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Rozhovor so skautmi 

Napĺňa Vás práca skauta? „Áno.“  

Čo sa na skaute robí? „Stretávame sa tam s kamarátmi.“ 

Odporúčali by ste skaut aj iným? „Odporučil by som skaut 

každému.“ 

Čo Vás na skaute baví? „Tábory a atrakcie.“ 

Páči sa Vám v miniTrnave? „Je to tu v pohode, ale mysleli sme si, 

že tu bude viac ľudí.“ 

 

Pobláznenie v novinách! 

V stánku s novinami hlavné vedúce spievali do nafúknutých balónov 

pesničky ako napr: Dve malé blchy alebo Kohútik jarabý, a dávali si 

challange, kto si skôr dá balón do úst! Tento „orchester“ bol počuť cez 

pol mimiTrnavy! Ako dopadol s nimi rozhovor? 

„Prečo ste začali túto akciu?“ 

„Lebo sme našli balóny.“   :P 

„Chcete spraviť obchod s predajom „Balónových okuliarov?“ 

„Áno, mám to ako plán do budúcnosti, práve si otváram živnosť.“ 

„Aké produkty chcete ešte produkovať?“ 

„Chcem ešte produkovať „Hudobné balónové nástroje.“ 

„A ešte iný produkt?“ 

„Nie, nič iné ma nenapadá.“ 

„Jaj, moje oči sa mi rozišli.“ 

 

Nová móda 

Viete o tom, že v miniTrnave je založená „nová móda“? 2 dievčatá 

náhodne vymysleli novú módu netušiac, že sa objavia v našich 

novinách. Ako je už známe stalo sa to náhodou, keď dievčatá lepili 

plagáty. Ak niekoho náhodou uvidíte hrať volejbal s lepiacou páskou 

obmotanou na rúrke od nej alebo niekoho s kúskami lepiacej pásky na 

nohách viete, že je to nová mimiTrnavská móda. 

 

Reklama remeslá 

V remeslách sa dobre žije, 

keď nám ihla pekne šije. 

Prijímame veľa detí, 

zelená vždy pre nás svieti. 
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Čo tancuje naša tanečná akadémia? 

miniTrnavská tanečná akadémia nám predviedla nádherný tanec, 

sprevádzaný nádhernou piesňou, ktorá pripomína pobyt na ostrove. 

 

MiniTrnavská univerzita promovala svojich študentov 

miniTrnavská univerzita promovala svojich študentov a udelila im 

diplomy bakalára a omnoho viac titulov. Bolo tam celé miniTrnavské 

mesto a nakrúcala to aj mestská miniTrnavská televízia. Promovaným 

titul udelil sám starosta miniTrnavy. 

 

ČO SA DEJE V miniTRNAVE? 

Na úrad práce prišlo niekoľko ľudí, žiadajúcich o prácu. V kine sa 

premietajú rozprávky. Smetiari, ako vždy upratujú po neporiadnych 

občanoch miniTrnavy. V Markete sa predávajú kvety, hlinené 

a sadrové výrobky remeselníkov, oblečenie a včera sa predávali aj 

tašky. Na univerzite pár detí študuje. Kto asi bude najmúdrejší? 

 

Rozhovor s hrnčiarom: 

Koľko vecí ste už vyrobili? Niekoľko desiatok vecí od kvietkov až 

po model chalúpky dokonca deti vytvorili spoločne projekt modelu 

miniTrnavy. 

A ako sa Vám robí? Podľa druhu výrobku. 

 

Rozhovor s predavačkou v Markete 

Predávate veľa výrobkov? Áno. Náramky, náhrdelníky a ďalšie 

výrobky z Dizajnu. 

 

Rozhovor s pracovníkmi v Dizajne 

Čo teraz robíte? Vyrábame náramky, náhrdelníky, náušnice. 

Ste spokojné s prácou v Dizajne? Áno, sme s ňou spokojné. 

Čo najradšej vyrábate? Náramky. 

 

Rozhovor s animátorkou na Úrade práce 

Koľko detí sa vám tu vystrieda denne? Okolo 30 detí. 
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Návrhy občanov mini Trnavy: 

- Páči sa nám tu, len by sme chceli, aby sa platilo za VIP vízum a ako 

povolanie máme najradšej Mestskú hliadku. 

- Páči sa mi povolanie policajta a aj v Kreatívnych dielňach. Chcel by 

som, aby tu bolo viac povolaní. 

- Chcela by som tu viac pracovísk, ale páči sa mi tu. Najviac sa mi 

páči práca v Remeslách.  

- Chcel by som tu viac pracovísk. Najviac sa mi páčila práca na 

Matrike. 

- Najviac sa mi páči povolanie v Herni. Chcela by som, aby boli ceny 

v Markete lacnejšie. 

- Chcel by som, aby sa mohlo viac detí zamestnať v jednom povolaní. 

- - Najviac sa mi páči povolanie na Matrike. 

- Najviac sa mi páči povolanie v Papajkovi. Chcela by som zmeniť, 

aby otvárali skôr. 

- Chcel by som zmeniť, aby boli veci v Markete lacnejšie. Najviac sa 

mi páči povolanie v Herni. 

 

NEPODARENÁ KRÁDEŽ 

Už je to skoro týždeň, čo mladíka v meste miniTrnava prichytili pri 

závažnom čine. Mladík údajne kradol peniaze z úradu práce. A však aj 

dobrý zlodej robí chyby. Pri krádeži mladík nespozoroval jedného 

z občanov mesta, ktorý k nemu pribehol a upozornil ho, že ak sa ešte 

raz niečo podobné stane pôjde na políciu. Zlodej sa zľakol a utiekol. 

Peniaze sa mu ukradnúť nepodarilo, a to len vďaka Danielovi 

Petrovičovi. 

Katarína Botosová 

SLADKÁ POKUTA 

A teraz pozor občania mesta miniTrnava. Policajti strašia na každom 

rohu. Za nedodržanú rýchlosť a jedno opakujúce sa napomenutie, 

môžete obdržať pokutu vo výške 5T. Radšej spomaľte, pretože za 

každé jedno zadržania sa bude pokuta zvyšovať. 

Katarína Botosová  

BANKOVÁ BITKA 

Včera okolo obeda bola Banka preplnená občanmi mestečka. Čo však 

tento rozruch spôsobilo ? Dvaja zamestnanci sa kruto pobili. Na 

miesto činu prišla aj polícia, ktorá údajne tento prípad riešila. Viac 

nám k tomuto prípadu povedal Daniel Petrovič, ktorý tento prípad 
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vyriešil a verte že pokutu, ktorú dvaja mládenci dostali bola výplata, 

ktorú aj v ten deň dostali.  

Katarína Botosová 

 

ANKETA – kde sa cez obed stravujú občania? 

Silvia  Rodičia jej jedlo prinesú 

Anna Rodičia jej jedlo prinesú 

Zuzka V Papajku 

Lili V Papajku 

Rasťo V Papajku 

Miška V Papajku 

Vanessa Rodičia jej nosia 

Nina Rodičia jej nosia 

Alžbeta Rodičia jej nosia 

Kika Rodičia jej nosia 

Elena Rodičia jej nosia 

David Ide domov  

Simon Ide domov 

Anita V Papajku 

Marek V Papajku 

Alex V McDonalde 

Marek V McDonalde 

Angelika V Papajku 

Viki V Papajku 

Karoli V Papajku 

Gréta V Papajku 

Julka V Papajku 

Vanessa V Papajku 

Papajko to vyhralo na plnej čiare. Druhé miesto vyhrala Rodičovská 

donáška. No a o tretie miesto sa delia deti ktoré idú domov sa najesť 

alebo idú do McDonalda. 

 

Minimestská štatistika 

V stredu došlo do miniTrnavy 49 nových obyvateľov. Starých 

obyvateľov ostáva 186. Takže spolu má miniTrnava za dnešok 235 

detí. 
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Starosta zvýšil pokuty a urobiť väznicu. Cenník Priestupkov beh 

20t,kradnutie 20t + väznica ,vyhrážanire 30t,bitka 20-30t + väznica 

,neuposlúchnutie 20t,uplatky 50t + navrhovaná cena úplatku , 

klamstvo 20t,nádávanie 30t a zničenie 50t. Väznica je postavená na 

mestskom úrade. 

 

ROZHOVOR SO STAROSTOM 

R.: Prečo ste sa rozhodli spraviť väznicu? 

S.: Mnohí tu vyčíňali, kradli, bili sa stále atď. 

R.: Za aký priestupok budete dávať občanov do väznice?  

S.: Budeme ich dávať za kradnutie, bitku a opakované porušovanie 

pravidiel. 

R.: Koľko hlasov bolo za ÁNO a koľko za NIE? 

S.: Za ÁNO 77 za NIE 17. 

R.: Môžu ísť do väznice aj animátori? 

S.: Nie 

R.: Kto bude strážiť väznicu? 

S.: Bude nové zamestnanie: strážnik väznice? 

R.: Bude mestská hliadka viac vyškolená ako doteraz? 

S.: Nie, ale strážnici budú potrebovať aj kurz mestskej hliadky.  

 

ROZHOVOR S POSLANCOM 

R.: Čo hovoríte na nového starostu? 

P.: Je v pohode, myslím si že je veľmi dobrý. 

R.: Súhlasíte s väznicou? 

P.: Áno. 

R.: Majú podľa vás občania miniTrnavy dostatočný plat? 

P.: Áno. 

R.: Páči sa vám projekt miniTrnava? 

P.: Áno, veľmi. 

R.: Čo hovoríte na krádež peňazí v Banke? 

P.: Veľmi zlá vec! 

R.: Ako by ste ich potrestali? 

P.: Jednoznačne väzením!!! 

R.: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.  
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Môže starosta behať a nezaplatí žiadnu pokutu??? 

V stredu (2.8.2017) sme videli po meste miniTrnava behať terajšieho 

starostu mesta. Ako je možné, že keď spácha priestupok a nezaplatí 

žiadnu pokutu, nie je stíhaný?! Obyčajný obyvatelia by už boli 

stíhaný! Opýtali sme sa na to mestskej hliadky! 

R.: Ako je možné, že starosta behá a nezaplatí žiadnu pokutu? 

M.H.: Prepáčte, ale starosta sa ponáhľa na natáčanie! 

R.: To nie je fér!!!   

 

Veľká oblievačka!!! 

V stredu (2.8.2017) sa vonku na dvore uskutočnila oblievačka, ktorá 

trvala cca 20min. Občania sa zabávali naplno. 

R.: Čo hovoríte na oblievačku? 

O.: Veľmi veľa vody. 

R.: Páči sa vám oblievačka? 

O.: Áno. 

R.:  Treba na nej niečo zmeniť? 

O.: Občania by nemuseli vylievať vodu naschvál. 

R.: Ste spokojná z oblievačkou? 

O.: Áno. 
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