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Reštaurácia?! 

Naše redaktorky sa vo štvrtok (3.8.2017) vybrali najesť do Papajka. 

Čo ich tam ale čakalo? Na čašníčku čakali 5 minút a nebolo tam ani 

veľa ľudí. No nakoniec si objednali kakaový a pizzový koláč. A čo 

dostali? Koláč veľkosti 3,5 cm! Boli 3 a každá dostala iba 1 koláč tej 

veľkosti a viete koľko stál? - 90 trniek! A čašníčky neboli vôbec 

ochotné! 

 

Kládli ste si otázku, či je náš terajší starosta dobrý? 

Opýtali sme sa na to miniTrnavčanov! 

Väčšinou odpovedali: 

,,Áno! Myslím si, že je super a k tomu aj múdry! Je dobrý!“ 

Niektorí sa však odvážili povedať aj: 

,,Ja by som bol oveľa lepší ale nesťažujem si! Mohol by byť aj oveľa 

lepší!“ 

Takže pán starosta, občania majú o vás veľkú mienku 

 

Čo nám prezradili rodičia našich občanov? 

- Pači sa im tu, majú tu jedno dieťa a keby sa miniTrnava konala aj 

budúci rok, tak by určite prišli. 

 

- Majú tu jedno dieťa páči sa mu tu chce prísť aj na budúci rok. 

 

- Sú tu dvaja súrodenci páči sa im tu a chcú sem do miniTrnavy aj na 

budúci rok. 

Veľmi sa im tu páčilo, chceli by túto miniTrnavu  predlžiť , veľmi to 

je pekne, aj oni by sa tu chceli hrať  pracovať ☺. 

 

- Niektoré deti prišli v posledných dňoch, nevedeli aké to tu je 

parádne a teraz hovoria či sa to nedá predĺžiť. 
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Hádanky 

JE TO MODRÉ A LIETA TO. ČO JE TO? 
vrabec s kŕčovímy žilami 

 

JE TO V TRÁVE JE TO ŽLTÉ A ZAČÍNA SA TO NA PÍSMENO H. 

ČO JE TO? 
húsatko 

 

TOČÍ SA TOČÍ, NAJSKÔR ZELENÉ JE, POTOM ČERVENÉ. ČO 

JE TO? 
žaba v mixéri 

 

Vtipy 

Syn sa pýta otca: ,,Môžem sa pozerať na televíziu?“ otec mu odpovie: 

,,Áno, ale zapnúť si ju nesmieš!“ 

 

Ide windsurfista po mori a pod ním sú 2 žraloky. Jeden hovorí: 

„Ide nám olovrant!“  a ten druhý na to: „Na tácke aj so servítkou!“ 

 

Pán riaditeľ ide po chodníku, šmykne sa a zlomí si nohu. O chvíľu 

príde  žiak a sadne si na lavičku a začne plakať. Ide okolo učiteľka 

a spýta sa žiaka: ,, Plačeš lebo si pán riaditeľ zlomil nohu? Nemusíš 

plakať! On sa uzdraví!“ žiak odpovie: ,, Nie preto, ale preto, že som to 

jediný z triedy nevedel!“ 
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Rozhovor s deťmi 

R.: čo sa ti na mini trnave najviac páčilo? 

Andrejka: najviac sa mi tu nepáčilo nič, lebo všetko tu je veľmi 

dobré. 

R.: čo sa ti tu prihodilo? 

Andrejka: našla som si tu frajera.  

R.: koľko si tu bola dní? 

Andrejka.: bola som tu 9 dní. 

R.: aká práca je podľa teba najhoršia? 

Andrejka: smetiari, lebo zametajú hovienka po holuboch. 

R.:  akých animátorov máš najradšej? 

Andrejka: ja mám najradšej Lucku, Peťku v Pajku . 

R.: aké zamestnanie sa ti najviac páči. 

Viki: dizajn lebo som tam maľovala tričká, a bolo tam také dievča 

a ona rosipala všetky koráliky. 

R.: aké zamestnanie sa ti najviac páči. 

Lenka: tanečná akadémia – lektorka, lebo dostávam veľa peňazí. 

A tancujeme  na veľmi peknú hudbu. 

 r.: čo sa ti tu prihodilo? 

Lenka:  aj ja som si tu našla frajera. 

R.: chcela by si aby bola mini trnava dlhšie? 

Magdalénka: áno určite hej. 

R.: došla by si aj na budúci rok? 

Magdalénka: určite dojdem na 100%. 

R.: čo by si chcela na mini trnave zmeniť aby to bolo na budúci rok? 

Magdalénka: ja by som dala viac pracovných miest, zväčšila by som 

väznicu a dala by som  vízum rodičom iba na 10 minút. 

 

 

 

 

Celá redakcia sa Vám chceme srdečne poďakovať, že ste naše noviny 

kupovali a že ste ich spolu snami tvorili! ĎAKUJEME  
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Koľko detí prišlo do miniTrnavy? My naši animátori to všetko 

zapisovali a my sme rátali! 

Dátum  Noví Starí  Spolu za deň 

17. 7. 17 149 -- 149 

18. 7. 17 91 104 195 

19. 7. 17 62 147 209 

20. 7. 17 68 141 208 

21. 7. 17 69 150 218 

24. 7. 17 115 113 228 

25. 7. 17 103 184 287 

26. 7. 17 74 196 270 

27. 7. 17 80 197 278 

28. 7. 17 50 220 270 

31. 7. 17 95 171 266 

1. 8. 17 53 185 238 

2. 8. 17 51 200 251 

3. 8. 17 47 182 229 

spolu 1107 2190 3295 

 

Dokopy nás sem prišlo 1107 nových detí a to sme nerátali posledný 

deň. Denne sa sem vrátilo dokopy 2190 starých detí a úplne nás tu 

bolo až 3295. To je skvelé!! Tešíme sa na budúci rok!  
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