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VOĽBY
V piatok 28.7. sa v miniTrnave konali voľby. Kandidáti boli:
Adam Tačovský
Paľo Veselský
Juraj Veselský
Jakub Novák
Ondrej Remiš
Phoebe Atkinson.
Novým starostom sa stal Jakub Novák a ešte predtým, ako sa ním stal
vyhlásil: „Chcem zvýšiť ponuku pracovných miest. Pokúsim sa
zlepšiť podmienky mestskej hliadky, a preto chcem pre vyčíňajúcich
postaviť väzenie.“ Vo voľbách získal 43 hlasov.
A prezradil nám aj pár informácií o sebe:
Celkom ma potešilo to, že som sa stal starostom,
zatiaľ neviem, aké je to byť starostom. Na tieto otázky vám môže
odpovedať neskôr.
Kandidáti Adam Tačovský, Paľo Veselovský a Juraj Veselovský sa
nedostavili na voľby, záhadne zmizli a nikto ich nevidel a ani o nich
nepočul. Keďže nevyhrali post na starostu, tak sa to ďalej neriešilo!

Vtipy
Mama sa pýta Evy: „Eva, prečo má ten šalát takú čudnú chuť? Ja
neviem, mami, veď som ho aj mydlom umyla.“
Futbalista a hokejista si prídu do baru vypiť. Hokejista povie: „Jedno
pitie s ľadom.“ Futbalista: „ Jedno pitie s trávou.“
Chuck Norris presvedčil svoju babku, že nie je hladný

Kino
V kine stále dávajú:
- baby šéf
- trollovia
- vaina
- v hlave
Papajko
V pondelok ste si mohli pochutnať v Papajku na pizze, ktorá stála 60
trniek a limonáde, ktorá bola za 30 trniek.
Market
V markete ste si mohli včera kúpiť veľa druhov hlinených výrobkov
a sadrových výrobkov. Taktiež aj veľa iných kreatívnych a farebných
výrobkov.
Laboratórium
V laboratóriu včera vytvárali sadrové formičky, bomby do kúpeľa
a rôzne pokusy s očarujúcou vôňou.
Návštevníci
V piatok prišlo do miniTrnavy 270 detí. Z toho 50 bolo nových, 21
dievčat, 26 chlapcov. A tiež 220 ,,starých“(ktorý už majú preukaz).
A vo štvrtok nás navštívilo 197 detí a včera 266.
Ceremoniál starostu
V pondelok sa všetky deti dostavili k pódiu. Starosta podal svoj
príhovor medzi ktorým spomenul, že postavia väznicu na radnici.
Vraví, že tí, ktorí majú množstvo peňazí veľa vyčíňajú a porušujú
pravidlá miniTrnavy.
Opäť bosé nohy
Po ňom nasledovalo tradičné vystúpenie dievčat z tanečnej akadémie.
Všetci pozorne sledovali a páčilo sa im to.

Prieskum stanovíšť a ich pozícií
Názov stanovišťa

Najvyšší počet zamestnancov za týždeň

Kino

30

Oddychovka

20

Remeslá

50

Smetiari

43

Market

30

Herňa

30

Noviny

27

Úrad práce

43

Dizajn

50

Ihrisko

42

Matrika

25

Papajko

25

Banka

59

minitrnavská televízia

35

laboratórium

22

Záhradkárstvo

32

Tento prieskum jednoznačne vyhrala Banka, na druhom mieste sú
Dizajn a Remeslá a na treťom Smetiari a Úrad práce. Len o chlp
tretiemu miestu utieklo Ihrisko.

Divadlo
V piatok sa na pódiu konalo vystúpenie. Hlavnou postavou bol
Mickey Mouse, ktorý cestoval po svete a spoznával nových
kamarátov. Jeho nový kamaráti mu dávali hádanky, kto sú. Diváci
Mickeymu pomáhali a všetkých kamarátov hravo uhádli.

Horúce novinky
Banka sa nechce vyjadrovať ku krádežiam spáchanými kriminálnikom
Dominikom, ktorý odmieta potvrdiť odcudzenie peňazí!
Redaktori miniTrnavských novín pozorovali hliadkarov a zistili, že
niekoľkokrát ignorovali beh!
Pracovníci laboratória ohrozili svoje životy počas pokusu ,,výbuch
sopky“!
V meste detí sa mnohokrát prihodia zranenia, no vedeli ste, že
najvážnejšie bolo zlomený prst?!

Rozhovory s našimi občanmi a spoluobčanmi
Čo hovoria na miniTrnavu?
1.Páči sa ti tu? Áno.
2.Ktoré povolanie máš najradšej? Policajt.
3.Koľko dní si tu? 7.
4.Máš titul? Nie.
5.Mal si pokutu od polície? Nie.
6.Ako si prišiel na to, že sa koná miniTrnava? V škole.
7.Páčilo sa ti v kine? Áno.
Reštaurácia Papajko
1. Pracovala si v reštaurácii Papajko? Áno.
2. V ktorý deň? Utorok
3. Čo ste robili? Cheesecake
4. Ako sa ti v tejto práci páčilo? Dobre
5. Považoval si ju za najlepšiu? Nie
Eduard: Páči sa mi byť v mestskej hliadke. Ale nepáčilo sa mi, že bol
kurz príliš drahý. A určite by som chcel ostať v mestskej hliadke aj
naďalej.
Damián: Budem vystupovať na talent šou. Bude robiť triky s loptou.
Ako napríklad žonglovanie a kľučkovanie.
Kreatívne dielne
Dobrý deň! Čo vyrábate?
Ozdobu servítkovou technikou.
Čo na to potrebujete?
Podklad, servítku s pekným vzorom, lepidlo, bielu farbu.
Ďakujem za rozhovor.
Oddychovka
Čo by ste nám povedali o oddychovke?
Dá sa tam dobre oddychovať.
Je to dobrá práca?
Áno. Baví ma to.

Univerzita
Čo všetko sa dá vyštudovať na univerzite?
Bakalár, magister, profesor a doktor.
Je tu ťažké sa učiť?
Nie.
Ihrisko
Prečo ste si vybrali túto prácu?
Preto, že rád posilňujem.
Baví vás to?
Hej, mám tu aj kamošov.
Rozhovor s „kriminálnikom“ Dominikom:Vieš, že máš najviac
pokút v miniTrnave?
Dominik: Áno
Koľko pokút už máš?
Dominik: Neviem. Dosť.
Prečo máš toľko pokút?
Lebo mám súrne práce.
Koľko si už zaplatil za pokuty?
Asi 300 trniek.
Ako sa ti páči v miniTrnave?
No celkom fajn. Až na tie pokuty.
Máš rád mestskú hliadku?
No celkom áno.
Ktorý šport je tvoj najobľúbenejší?
Futbal. Som celkom dobrý.
Ďakujem za rozhovor.

Tanečná Akadémia
Prečo učíte tance?
Lebo sama tancujem 12 rokov. A začať s tým bolo jedno z najlepších
rozhodnutí.
Ako to deťom pomôže ?
Naučia sa niečo nové a rozvinú svoje pohybové schopnosti.
Máte veľký záujem detí ?
Máme väčšinou plno.
Aké druhy tanca tancujete ?
Hip-Hop, India, Orientálne, tance zo stužkami /svármi, scénické.
Ktoré tance Vás a deti najviac bavia?
India, Hip-Hop, orientálne tance.
Herňa
Rozhovor sme robili s Dávidom z herne:
1.Ako sa Vám tu páči ? Dobre, hráme sa tu s kamarátmi.
2. Našli ste si aj svoje vysnívané zamestnanie? Áno, najviac ma
zaujala oddychovka a herňa.
3.Aký sú kamaráti v herni ? Sú milí a spolupracujeme.
4.Aký názor máš na starostu? Je to zaujímavá osoba.
Reklamy
Univerzita už vyškolila 113 policajtov. Záujemcovia o kurzy mestskej
hliadky sa môžu hlásiť na Univerzite. Kurz je spoplatnený- 200 trniek.

Štvrtková chvíľka poézie
Smetiari
Dôležitá práca to je,
bez nej poriadok neexistuje.
V oranžovej uniforme odvážne pochodujú,
odpadky do vriec im snáď samé naskakujú.
Aj za policajtmi sa niekedy nachádzali,
aby všetok odpad z mesta po zatknutí vyčistili.
Záhradníci
Mesto svojimi kvetmi obohacujú,
tým radosť roznášajú.
Kvetiny sú im vďačné,
veď v kvetináči nie sú sebestačné.
Niektorí tam sú celodenne,
odchod si však určujú dobrovoľne.

Všetko alebo nič
Zaplatíte len 5 trniek a môžete si vylosovať z našej zázračnej škatuľky
a vyhrať noviny zadarmo, zľavu na noviny v akejkoľvek výške alebo
nič. Ale určite to vyskúšajte. Organizátor tejto hry Simon Vás vrelo
privíta.
Akékoľvek námety, nápady a pripomienky na noviny môžete
napísať a vhodiť do krabičky v stanovišti Noviny.

