MINITRNAVSKÉ NOVINY

5. ČÍSLO
23. – 25.7. 2018

ČO MÔŽETE NÁJSŤ V 5. ČÍSLE MINITRNAVSKÝCH
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Muž, ktorý chcel vidieť zajtrajšok
Rozhovor s miniTrnavčanmi
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Zoznámte sa s Kníhviazačstvom
Zábavná Tajnička
Problémy Mini Trnavčanov
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✓ Na slovíčko s vedúcimi
✓ Ihrisko - básnička

Muž, ktorý chcel vidieť zajtrajšok

V jedno ráno sa istý muž zobudil. Po raňajkách si sadol k televízii, kde
začal pozerať relácie o veštení. Uvedomil si, čo ho v budúcnosti čaká!
Rozhodol sa zavolať vešticu k sebe domov a požiadal ju o hodiny
veštenia. Veštica mu vyhovela a priučila ho svojmu remeslu. Po čase
muž začal s veštením. Predpovedal budúcnosť, v ktorej uvidel ženu
a požiadal ju o ruku. Na svadbe však budú nevestine sestry, ktoré chcú
pri výmene prsteňov zmariť svadbu. Ich plán je hodiť bombu
s jedovatým plynom medzi svadobčanov. Muž sa ich pokúšal zastaviť,
už už skáče medzi sestry... keď vtom si uvedomí, že je to len jeho
predpoveď budúcnosti.

Rozhovor s obyvateľmi miniTrnavy

„Páči sa vám tu v miniTrnave ?“
„Áno, je to tu veľmi pekné.“
„Ako sa vám darí v zamestnaniach ?“
„Mne sa darí super. Ide mi to ako od ruky.“
„Je vaša práca ťažká?“
„Ako ktorá ,ale inak sú všetky celkom ľahké.“
„Aká je tu atmosféra ?“
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„Atmosféra je tu naozaj skvelá!“
„Máš nejaké plány na leto ?“
„Pôjdem na futbalový kemp a do Talianska.“
„Pôjdem do Chorvátska.“
„Nie, nemám.“
„Pôjdem na dovolenku po prvýkrát s rodinou.“

Vtipy
-Mami, je pravda, že po smrti sa premeníme na prach?
-Áno, zlatko.
-Tak za skriňou muselo zomrieť veľa ľudí.
-Mama, napuchol mi prst!!!
-Ako vieš?
-Nevojde mi do nosnej dierky!
-Peter, povedz prečo je blesk krivý.
-Preto, lebo nevie, kam má naraziť.
Revízor sa pýta chlapca:
-Koľko máš rokov?
-5
-A kedy budeš mať 6
-Keď vystúpim z autobusu
-Janko, prečo kŕmiš sliepky čokoládou?
-Lebo chcem, aby zniesli kinder vajíčka.
-

Tati, povedz mi vtip.
Slaný či sladký?

Ha, ha, ha...
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???? Hádanky ????

Keď to letí je to zelené a keď to padá na zem je to červené. Čo je
to?
(melón)
Je to stôl a nie je to stolička. Čo je to?

(stôl)

Zoznámte sa s Kníhviazačstvom

Novinár sa pýta: Páči sa vám tu? Zamestnanec hovorí: Áno, je tu veľmi
príjemná atmosféra.
NSP: Ako sa vám darí? ZH: Výborne. Zo svojich výtvorov máme vždy veľkú
radosť.
NSP: Je vaša práca ťažká? ZH: Zo začiatku áno, ale keď sa do toho dostanete,
práca vám ide od ruky.
NSP: Je tu dobrá atmosféra? ZH: Je tu skvelá atmosféra. Naša animátorka je
veľmi priateľská a vždy nám všetko s radosťou vysvetlí.
NSP: Za koľko predávate v Markete? ZH: Za 100T
NSP: Koľkokrát ste tu už pracovali? ZH: Neviem, už veľa krát, radšej to už
nerátam, ale určite prídem znova.
NSP: Čo je na tejto práci najťažšie? ZH: Dodržať ten postup a mať veľkú
trpezlivosť, ale výsledok stojí za to.
NSP: Odporúčate túto prácu aj ostatným? ZH: Áno, hlavne chlapcom, pretože
ich tu bolo strašne málo!
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zábavná tajnička

1. Zviera, ktoré žije v lesoch, je hnedej farby
2. Dopravný prostriedok, ktorý ide na elektrinu a vidíme ho v Bratislave a v
Košiciach
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3. Zviera žijúce v Afrike s chobotom
4. Mesto, kde je štadión A. Malatinského
5. Cez ne lepšie vidíme
6. Opak suchého

11 . Horná končatina

7. Nástroj na šitie

12. Nástroj na krájanie

8. Vidíme ho v ZOO, je sivej farby, má rohy
9. Odlišný inak

13 . Batoh inak

10. Obrába sa s ním pôda

14 . Vozí ľudí skupinovo

15. Človek, ktorý lieta do vesmíru

Máte nejaké problémy ?
➢ Nedostatok prác
➢ Všetko veľmi drahé
➢ V kine by som chcel pukance
➢ Market super drahý
➢ Málo peňazí

MISS-KY V MINITT
V utorok (24.7.) pre nás kultúra pripravila novú súťaž – miss miniTT! Je to niečo
nové, špeciálne pre dievčatá. Pre malé miss-ky bol ich tréning náročný, no
všetkým 11 dievčatám sa to podarilo. Ich úlohy boli: ušiť sukňu, nacvičiť chôdzu,
spraviť príhovor. Na všetky úlohy potrebovali talent, ktorý predvádzali porote.
Táto udalosť sa mala konať o 11.00, lenže mladšie dievčatá sa nestíhali pripraviť,
tak to presunuli na 12.00. Najkrajšia z dievčat má vyhrať šerpu, korunku, kyticu
a 700 trniek. Vicemiss má vyhrať šerpu a 500 trniek. Všetci sme nedočkaví, ktorá
miss – ka vyhrá.
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TO alebo TO

NA SLOVÍČKO S VEDÚCIMI
1. pes/mačka
2. kino/TV

3. Byť chudobný a mať dobrý život/byť bohatý a mať nudný život
4. Má byť tvoj partner pekný a hlúpy/škaredý a múdry
5. Vedieť spievať, ale myslieť si že nie alebo nevedieť spievať a myslieť si, že
áno.
6. Keby si mal/mala mať jednu super schopnosť bola by to: a) byť neviditeľný
b) vedieť čítať myšlienky
7. Palacinky/pizza
8. dlhé vlasy/byť plešatý

Odpovede vedúcich

Kníhviazačstvo - Lenka

VS.

Technika - Michal

1.pes

1. pes
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2. kino

2. kino

3. byť chudobný a mať dobrý život

3. byť chudobný a mať dobrý život

4. škaredý a múdry

4. –

5. vedieť spievať, ale myslieť si že nie

5. vedieť spievať, ale myslieť si že nie

6. vedieť čítať myšlienky

6. byť neviditeľný

7. pizza

7. pizza

8. dlhé vlasy

8. dlhé vlasy

Ihrisko

Ihrisko je krásne miesto,
hrajúcich detí tam je dvesto.
Všetci spoločne sa tam hrajú,
veľkú zábavu z toho majú.

Ak sa nudíš, príď tam tiež !
Zábavy je tam veľa, veď to vieš !
Zaujímavé akcie tam bývajú,
preto tam všetky deti radi chodievajú.

Zábava tam neprestane,
chodiť tam môžeš netrestane.
Ja tam chodím tiež rád,
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každý deň sa len a len hrať.
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