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Pozor pozor škandalózna udalosť!Anonymný
kšeftár Pepo nás navádza na ohováranie !!!
Jedného krásneho dňa k nám zavítal anonymný vedúci (Pepo) a pobúril nás
jeho ponukou. Chcel aby sa naše noviny stali bulvárom a začali sme
s ohováraním ostatných. My sme samozrejme odmietli, pretože sme predsa
slušné novinárstvo a nikdy by sme s takouto ponukou nesúhlasili. Jeho ponuka
sa nás, ale na toľko dotkla, že sme si dovolili o ňom napísať krátku básničku.

Podľa skutočnej udalosti!
Desiata hodina odbila,
Pepova ponuka zaznela.
Ohováranie a klebety,
to sú Pepove obľúbené vety.
Len pre svoju radosť,
chcel iným skaziť mladosť.
Nič sa mu nepáči, nič nemá rád,
Pepo, za chvíľu nastane tvoj pád.
Novinárom nechce platiť,
nechce svoje prachy stratiť.

PEPO, O AKÝ ŽART IŠLO?
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NA SLOVÍČKO S IVOROM
1. Ako sa ti tu pracuje?
V tejto práci sa mi veľmi dobre pracuje, keďže pracujem na
stanovisku Smetiari, o ktorý je veľký záujem, čiže nemám
núdzu o deti.

2. Pracoval si tu aj minulý rok?
Nie nepracoval, tento rok mám prvé skúsenosti s touto
prácou.

3. Aké máš stanovisko?
Smetiari

4. Čo ti tu najviac prekáža?
Na samotnom stanovisku mi nevadí nič, keď nepočítame
to, že som vyčlenený od ostatných.

5. Máš rád deti?
Áno mám.

6. Aké máš plány na víkend? Oddýchneš si?
Cez víkend plánujem ísť na chatu, len neviem, či si
oddýchnem, lebo tam budú malé deti.

7. Chcel by si niečo odkázať do novín?
Zasa sme našli noviny v smetiaku! ☺
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Bez nich by to nešlo

Spoveď miniTrnavských ZÁCHRANÁROV

Ani v miniTrnave nemôže chýbať tím záchranárov, ktorí
sa starajú o všetky úrazy a zranenia, ktoré sa v našom
meste vyskytnú. Spýtali sme sa ich na pár otázok.

Koľko zranení ste tu mali ?
Už to ani nepočítame, ale približne 22
Aké zranenia ste mali? Boli aj vážne?
Nie, našťastie sme nemali žiadne vážnejšie zranenia
Vystrelil si z vás už niekto?
Áno, vystrelil
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Zabavte sa s mini tajničkou

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1. Zviera, ktoré rado skáče a má rado mrkvu
2. Ryba sa liahne z ...
3. Vlieva sa do oceánu
4. Predmet na strihanie
5. Dlhé y
6. Budova, ktorá je cez prázdniny zatvorená
7. Nosíme ju na chrbte
8. Druh veľkého hada
9. Prírodný materiál , ktorý sa používa do krbu
10. Miestnosť v dome
11. Dlhé o
12. Slúži nám k dýchaniu
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VÝSKUM

Najobľúbenejšie povolania

noviny
banka

2.

1.

.

televízia

3.

Anketa s občanmi miniTrnavy

Čo by ste zmenili na budúci rok v miniTrnave?
Chceli by sme trampolínu a skákací hrad. Taktiež by sme chceli viac
jedla a viac pracovných pozícií. Rozšíriť pracoviská, napr. o strelnicu
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Kreatívna chvíľka
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Lúčime sa s Tebou miniTrnava

MiniTrnava je už na konci a s ňou aj noviny. Dúfame, že sa
vám naše noviny páčili a niečo nové ste sa v nich dozvedeli.
Chceme sa poďakovať každému kto si ich zakúpil a zdieľal tak
svoje zážitky z tohtoročného mesta detí.
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