robi się zwody i

więcej się biega. Kolejne piłkarskie legendy to:
Roberto Carlos, Diego Armando Maradona, Ronaldo
Luis Nazario de Lima, Zinedine Zidane. Ten ostatni
zawodnik zasłynął kontrowersyjnym uderzeniem w

klatkę piersiową Marco Materazziego w finale
Mistrzostw Świata w 2006 roku, za co został ukarany

czerwoną kartką. Najbardziej znanym polskim
piłkarzem był Zbigniew Boniek, obecnie Prezes

Polskiego Związku Piki Nożnej.

Wspaniałe ligi i kluby

W ostatnim dwudziestoleciu na szczycie królują 2 ligi -
angielska i hiszpańska. Inne znane ligi to niemiecka,
francuska, włoska. Prestiżowe kluby, które zdobywały
puchar Ligi Mistrzów w ostatnich czasach to FC
Barcelona w 2009, Inter Mediolan w 2010, FC 

zwycięscy ligi mistrzów od kiedy istnieje

Barcelona w 2011, Chelsea Londyn w 2012, Bayern
Monachium w 2013, Real Madryt w 2014, FC

Barcelona w 2015, Real Madryt w 2016, Real Madryt
w 2017, Real Madryt w 2018, Liverpool w 2019 i w
2020 Bayern Monachium. Warto wspomnieć, że w
tym ostatnim klubie gra na pozycji napastnika nasz
rodak - Robert Lewandowski. Osobiście fascynuje
mnie Manchester United, szczególnie za czasów
charyzmatycznego trenera Sir Alexa Fergusona.

Źródła: wikipedia, książka ,,Historia piłki nożnej”,
realmadrid.com, gol24.pl, pinterest, TyC Sports

          Redagował Maksymilian Romanowski z kl. 5

Historia, początki i ciekawostki piłki nożnej
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NURKOWANIE, czyli przygody w morskich
głębinach

Witam, dzisiaj zapoznam cię trochę ze sprzętem, miejscami i samym nurkowaniem.
Potrzebne rzeczy:
1. pianka do nurkowania - skafander mokry, który zgodnie z nazwa daje nam izolację termiczną.
2. maska - z zakrytym nosem; ma być dopasowana do naszej twarzy.
3. płetwy - muszą być dopasowane do naszych stóp, bo mogą nam spaść w trakcie nurkowania.
4. buty nurkowe - mogą też się przydać, ponieważ możemy czasami zatrzymać się na jakichś skałach i
wówczas trzeba jakoś sobie poradzić.
5.rurka do oddychania - jeśli chcemy pływać na powierzchni i mieć powietrze cały czas.

Ładne miejsca do nurkowania:
1. Egipt - Morze Czerwone
2. Australia - wielka rafa koralowa
3. Wyspy Galapagos - Ekwador
4.Tajlandia.

Napisałam nurkowanie, bo to określenie jest częściej używane, ale fachowo ten rodzaj nurkowania nazywa ,się
snorkelingiem [czytaj:snorking].Jest to bardzo ekscytujący sport dlatego, że obok ciebie pływają rybki i nawet
czasami żółwie .Są tam bajeczne widoki, jakich czasami nawet nie umiesz sobie wymarzyć .W morzach żyje
także dużo morskich żyjątek, w tym kraby pustelniki, które chodzą z muszelką na sobie, i kolczatki [jeżowce]. W
niektórych miejscach są rafy koralowe. Należy jednak pamiętać, że są one pod ochroną. . Można także
nurkować z przewodnikiem i zwiedzać ruiny zatopionych statków, ale z przewodnikiem, bo nie jest to zbyt
bezpieczne. Istnieje też podwodne miasto nazywane Atlantydą, które zaginęło dawno temu, a pod wodą można
zwiedzać jego ruiny. Zostało ono zatopiona przez trzęsienia Ziemi. Można także popłynąć trochę dalej od
brzegu i tam nurkować.
Nie musisz wybierać się aż tak daleko, żeby spróbować tego sportu. Możesz także nurkować na basenie i
wtedy możesz być sam dla siebie prawdziwym nurkiem głębinowym - tylko na swój własny sposób.
Życzą wspaniałych morskich i podwodnych przygód.

                                                                              Redagowała Lena Idczak z kl. 5 

http://centrum-nurkowe-slask.pl/wp-
content/uploads/2016/07/egipt-1200x661.jpg
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                            Nasza redakcja:
Maksymilian Romanowski = autor artykułu o piłce nożnej ~`str.2,3 ~`.

Lena Idczak = autorka artykułu o nurkowaniu ~`str.4 ~`.

Magdalena Swobodzian = opiekunka dziennikarzy.

.

Nasza redakcja

Ilona Twardawska– redaktor naczelna
Xavier Moczko – z-ca redaktor naczelnej

Lena Idczak – autorka artykułu o nurkowaniu
Maksymilian Romanowski – autor artykułu o historii

piłki nożnej

Magdalena Swobodzian (opiekun dziennikarzy) –
korekta tekstów, oprawa graficzna. 
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