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PONDELKOVÉ VOĽBY KATASTROFOU
Pondelok 16.7. sa odohrali voľby, no to už je neplatná minulosť. Vznikla
petícia proti starostke. Petícia proti starostke sa stala po prvýkrát
v celej histórii miniTT. Kvôli tomu nastali druhé voľby v utorok. Petícia
bola schválená mestskou radou. Spravili sme rozhovor s dvoma
hlavnými členmi petície:
a) Prečo nastala petícia na starostku?
Starostka pred občanmi klamala. Pred mestskou radou
priznala vinu, ale pred občanmi sa nepriznala.
b) Koľko ľudí sa prihlásilo na petíciu?
Na petíciu sa prihlásilo 147 ľudí.
c) Čo si myslíte o danej starostke?
Na jednej strane klame, ale na druhej je milá i ochotná. No
na pódiu to naozaj pokazila.
d) Čo si myslíte o petícií?
Bolo to rozhodnutie, ktoré odhalilo pravdu.
e) Boli problémy s petíciou?
Áno. Starostka manipulovala ľudí v jej prospech, preto sa
mnoho ľudí nehodlalo prihlásiť na petíciu.
Mnohým občanov sa nepáčilo, že by mali byť vodení starostkou, ktorá
bola prvotne zvolená. Zorganizovali petíciu, aby to napravili... No bolo
to všetko nutné? Chudáci zamestnanci na Mestskom úrade
pripravovali nové voľby a spočítavali hlasy... A nakoniec občania opäť
zvolili tú istú osobu? Nastala niekde chyba? Niektorí sa vyjadrili, že ich
dojala svojou ospravedlňujúcou rečou a dávajú jej druhú šancu. My,
samozrejme, držíme novej starostke palce, nech všetko napraví
a spravodlivo vedie našu miniTT.
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Občania sú dôležití
Aj vám sa niekedy zdá, že v jeden deň sa to tu priam hemží občanmi
a v iný poriadne ani na nikoho nenarazíte? Že raz policajti nestíhajú
rozdávať pokuty, no inokedy idú zbankrotovať? Naše mestečko je
v prvom rade postavené na vás deťoch – občanoch, pracovníkoch
a tých, pre ktorých to tu všetko je. Môžete tu pracovať a zarábať,
potom míňať zarobené trnky na zábavu, hry a jedlo. Bez vás by tu bolo
len ticho a nuda.
Po ceste sme sa zastavili na matrike, kde sme sa dozvedeli pár
informácii o počte detí, ktoré sa tu radi trávia čas. V prvý deň sme tu
mali 276 detí – neskutočný nával. Aspoň sme si mysleli. Zistili sme, že
rekord zlomil utorok 10.7. s 319 deťmi. Naopak, najmenej detí tu bolo
zatiaľ v piatok 13.7. – 227, čo vôbec nie je zlé číslo.
Ako sme už spomenuli, všetko je tu pre vás! Kto iný by čítal tieto noviny
a tento článok? Preto sa nezabudnite s našou miniTT pochváliť
komukoľvek – kamarátom, rodine, spolužiakom,... Nech nás je tu čo
najviac a nech sa tu všetci spoločne zabávame a žijeme v našom
meste.
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ČAŠNÍK vs KUCHÁR
ČAŠNÍK

KUCHÁR
a)Ako dlho tu pracujete?

Nie veľmi dlho.
Papajko je dosť obľúbená
reštaurácia, preto je také
ťažké zohnať miesto. Na
úrade práce však prižmúrili oko.

Dosť dlho.
Práca v Papajkovi ma láka od prvého
dňa. Dnes však v tejto práci zostávam
a pracujem rada.

B) Páči sa vám toto miesto?
Práca kuchára je po viacerých stránkach
ťažká. Ale po čase tomu prídete na
korienok. Za pomoc ďakujem našej

Toto miesto má mnohému
učí. Napríklad, že práca
čašníčky nie je vôbec ľahká.

talentovanej učiteľke a vedúcej.

c) Mali ste niekedy nejaké problémy ?
S radosťou spĺňam pripomienky našich
zákazníkov. Jedna z nich bola znížiť ceny.
Po uvážení sme sa zhodli, že niektoré
z našich cien boli naozaj drahé. Odvtedy
máme spokojných zákazníkov.

Z môjho pracovania zatiaľ
nie. A dúfam že to tak
zostane.

d) Je táto práca náročná ?
Všetko záleží od tímu. Naša
skupina si, našťastie, rozumie
a dokáže spolupracovať.

To záleží, či sú mini-Trnavčania
hladní. Napríklad, raz sme mali kvôli
koláčom pri predajni veľkú radu.
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OBVINENÍ vs POLICAJTKA
OBVINENÍ (ZA BEHANIE)
POLICAJTKA (A JEJ REAKCIA)
a) Máte nejaké problémy?
Vlastnými očami som videla,
že behali. Rozdávam pokuty
spravodlivo.

Áno, mám. Policajtka nám
pred chvíľou dala pokutu za
rýchly krok.

b) Stalo sa vám to prvý raz?
Dotyčné ráno behali na
tribúnach.

Áno, toto bol prvý raz.

c) Je to podľa vás veľká pokuta?
Určite áno.

d) O akej sume sa bavíme?
Jedná sa o 40 trniek, ale voči
obžalovaným nemám žiadne
výhrady.

e) Chceli by ste niečo odkázať?
Hoci som policajtkou iba 30
minút, mám riadne
vyškolenie a držím sa
zákonov.

Áno. Žiadame o preškolenie
policajtov.

Obvinení občania sa išli sťažovať na políciu. Kapitán dotyčnú potrestal
napomenutím: „Keď sa to bude opakovať, odovzdáš odznak!“. My
však veríme, že sa už všetko vyriešilo a naším mestom nechodia
žiadni nespravodliví policajti, ani žiadni uponáhľaní občania.
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Na slovíčko s vedúcimi
Bez nich by sme nevedeli, ako to tu v našom meste chodí. Nevedeli by sme, čo
na čo slúži a boli by sme bez nich stratení. Naši vedúci majú každý svoje
stanovište, v ktorom sa nám venujú. Rozhodli sme sa pár z nich vyspovedať
a takto nám odpovedali:
1. Ako sa vám tu pracuje?
Ema: Najúžasnejšie na celom svete.
Ivan: Veľmi dobre, sme super kolektív.
Sabinka: Veľmi dobre, páči sa mi tu.
2. Pracoval/a si tu aj minulý rok?
Ema: Áno, bola to zábava.
Ivan: Áno, odniesol som si odtiaľ pekné zážitky a veľa skúseností, preto
som sa vrátil aj tento rok.
Sabinka: Nie, bola som tu pozrieť ako dieťa.
3. Aké máš stanovište?
Ema: Mám supermarket spojený s trhoviskom a som s ním veľmi
spokojná, vďaka skvelým deťom, ktoré v ňom pracujú.
Ivan: Nemám konkrétne stanovište, ale spravujem skupinu stanovíšť,
ktoré spadajú pod mestský úrad.
Sabinka: Pracujem na polícii.
4. Čo ti najviac prekáža?
Ema: To, že nie sú operadlá na stoličkách (laviciach).
Ivan: Momentálne mi nič neprekáža, pretože všetky negatíva sú
prínosom, ak má človek správny uhol pohľadu.
Sabinka: Niektorí policajti neposlúchajú.
5. Máš rád/rada deti?
Ema: Áno, mám.
Ivan: Áno, je to jeden dôvod, prečo robím túto prácu.
Sabinka: Samozrejme.
6. Aké máš plány na víkend? Oddýchneš si?
Ema: Mám v prvom rade na pláne veľa, veľmi veľa spať a naberať nové
sily do ďalšieho super týždňa v miniTT.
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Ivan: Tento víkend budem pracovať v dvoch prácach, ktoré sú odlišné,
takže to bude relax.
Sabinka: Spať, čítať knihu a pozerať seriál.
7. Chcel/a by si niečo odkázať do novín?
Ema: Ste veľmi šikovní a pozdravujem vedúcu stanovišťa.
Ivan: Aby robili viac rozhovorov, aby sa zamerali na hoby a záľuby.
Sabinka: Mám najlepšiu sekretár(ku)

Podviedli ma!?
V jeden utorkový deň som sa rozhodla, že zájdem do Marketu a kúpim niečo
pekné ako darček pre mojich rodičov. Veľmi ma zaujali dva kamienky, ktoré som
sa hneď rozhodla kúpiť. Mala som možnosť hrať o zľavu, tak som to vyskúšala.
Získala som 40% zľavu, čo nie je veľa, no aj tak som sa potešila. Jeden kamienok
stál 70, čiže za dva zlacnené som mala dať 84 trniek. Prišla som na to týmto
výpočtom: 70:100 =0,7 (1%)
0,7x40=28 (40%)
70-28=42 (jeden kameň)
42x2=84 (dva zlacnené kamene)
Prečo si potom odo mňa vypýtali 100 trniek? V ten moment mi to nenapadlo
a dala som im ich... Doma ma to však trápilo, nedalo mi to spať a spolu
s maminou sme to prepočítavali.
Týmto príspevkom pracovníkom v Markete nič nevyčítam, no zamrzelo ma, že
sa stala akáto chyba a chcem im len odkázať, nech si nabudúce dávajú väčší
pozor a všetko pozorne rátajú!
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Čo ste mohli vidieť v divadle...
Bola raz škola, v tej škole bola trieda, v tej triede boli žiaci. Dlho medzi
sebou dobre vychádzali, až na jedného, ktorý bol obeťou šikany.
Potom prišiel nový žiak, ktorého si razom každý obľúbil.
Žiaci sa rozprávajú, až na jedného žiaka, ktorý je šikanovaný. Príde
k ostatným. Deti sa obzrú po ich učiteľke Katke a začnú mu robiť
zle. ,,Hej ty lúzer, si iný!... Nezapadáš... Choď preč!‘‘ „Byť s tebou
v triede je ako v pekle!“ Žiaci sa začnú bez neho hrať s loptou.
Šikanovaný žiak si smutný sadne a schúli sa. Zazvoní na hodinu
a učiteľka Katka predstaví nového žiaka .
Nový žiak opatrne povie! „ Ahoj, volám sa Peťo Hamšík a môj otec
je známy futbalista.“ Všetci sú v úžase, lebo Marek Hamšík je ich
vzor vo futbale. Zrazu zazvoní na prestávku a všetci sa hneď
rozbehnú k Peťovi, ale šikanovaný žiak ostane na miest. Žiaci sa
nahrnú k Peťovej lavici a prekrikujú sa: ,,Vítame ťa tu! Naše mená
sú Jana, Marek, Filip... a tamto vzadu sedí náš triedny pako.‘‘ Peťo
sa opýta žiakov: ,,Prečo si myslíte, že je pako? Idem za ním.“ Peťo
sa zoznámi so šikanovaním žiakom. Spýta sa ho, či s ním nejde na
ihrisko. Súhlasil a chlapci sa dohodli, že si po škole pôjdu zahrať
futbal. Keď si kopali, tak k nim prišli ostatní zlí žiaci, zobrali im loptu
a hodili ju do šikanovaného žiaka. On spadne a rozplače sa. Nový
žiak si ho zastane: „Nechajte ho! Je to fajn chalan! A kvôli tomu, že
je iný mu nemusíte robiť zle!“.
Zlí žiaci sa zamysleli a uvedomili si, že šikanovanie sa neopláca
a zbytočne oddeľuje ostatných od kolektívu. O pár dní už boli všetci
žiaci kamaráti. Šikanovaný žiak už nebol ďalej šikanovaný. Dnes sa
spolu bežne hrávajú s loptou a zabávajú sa.
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