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Noviny 
Nový prírastok do rodiny 

Zmenáreň je nový stánok, ktorý nám pribudol. Slúži na zamieňanie 

minuloročných trniek za nové. Odlišujú sa pečiatkou na za zadnej strane. Takže, 

keby ste chceli platiť starými trnkami, tak sa vám to nepodarí! 

 

Návšteva Michaela Jacksona  

Tento rok na pódiu pribudla jedna veľmi známa osobnosť. Všimli ste si ho? Nie 

je síce živý no ozvláštňuje nám tu naše priestory. Veď to bol nejaký ,,kráľ popu“. 
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Tajomný zvuk buráca MiniTrnavou 

Počas celého dňa nám remeselníci vyklopkávali a robili veľký hluk. Stolári 

vytvárali rôzne drevené kreatúry ktoré sa môžu zakúpiť v markete. 

 

 

Vyrábajú sa  tu knihy? 

Zaujímavé stanovisko pre všetkých milovníkov kníh. Žiadne písanie vás na 

tomto stanovisku nečaká. Vašou pracovnou náplňou je iba prosté zväzovanie 

kníh. Knižné výtvory si môžete kúpiť v Markete. 

Vylúpenie banky 

Druhý deň v našej miniTrnave sa uskutočnila výnimočná udalosť. Jeden 

nezbedný občan sa pokúsil ukradnúť peniaze z banky. Našťastie tomu zabránil 

iný statočný občan ktorý zavolal SBS. Peniaze zostali na svojom mieste a banka 

teraz bez problémov pokračuje! 
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Pikošky, sťažnosti a pochvaly 
Všade po meste sú vylepené volebné plagáty, ale kto z nich si zaslúži vyhrať 

voľby a stať sa starostom mesta? 

Zábavný park plače, že nemá klientov, pritom, si neuvedomuje, že by mal znížiť 

ceny. 

Všetci sa sťažujú na nedostatok sekretárok, pritom sú potrebné do každého 
stánku. 

Jeden zo zamestnancov vychválil automat na kávu, vraj lepšiu ešte nepil! 

Niektorí členovia banky dávajú svojim kamarátom trnky zadarmo! 

Chalani rozdávajú chlebíky za žmurknutie od báb! 

Občania sa hnevajú na policajtov pre obrovské množstvo pokút! 

Naši redaktori dokážu tajne pozerať filmy, ktoré premieta kino! Samozrejme, 

nie že by sme to aj robili... Keďže náš stánok je presne za premietačkou, nikdy 

nám neujde, čo práve ostatní občania sledujú. Našou výhodou je, že nemíňame 

svoje trnky, no nevýhodou to, že zvuk vôbec nepočujeme a obraz nám kazia 

mreže. 

Program na stredu 11.7. 2018 

Oddychovka - človeče nehnevaj sa, slovná reťaz, pexeso, twister, omalovávanky 

Drevárstvo - rozoberanie a vyrábanie kvetináčov pre záhradkárstvo 

Kino - bude sa prehrávať Vaiana, Rio 2,Tajný život maznáčikov 
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UNIVERZITA 
Väčšina detí berie univerzitu ako nudnú školu, no dá sa tam hravým spôsobom 

naučiť kopec zaujímavých vecí a môžete si vytvoriť aj vlastnú prednášku. Na 

jednu hodinu ich príde pozrieť okolo 29 žiakov. Kurz stojí 100 trniek. Pracuje sa 

tam dobre a študenti sú spokojní. V stredu (11.7.) budú môcť občania študovať 

za bakalára. 

Úžasná prednáška 

Dňa 11.7.2018 [streda] o 10:30 hod. 

Milí miniTrnaváci, Univerzita vás pozýva na skvelú 

prednášku o extra-zaujímavom zvieratku – pakobilke. 

 

 

 

 

 

Vtipy 
Hádajú sa tri sliepky, nemecká, česká a slovenská, ktorá z nich znesie viac vajec 

za deň. ,,Ja znesiem päť vajec za deň!‘‘ povie nemecká sliepka. ,,Dobré,‘‘ hovorí 

česká. ,,Ja znesiem až sedem vajec!‘‘ Slovenská len pokrúti hlavou a dodá: 

,,Načo by som si ja namáhala svoju prdelku... Veď sa dajú kúpiť v obchode!‘‘ 

Učiteľ vyvolá Janka pred tabuľu a pýta sa ho: ,,Janko, aký je toto oceán?‘‘ Janko 

mlčí a učiteľ povie: ,,Správne! Je to Tichý oceán.‘‘ 

 

Súťažný 

minikvíz, 

výhra až 50 

trniek! 

Poplatok len 10 

trniek. 
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Hádanky 

Nie som ježko, predsa pichám, môj kvet sa ti páči, no prezradím ti iba 

jedno: bývam v kvetináči. 

Chytíš to do ruky a hneď ti to spadne. 

Je to dlhé aj krátke. 

Čo je tvoje, ale ostatní to používajú viac ako ty? 

Čo beží okolo hradu, no nikdy sa nepohne? 

Je to ťažké, ale nič to neváži. 

Je to ľahké, ale nevieš to chytiť. 

Voľby 

 

1 
 
 
Jakub Nádašský 

51 
hlasov 

2 
 
 
Ema Domoráková 

24 

hlasov 

3 
 

 

Lukáš Malovec  
 

 

18 

hlasov 

(kaktus) 

(voda) 

(meter) (meno) 

(hradby) 

(hádanka) 

(vietor) 
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Urobili sme rozhovor s kandidátmi a dali sme im pár otázok . 

1. Prečo si sa rozhodol/la kandidovať? 

    Jakub: Chcel som to vyskúšať, som prirodzene vodcovský typ. Som 

taktiež zodpovedný a chcel by som miniTT pomôcť. 

    Ema: Viete, dosť ma začali štvať tí novinári a v banke začali dávať 

o 10-100 Trniek viac. Povedala som si, že budem kandidovať kvôli 

tomu, aby som to napravila. 

2. Spravíš aj nejaké veľké zmeny? 

    Jakub: Plánujem väznicu a súd. 

    Ema: Plánujem väzenie, len neviem, či mi to dovolia. 

3. Plánuješ chodiť do miniTT po celý čas? 

    Jakub: Určite áno. Okrem budúceho týždňa  ktorý strávim mimo 

MiniTrnavy.  

4. Jakub, páči sa ti byť starostom? Je to veľká zodpovednosť? 

Je to naozaj veľa práce. Každý niečo chce, napr. tanečné štúdio prišlo 

za mnou s prosbou o nové reproduktory na promóciu ktorá bude 

v stredu (11.7.) na ktorú sa všetci tešíme. 

Dúfame že starosta túto neľahkú úlohu s prehľadom zvládne. Naša 

redakcia mu srdečne drží palce, zatiaľ vyzerá všetko v poriadku. 
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Báseň  

MiniTrnava, to mestečko je malé 

no zabávame sa tu nonstop, teda stále. 

Zábavy tu je habadej, 

v divadle má dielo krásny dej. 

 

Starostu my nového máme, 

v zábavnom parku sa radi hráme. 

Je tu všetko možné, čo len chceš, 

pozerať rozprávku v kine, to nie je des.   

 

V banke peniaze vydávajú, 

v zmenárni peniaze zamieňajú. 

Policajti stále strážia, 

pokút sa oni nenabažia. 

  

 

 


