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ŚLUB  NAUCZYCIELA Z UCZENNICĄ
Pan Philips wreszcie żeni się z Prissy Andrews. Chcielibyśmy zaprosić na tę uroczystość wszystkie osoby,
które przez lata kibicowały tej parze. Najlepiej przynieść ze sobą mały upominek i bukiet pełen ciepłych życzeń.
Ślub odbędzie się w małym kościółku w Avonlea  o godz. 11:00 w dniu 21.06. Ceremonię poprowadzi Pastor
Allan . Będzie hucznie i wesoło!

NAJBARDZIEJ OCZEKIWANE URODZINY W MIEŚCIE
Zapraszamy również na przyjęcie Diany Berry. Urodziny są głównie przeznaczone dla dziewczynek. Będą tam
przeróżne zabawy m.in. zabawa w chowanego przy Drodze Rozkoszy oraz berek dookoła Jeziora Lśniących
Wód, a także herbatka i pogaduchy. Impreza odbędzie się w domu Diany o godz. 9:30 w dniu 19 czerwca.  

Śledźcie uważnie naszą Kronikę! Warto uczestniczyć w życiu towarzyskim naszego
miasteczka.

W dzisiejszym numerze najlepsze zapowiedzi tygodnia! Poznajcie najgorętsze newsy i
plotki!

KRONIKA TOWARZYSKA

W tym numerze
klasa piąta
zaprasza 

do Avonlea! 

Przeczytajcie
najnowsze wieści 
z życia Ani Shirley 

i jej przyjaciół!
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JAK DOBRZE WYCHOWAĆ 
DORASTAJĄCĄ PANNĘ?

Dzisiaj porozmawiamy z
Panią Małgorzatą Linde –
ekspertką w
wychowywaniu dzieci,
wychowała bowiem
dziesięcioro własnych.

Dziennikarz: Dzień dobry. Pani
Małgorzato, czy możemy
porozmawiać o ważnej
dziedzinie, jaką jest dobre
wychowanie dzieci?

Małgorzata: Oczywiście, słucham .

D: Co sądzi Pani o zabawie
dziewcząt w tzw. wyzywanki?

M: Było to bardzo nieodpowiednie,
ale cóż - każdy miał kiedyś w
młodości jakiś głupi pomysł.

D: A co sądzi Pani o wybuchach
Ani z Zielonego Wzgórza?

M: Na początku byłam zła, ale
rozumiem ją i żałuję tego, co
powiedziałam na jej temat.
Rzeczywiście sprawiłam jej
przykrość.

D: Czy spotkała kiedyś Pani tak
wyjątkową dziewczynkę?

M: Nie, Ania jest bardzo
wyjątkowa, ale również
nieprzewidywalna.

D: Czy widzi Pani zmiany w
zachowaniu Ani?

M: Dom rodzeństwa Cuthbert  Ania
opuściła jako dorosła i
odpowiedzialna kobieta.

D: To prawda. A co z innymi dziewczynkami?

M: Są zupełnie inne niż Ania, ale również bywają nie najmądrzejsze, np.
sytuacja z rozbitą łódką - nie przemyślały tego zupełnie! Mogło się stać
coś naprawdę poważnego.

D: Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. A jak wychowanie
innych małych mieszkanek Avonlea?

M: Myślę, że kobiety z Avonlea są bardzo odpowiedzialne w sprawie
wychowywania swoich pociech. Bardzo dobrym przykładem jest tu Pani
Barry – matka Diany.

D: Dziękuję za rozmowę
M: Proszę bardzo.

Mela i Zuza

Małgorzata Linde foto: Mela
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Z OSTATNIEJ CHWILI

HOTEL 
W BIAŁYCH PIASKACH

POLECA!

Wielkie bankructwo!

Nie udało nam się ustalić  przyczyny bankructwa
banku Abbey. Głoszą plotki, że właściciel
zrezygnował z prowadzenia działalności.
Informujemy o tym, ponieważ duża ilość Waszych
pieniędzy jest w tym banku. Nie załamujcie się,
może uda się jeszcze coś odzyskać!

Zdobywca stypendium jest wśród nas!

Informujemy, że tegorocznym zdobywcą wielkiego
stypendium Averego  - za najlepsze osiągnięcia w
dziedzinie języka angielskiego jest… Anna Shirley!
Gratulacje Aniu.

Nowy pastor

Wreszcie został wybrany nowy pastor. Posadę
otrzymał Pastor Allan. Poprzedni duszpasterz –
Wielebny Bell - zrezygnował z tej funkcji z powodu
podeszłego wieku.

Tymek, Michał i Olek

.

 W czerwcu aż 30%zniżki na rezerwacje
wykonane w maju. 

Do tego, co drugi dzień koncerty, deklamacje i
występy teatralne. 
W każdą sobotę specjalnie dla gości z Ameryki,
amerykańskie jedzenie. Szwedzki stół to u nas
codzienność, a na nim lody, mięso, ziemniaki i
różnego rodzaju surówki.
A co najważniejsze - z każdego pokoju rozpościera
się 
niesamowity widok na morze.

POLECANE MIEJSCA
W naszej okolicy  jest dużo interesujących miejsc,
lecz w tym numerze gazety polecamy Wam
szczególnie dwa z nich. Pierwszy hit to Aleja
Zakochanych. Jest tam wiele dużych i starych drzew,
które wiosną kwitną na różowo i biało. Widok jest
przecudowny! Polecamy też Jezioro Lśniących Wód,
ponieważ jest tam bardzo czysta woda. Można
popływać po jeziorze łódką. Wzdłuż brzegów rosną
jodły i klony, które rzucają na ciemną przezroczystą
głębię swe rozedrgane cienie. Po tafli jeziora pływają
lilie wodne, ale uwaga – zrywanie ich jest bardzo
niebezpieczne, gdyż łatwo można stracić równowagę i
wpaść do wody.

Stefan i Cyprian                

:)

freepik.com

Magda Łagun
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Recenzja koncertu 
na Białych Piaskach

Dziennikarz- Dzień dobry Panie Gilbercie.
Gilbert- Dzień dobry.
D- Ostatnio doszły nas słuchy, że zrezygnował Pan z pracy.
G- Tak, zrezygnowałem.
D- Dlaczego Pan to zrobił, czy to ze względu na Annę Shirley?
G- Tak to prawda. Bardzo ją lubię i chcę, aby się jak najlepiej rozwijała.
D- Z jakiej posady pan zrezygnował?
G- Zrezygnowałem z posady nauczyciela w szkole w Avonlea. Myślę, że Ania poradzi sobie lepiej niż ja.
Nauczanie to jej pasja.
D-  Czy Ania podziękowała Panu za ten miły gest?
G- Tak, oczywiście, podziękowała mi.
D- Z jakiego powodu Panna Shirley chciała być nauczycielem akurat w Avonlea? Z pewnością bez
problemu znalazłaby posadę w innych szkołach.
G- Tak wiem, niestety zmarł jej opiekun Mateusz, a Maryli bardzo pogorszył się wzrok i Ania zadecydowała, że
musi zostać w Avonlea, żeby być blisko niej. W tej sytuacji nie mogłem postąpić inaczej. Życzę jej i Maryli
wszystkiego dobrego.
D- Dziękuję za wywiad.
G- Również dziękuję.

Mati A i Karol

Kilka dni temu odbył się koncert w Hotelu na Białych
Piaskach. Został on zorganizowany na rzecz szpitala
w Charlottetown przez gości ośrodka. Było naprawdę
wielu występujących, lecz i tak największą furorę
zrobiła Anna Shirley, która z wielkim
zaangażowaniem, jak prawdziwa aktorka, recytowała
wiersz. Wszyscy podziwiali jej gesty, głos i
uduchowioną twarz, choć przed nią występowała
zawodowa deklamatorka. Ania zdołała opanować
tremę i stała się gwiazdą wieczoru. Jeśli chcą
Państwo zobaczyć film oraz wszelkie zdjęcia z
koncertu zapraszamy na stronę www.bialepiaski.com

Natalka i Michalina

W dzisiejszym wydaniu będziecie mogli Państwo przeczytać wywiad z Gillbertem Blythem, który
ukończył studia i chciał być nauczycielem, lecz zrezygnował z tej posady. Dlaczego? Mamy nadzieję, że
naszemu reporterowi zdradzi prawdziwe powody swojej decyzji.

Wywiad z Gilbertem

Koncert... Clker-Free-Vector-Images/Pixabay

http://www.bialepiaski.com/
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 KRUP – CZY RZECZYWIŚCIE
JEST SIĘ CZEGO OBAWIAĆ?

Zacznijmy od sukienek. Najmodniejsza musi mieć
bufiaste rękawy!  Dół powinien zawierać drobne
falbanki i zmarszczenia. Bardzo modne są też teraz
misterne zakładki przy tali.  Dekolt najlepiej wygląda,
gdy jest z cieniutkiej koronki. Najważniejsze jest to,
żeby kreacja była z lekkiej i miękkiej wełenki z
domieszką jedwabiu i aby była elegancka. Najlepiej w
kolorze błękitnym!

Przejdźmy do dodatków, to też bardzo ważna
kwestia.  Nosi się teraz pełno kolorowych bransoletek
na rękach. Polecamy takie, które pobrzękują i
migotają przy każdym ruchu. Jeżeli chodzi o
naszyjniki, to zakłada się perły lub brylanty. Teraz
fryzury, Kobiety noszą wysoko upięte koki, jednak dla
dziewczynek dobre są np. warkoczyki w, które można
wpiąć kwiaty typu różyczki lub dostojną kokardę. Jeśli
chodzi o obuwie, dziewczynki noszą pantofelki z
koźlęcej skórki, ozdabiane atłasowymi kokardkami. Na
czubkach mają naszyte koraliki i zapinane są na
błyszczące sprzączki. Kapelusz to łatwa decyzja.
Warto wpiąć w niego pióra, wstążki lub kwiaty - jak kto
woli. 

Tak oto wygląda sezonowa moda. Mamy nadzieje, że
chodź trochę pomogłyśmy w wyborze Waszych
dzisiejszych stylizacji.

Paula i Natasza

Krup to choroba, która zanikła. Teraz jednak wraca i
sieje spustoszenie. Inaczej jest zwana
podgłośniowym  zapaleniem krtani. Utrudnia ona
oddychanie. Objawy to ,,szczekający” kaszel i
chrypka, często gorączka. Dolegliwości
towarzyszące tej chorobie mogą być różne - od
najłagodniejszych, po poważne, które zagrażają
życiu. W ciężkich przypadkach potrzeba jest
hospitalizacja.

Jeżeli u kogoś z bliskich zaobserwujecie takie
objawy, a nie możecie liczyć na szybką wizytę
lekarza, postępujcie według poniższych wskazówek.
Najpierw trzeba przygotować bardzo dużo gorącej
wody tak, aby parowała. Wtedy osobie chorej łatwiej
się oddycha. Trzeba także podawać jej porcje
ipekakuany. Tak postąpiła właśnie Ania Shirley z
Zielonego Wzgórza, kiedy całkiem niedawno
uratowała małą siostrę Diany Barry - Minnie.

Mati W i Krzyś

Witamy wszystkich czytelników i czytelniczki!  Z
dzisiejszego artykułu dowiecie się o najnowszych
trendach, stylu i wszystkim, co teraz modne.

MODOWE HITY 
TEGO SEZONU

Krup!

Moda

Foto: Krzyś

mistytableau/Pixabay
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ROZMOWA O IMAGINACJI, CZYLI WYOBRAŹNI

Dziennikarz-Dzień dobry Aniu. Czy mogę zamienić
z tobą kilka słów?
Ania-Jasne. Chętnie udzielę odpowiedzi na zadane mi
pytania.

D-Dobrze. Na początku opowiedz coś o sobie.
A-Jak już Pan wie, nazywam się Ania Shirley i mam
16 lat. Pracuję w szkole w Avonlea. Zostałam
adoptowana przez Państwa Cuthbert – rodzeństwo
Marylę i Mateusza. Na Zielonym Wzgórzu mieszkam
około 5 lat .

D-Słyszałem, że masz bardzo dużą wyobraźnię.
Czy jest ona dla Ciebie ważna?
A-Tak bez wyobraźni nie dałabym sobie rady . Moje
życie nie należało do najłatwiejszych . Na początku
straciłam rodziców. Musiałam opiekować się dziećmi
Pani Thomas, a później 3 parami bliźniąt u Pani
Hammond , ale dzięki temu zdobyłam duże
doświadczenie w opiece nad dziećmi. Później zaś
trafiłam do przytułku. Tam ciężko było mi używać
wyobraźni, bo było tam strasznie ponuro i smutno.
Wkrótce jednak potrafiłam wyobrazić sobie wszystko!
Nawet to, że nie mam rudych włosów!

D-Ale dlaczego imaginacja jest według Ciebie
niezbędna w życiu?
A-Życie bez wyobraźni jest bardzo smutne i przez to
ludzie są ponurzy . Dla tego zachęcam do używania
jej. Niektórym ludziom wydaje się , że jej nie mają ,
lecz każdy ma jej w sobie choć odrobinę. Trzeba ją
tylko w sobie odnaleźć. Nie ma się przed czym
wzbraniać, ponieważ imaginacja nie jest powodem do
wstydu. Gdyby wszyscy używali wyobraźni, świat
byłby lepszy. Dlatego pamiętajcie - używajcie
wyobraźni i patrzcie przez różowe okulary! Niestety
już muszę lecieć, bo spóźnię się na herbatkę z Dianą,
a to bardzo ważne spotkanie.

D-Dobrze, rozumiem . Dziękuję serdecznie i życzę
miłego dnia. Pozdrów ode mnie Dianę.
A-Oczywiście!. Do widzenia.  

Gabrysia i Ola

Ania Shirley

.

foto: Zuza

.
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