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 WYDANIE SPECJALNE Z AVONLEA

        Wywiad z Anią Shirley

- Aniu, kiedyś miałaś bardzo bujną wyobraźnię?
- Tak, wyobraźnia musiała mi pomagać w trudnych sytuacjach,
których nie brakowało w moim życiu. Wyobrażałam sobie na
przykład, że jestem ubrana w piękną sukienkę z bufiastymi
rękawami, bo w rzeczywistości brakowało mi ładnych ubrań.
- Które marzenie najbardziej chciałabyś zrealizować?
-Najbardziej to wszystkie bym chciała zrealizować, ale jak
miałabym wybrać, to bym wybrała zmianę imienia na Kordelia.
- O jakiej fryzurze najczęściej marzysz?
- Wyobrażam sobie, że mam piękne czarne loki, ponieważ moje
rude włosy nie za bardzo mi się podobają.
- Wyobrażałaś sobie siebie w innej pracy niż nauczyciel?
- Raczej nie. Bardzo chciałam  być nauczycielką, jak panna Stacy
i nie wyobrażam sobie innej pracy.
- Z kim najbardziej lubisz spędzać wolny czas?
- Czas spędzam z moimi przyjaciółmi – głównie z Dianą i
Gilbertem, ale nie tylko. Lubię spędzać czas z Marylą, kocham jej
pomagać i rozmawiać z nią.
- Wybaczyłaś już całkiem pani Linde, że cię tak na początku
obraziła?
- Tak, oczywiście! Pani Linde na początku nie znała mnie z
charakteru i obraziła mnie z powodu mojego, jej zdaniem,
nieciekawego wygląda, a ja bardzo nie lubię, jak ktoś mnie
obraża. Ale w końcu każdy popełnia błędy, nawet taka dama, jak
Małgorzata Linde. Dziś można powiedzieć, że się nawet lubimy.
- Czy tęsknisz za Mateuszem?
- Bardzo. To była moja prawdziwa bratnia dusza...
- Cieszymy się, że znalazłaś czas, aby z nami porozmawiać.
Życzymy ci powodzenia. Do zobaczenia.

z Anią z Zielonego Wzgórza rozmawiały: Oliwia Kotlarz i
Roksana Dawidowicz
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       NEWSY Z OSTATNIEJ CHWILI

           Krup atakuje!

Na Wyspie Księcia Edwarda pojawił się krup. Krup to
inaczej błonica krtani - choroba bardzo zakaźna, która
bez leczenia prowadzić może do uduszenia. Ostatnio
Ania Shirley uratowała Minnie, córkę  państwa Berry i
siostrę swojej najlepszej przyjaciółki Diany. Rodzice
Minnie i Diany wyjechali do miasta, a ich młodsza
córka właśnie wtedy zachorowała na krup i dostała
silnego ataku. Na szczęście Ania zachowała zimną
krew i podała jej peleakuanę. Objawy krupu to
chrapliwy oddech i gorączka. Jeżeli zauważycie u
siebie takie objawy, nie zwlekajcie i pędźcie do
lekarza!

ostrzega: Weronika Myrchel

Smutna informacja dla
mieszkańców Wyspy Księcia
Edwarda, bank Abbey
zbankrutował! Pieniądze niestety
przepadły i nie zostaną oddane
klientom, pracownicy przepraszają
i życzą osobom, które trzymały tam
swoje oszczędności, aby wszystko
się poukładało po stracie
pieniędzy. Sami pracownicy banku
znaleźli już na szczęście nową
pracę.
zrelacjonowała: Natalia
Smolarek

.
       Nieoczekiwane bankructwo!
Klienci tracą wszystkie oszczędności

Egzaminy do Queen's Academy – gdzie szkoli się
przyszłych nauczycieli już za nami! Do szkoły w
Charlottentown zdawano test z historii i literatury
angielskiej oraz z geometrii. Egzamin pisało kilku
najlepszych uczniów panny Stacy, takich jak Moody
Sputegon, Janka, Prissy Andrews i Józia. Jednak
wszyscy jesteśmy dumni z najlepszych - Ani Shirley i
Gilberta Blathy, którzy uzyskali najwyższe oceny.
Gratulujemy wszystkim, którzy podjęli się tego tak
trudnego wyzwania i życzymy powodzenia podczas
całego okresu nauki w tej prestiżowej szkole. 

  Dwoje uczniów z Avonlea 
    z najlepszymi ocenami!
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     CO SIĘ DZIŚ NOSI, CZYLI SŁÓW PARĘ O MODZIE

                  ROZMOWA Z GILBERTEM BLYTHE

- Czemu uratowałeś Anię Shirley ze stawu Państwa Barrych?
- Uratowałem Anię, żeby w końcu mi wybaczyła, ale też z dobroci. Nie
mogłem patrzeć, jak trzęsie się w zimnej wodzie.
- A dlaczego nazwałeś Anię "Marchewką"?
-Chciałem po prostu zwrócić na siebie uwagę i ją zauroczyć. To nie było
zbyt mądre z mojej strony. Przez całe lato próbowałem się z nią pogodzić
- Czy chciałbyś dostać stypendium Avery`ego?
- Nie powiem, chciałem i będę się starał następnym razem, ale gratuluję
Ani. Z mojego Złotego Medalu też jestem dumny.
- Czy lubisz Ruby Gilo tak bardzo jak ona ciebie?
- Lubię ją, ale na pewno nie tak bardzo, jak ona mnie. Jest dla mnie po
prostu zwykłą koleżanką.
- A Ania?
- Chciałbym, żeby odnalazła w końcu we mnie swoją bratnią duszę.
rozmawiali: Michał Kwiatkowski i Jarek Dydak

.

Każda dama i każdy kawaler powinni wiedzieć, co jest dziś na topie w
dziedzinie ubioru. U kobiet bardzo modne są długie piękne sukienki z
bufiastymi rękawami. Mile widziane są koronki i dużo falbanek. Modne są
również kołnierzyki i broszki. U każdej młodej damy powinny znaleźć się
również rękawiczki (atłasowe lub skórzane). A wachlarze (na uroczyste
wyjścia np. na przedstawienie również z piór) powinny dopełniać
stylizacje.
U mężczyzn obowiązkowo koszula w paski lub w kratę. Na koszulę
wkładamy elegancką  kamizelka lub sweter typu pulower. Do tego
krawat. Buty oczywiście skórzane i zapinane. W garderobie każdego
młodego człowiek muszą znaleźć się również gumowe szelki, najlepiej ze
srebrnymi metalowymi klipsami. 
Kapelusze natomiast modne są i u kobiet i u mężczyzn.

poleca: Julia Curyło

.
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                            KRONIKA TOWARZYSKA
               CZYLI CO SIĘ WYDARZYŁO OSTATNIO

Nasza redakcja:
Julia Curyło, Weronika Myrchel, Natalia Smolarek,
Oliwia Kotlarz, Roksana Dawidowicz, Robert
Salamon, Krystian Ród, Oskar Czaja, Jarosław
Dydak, Michał Kwiatkowski, Filip Jagieluk

Foto i rysunki: prace własne, pixabay

opiekun: Magdalena Łagun
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W dzisiejszym wydaniu Kroniki: ślub pana
Philipsa z Prissy Andrews, przedstawimy Wam
sylwetkę nowego pastora w Avonlea i zaprosimy
na piknik! 
Na początek informacja, że w naszym pięknym
Avonlea Ania Shirley jest już 2 lata, dlatego z tej okazji
organizowany jest piknik na świeżym powietrzu
oczywiście nad Jeziorem Lśniących Wód. Będą gry,
zabawy, konkursy np. skoki w workach czy bieg na
trzech nogach oraz wiele wiele innych atrakcji. Ania i
jej koleżanki upiekły na tę okazję wiele różnych ciast i
babeczek. Będzie też słynny sok malinowy Maryli.
Wszyscy są mile widziani!
kronikę redagował: Robert Salamon

Pan Philips i Prissy Andrews nareszcie się pobierają.
Długo im to zajęło, ale w końcu się stało. Msza ślubna
odbędzie się 25 czerwca o godzinie 15.00, a 
poprowadzi ją nowy pastor. Przynieście koniecznie
prezent lub kwiaty. Kościół ozdobiony będzie przez
nieocenioną Małgorzatę Linde kwiatami z jej pięknego
ogrodu. Podczas uroczystości zagrają na fletach i
zaśpiewają koleżanki Prissy ze szkoły. Warto być na
tych zaślubinach nauczyciela i uczennicy. To
niecodzienne wydarzenie. Młodej parze oczywiście
życzymy szczęścia na nowej drodze życia.
                                                                                     
Avonlea ma nowego pastora nazywa się Allan, a jego
pierwsza msza odbędzie się za 2 dni. Niestety Rada
Avonlea nie jest jeszcze do niego przekonana, bo jest
zdecydowanie młodszy od swego poprzednika.
Miejmy nadzieję, że szybko się to zmieni.   
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