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Záhradkárstvo 
1.  Páči sa vám táto robota? 

Áno, veľmi. 

2. Čo sa tu dá robiť? 

Robí sa tu s kvetinkami, presádza sa tu, zbierajú sa kvietky. 

3. Ako sa vaše výrobky predávajú? 

Veľmi dobre, o naše výrobky je veľký záujem. 

4. Ako sa tu pracuje? 

Taktiež dobre, vyrábame kvetinky a ďalšie zaujímavé veci. 

5. Aká tu je atmosféra? 

Je tu sranda, animátorky sú na nás milé a sú strašne super, všetci ich 

milujeme. 

6. Chceli by ste niečo zmeniť? 

Je tu príliš veľká tma, chcelo by to nejakú lampu, ale inak tu je veľká 

sranda, príďte, nebudete sa tu nudiť! 
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Úrad práce 
Práve na úrade práce si naši MiniTrnavčania našli svoju 

vysnívanú prácu. V prvý deň, keď si niektoré deti nevedeli 

rady v novom meste, prišli práve tam. My sme sa na túto 

prácu prišli pozrieť bližšie. 

Pracovníčka: ,,Na miniTrnave som bola aj minulý rok. Bohužiaľ 

len posledné 4 dni, dovtedy som nenabrala odvahu. Tento rok 

však plánujem aktívne chodiť. Práca na úrade ma baví.“ 

Redaktorka:  ,,Vyskytli sa nejaké problémy?“ 

Pracovníčka: ,, Nie, miniTrnavčania sú na úrade práce slušní 

a disciplinovaní.“ 

Redaktorka:  ,,O aké miesta sa občania zaujímajú najviac?“ 

Pracovníčka: ,, Väčšinou polícia. Aj preto je v miniTrnave toľko 

policajtov. Obľúbené sú aj miesta v Papajku alebo v Tanečnej 

akadémii.“ 

Takže MiniTrnavčania, keď ešte stále hľadáte prácu, bežte na 

Úrad práce, kde vám s radosťou pomôžu. 

 

Pondelková oblievačka 
Začiatkom týždňa nás privítal horúci pondelok a s ním aj 

Balónová vojna: všetci sa začali ohadzovať balónmi naplnenými vodou. 

Človek sa im ťažko uhol, ani jeden občan nezostal suchý. Nanešťastie, 

väčšina vody zostala v plastových prepravkách, ktorá skončila na 

náhodných okoloidúcich miniTrnavčanov. Ďakujeme vedúcim za 

takúto parádnu zábavku a dúfame, že si pre nás takéto osvieženie 

prichystáte aj nabudúce! 
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Smetiari a ich ťažká práca 

Interview 
 

Sympatických smetiarov sme stretli v Papajku pri malom dobití 
síl. 
Redaktor: Dobrý deň, mohla by som s vami spraviť rýchly rozhovor? 

Smetiar: Samozrejme. 
Redaktor: Takže, pán, baví vás táto práca? 

Smetiar: Veľmi nás baví aj napriek tomu, že je niekedy únavná. 

Niektorých z nás motivuje stať sa aj v dospelosti smetiarmi. 

Redaktor: Sú naši miniTrnavčania neporiadni? 
Smetiar: Niektorí aj napriek napomenutiam rozhadzujú odpadky 

a znečisťujú miniTT, ale pevne veríme, že s odstupom času si 

odvyknú. 

Redaktor: Chceli by ste niečo odkázať miniTrnavčanom? 

Smetiari: Čistiť a triediť! To je naše motto. 
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Zavreli nám divadlo 

Naše divadlo, ktoré nám minimálne raz za deň zaručovalo 
kultúrne sa zabaviť pri predstavení, je zavreté! Dnes (17.7.) nám 
nevystúpia žiadni herci a nepozrieme si žiadny zaujímavý príbeh.  

Nemusíme za ním však dlho smútiť. Mali by sme sa ho opäť 
dočkať, pretože zajtra (18.7.) sa zase otvorí. Stánok nebude dlho zívať 
prázdnotou.  

Názory na divadlo 
- Dobrý 

- Žiadny 

- Nemáme ho radi, lebo musíme vystupovať 

- Dobré podľa mňa 

- Pekné vystúpenia 

- Je to celkom dobré, 2x som tam pracoval 

- Zlý 

- Mne sa páči 

 

Čo by ste chceli zmeniť v miniTT? 

1. viac pracovných miest 

2. nech sa všetky deti usmievajú 

3. všetky obchody by mohli byť otvorené od rána 

4. väčší priestor 

5. menej policajtov 

6. viac pracovných pozícii 

7. odstrániť figurínu z javiska 

8. viacej článkov v novinách 

9. väčšie výplaty 

10. zlacniť a častejšie vydávať noviny 

11. viac vtipov v novinách 

12. v novinách písať o policajtoch 
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Rozhovor s minuloročným starostom 
Filip vyhral minulý rok túto dôležitú pozíciu, bez ktorej by naše mesto 

ťažko fungovalo a panoval by v ňom zmätok. Bývalý starosta 

navštevuje miniTT aj tento rok a rozhodli sme sa ho vyspovedať. 

1. Aké to bolo riadiť celé mesto? 

Bolo to náročné, lebo toho bolo veľa. 

2. Chcel by si vrátiť čas a mať opäť všetko pod palcom? 

Nechcel, lebo ma to baví viac očami bežného občana. 

3. Aké sú výhody/nevýhody? 

Výhody: veľa ,,lóve‘‘ 

Nevýhody: novinári 

4. Myslíš, že má náš starosta dobré rozhodnutia? 

Áno, väzenie a súd sú dobré veci, ale nie príliš využívané. 

5. Máš nejaké tipy pre súčasného starostu? 

Pre súčasného starostu nemám žiadne tipy a triky, pretože to robí 

dobre. 
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miniTrnavské rozhovory 
Redaktor: Dobrý deň. Môžem sa vás opýtať pár otázok? 

Anonym: Dobrý deň. Môžete. 

R: Boli ste tu aj minulý rok? 

A: Áno 

R: A viete mi povedať čo sa tu zmenilo? 

A: Viete čo, niektoré stánky sú na inom mieste a sú tiež pridané 
remeslá. 

R: Zmenili by ste tu niečo, alebo vám to takto vyhovuje? 

A: Myslím, že by som potrebovala väčší plat. 

R: Aký plat by vám vyhovoval? 
Napríklad za 1hod.? 

A: Za 1hod. asi 100 trniek. 

R: Aká práca vás najviac zaujala? 

A: Kvetinárstvo. 

R: Môžem sa opýtať prečo? 

A: Môžem odpovedať? 

R: Áno 

A: Sú tam veľmi milí ľudia s ktorými sa dá ,,pokecať‘‘. 

R: Máte tu kamarátku alebo známych s ktorými tu ste? 

A: Mám tu kamarátku aj sestru. 

R: Ďakujem za rozhovor. Dovidenia 

A: Dovidenia. Možno sa ešte stretneme 
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Moja Trnava 

Dnes sa mám stretnúť s mojou kamarátkou zo strednej- 

Lenkou. Presnejšie, stretnutie sa začína o 5 minút - čiže 

1245 v Thalmeineri. A sľúbila som jej, že vybavím aj stôl. 

Nuž, čo už so mnou. Ledva som to stihla... No teraz už 

sedíme za guľatým stolom s bielym vyšívaním obrusom. 

Odrazu sa mi zatmelo pred očami, ale o chvíľu som už 

sedela na svojom mieste, no niečo sa mi tu nezdá... 

,,Lena, prečo máš na sebe staro-rúžové šaty a klobúk?“ 

,,To skôr ja sa ťa musím spýtať, prečo máš na sebe...“ 

a potom som si to všimla. ,,Myslím, že sme sa ocitli v roku 

1899!“ Rozbehli sme sa ku vchodovým dverám a vonku 

sme ako prvé zbadali morový stĺp, koče, ktoré ťahali kone, 

ľudia podobne oblečení nám, trhy... a vonku bolo cítiť 

čerstvý vzduch. Vo vreckách nám štrngotali koruny. Hneď 

mi napadlo, na čo ich môžeme minúť:  

!!!TRHY!!! 

...o 1hodinu... 

Opäť sme v Thalmeineri. V roku 1899. Zatmelo sa nám 

pred očami a opäť sme sedeli na svojich miestach, ale už 

opäť v roku 2018. Pozrela som sa na hodinky... 1247!!! Čo? 

Ako? 

To sa ešte do dnes nezistilo... 


