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miniTrnavské
NOVINY
Novinky
Pikošky
Zaujímavosti

miniTrnava sa premenila na medové mestečko.
Škandál v parlamente!
Nového starostu sme uvítali, ako sa patrí!
Prečo sú v miniTrnave bosé nohy?
Mestská hliadka sa musia učiť!
V redakcii bola redakcia!!!
U nás to stále žije!
Občania stále pribúdajú!
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Medový deň v miniTrnave
V stredu sa konal v meste detí Medový deň, bol to náš prvý
tematický deň.
V Papajku sa preto robili tradičné medovníky, na univerzite
prebiehali celý deň prednášky o mede aj s ochutnávkou
a v kreatívnych dielňach sa vyrábali veci z medových plastov.
Jednoducho, v našom meste bolo všetko čo s medom súvisí. 
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ŠKANDÁL!!!
PROTEKCIA V PARLAMENTE
Členka mestskej rady sa vyjadrila:
-Som z toho jeleň-Do volieb na starostu mesta som sa prihlásila, aby som bola s mojím
bývalým... je v ,,poho“ !!!!!!

Možno príde aj kúzelník
Po meste chodil šašo tak prečo nie zajtra kúzelník?! Toto mesto je
nevyspytateľné a to sa nám páči. Vždy je tu niečo nové a zábavné.

ANKETA
Rebríček najlepších zamestnaní
1.
POLÍCIA
2.
REMESLÁ
3.
NOVINY/PAPAJKO
4.
Smetiari
5.
Banka
6.
Dizajn
Keď sme sa pýtali občanov miniTrnavy na to, čo si myslia o meste
mali sme len dobré ohlasy. Dizajn sa vyjadril, že sa im tu veľmi páči
a práca tam je skvelá, tak isto sa vyjadrili v Banke, Dielňach, atď.
Samozrejme aj u nás v Novinách je super a páči sa nám tu.
Oslovili sme nových obyvateľov, ktorí sa ešte nestihli zamestnať.
Pýtali sme sa čím by chceli byť. Odpovede boli zaujímavé, chcú byť:
- Telocvikárom
- Policajtom
- Úradníkom
- Návrhárom
- Smetiarom
- Kuchárom
- Novinárom
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Mestská hliadka
Viete čo robia policajti v miniTrnave?
- Udržujú poriadok a bezpečie, strážia celé mesto.
A čo zlé robí mestská hliadka?
- Sú leniví.
Najnovšia novinka
Policajti museli ísť na preškolenie z dôvodu neposlušnosti 
A pikoška na záver:
Starosta sa chodí prežierať do Mekáču a City arény :-D

Uvítací ceremoniál pre starostu
V utorok sa uskutočnila slávnostná ceremónia, kde všetky detičky
miniTrnavy uvítali nového starostu Filipa Vysokého. Na jeho uvítanie
si dievčatá z tanečnej akadémie prichystali vystúpenie so stuhami.
A dve dievčatá nám zatancovali brušné tance. Od stredy začína
starosta spolu s mestskou radou svoju prácu na plný úväzok. Bude
schvaľovať dotácie, vylepšovať život občanom a zveľaďovať naše
malé mestečko.
Starosta nám povedal príhovor, a potom sa vyvalil na stoličku.
Dúfame, že bude riadiť mesto lepšie ako sedieť na stoličke 

Nasleduje divadlo
Prekliaty náhrdelník, tak znel názov predstavenia, ktoré sa hralo na
námestí v utorok. Herci odviedli super prácu a životné herecké
výkony. O ďalšom predstavení budeme určite informovať.

Bosé nohy!!!!
Tanečná skupina tancuje bosá! Prečo? My sme to zistili, vraj je to tak
lepšie.

Najbezpečnejšie mesto na svete.
Mestská hliadka je všade, strážia a pozorujú nekalé úmysly. Za nimi
chodia smetiari a všetko upratujú.

Najčistejšie mesto na svete.
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Navštívila nás redakcia!
My sme síce redaktori ale redaktori z veľkého mesta nás navštívili.
Robili sme rozhovor do rádia Regina a tak isto sme pomáhali písať
článok do trnavských novín. Takže POZOR, naše mesto je populárne!

Žabacie autá
Pohybujú sa tu zvláštne úkazy. Vo vysokozdvižných vozíkoch vždy
sedia občania, ktorí sa tam nezmestia a trčia im kolená, presne ako
žaby.

Mesto v číslach
V utorok prišlo do mesta detí 187 občanov.
V stredu prišlo do mesta detí 200 občanov.
miniTrnavčanom sa tu veľmi páči, náhodne opýtaného obyvateľa sme
sa pýtali ako sa mu tu páči a čo všetko už robil.
,,Skúsil som všetko, najviac sa mi páčilo na úrade práce a teraz
rozdávam noviny.“

Rozhovor s remeselníkmi
Čo ste robili v utorok a stredu?
- V utorok sme robili vrecká na bylinky a tutu sukne, upravovali
sme pre starostu a poslancov talóny. Ujo keramikár spolu
s deťmi urobil veľa figúrok z hliny. V knihtlačiarstve vyrobili
veľa slovníkov o ktoré bol veľký záujem. V stredu sme vyrábali
vrecúška s bylinkami, knižky s koženou väzbou a poobede
prebiehal kurz šitia.
Horúca novinka z radnice!
Miznú im peniaze, začali stavať zábrany.

V kine včera dávali...
Včera ste si mohli pozrieť skvelé rozprávky typu Waiana, Trolls,
Tajný život maznáčikov a Polárny expres.
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Rozhovor s občanmi miniTrnavy:
Pracovisko: INFORMÁCIE
BAVÍ ŤA TÁTO PRÁCA? Áno.
ČO KONKRÉTNE ROBÍŠ? Sprevádzam ľudí.
PREČO SI SI VYBRALA PRÁVE TÚTO PRÁCU? Lebo sa
mi zapáčila.

VADÍ TI NIEČO? Nie.
PREČO SI PRIŠLA DO miniTrnavy? Vyzeralo to ako zábava,
tak som prišla.

KDE CHCEŠ PRACOVAŤ? Buď ako kuchárka v Papajku alebo
v laboratóriu.

Pracovisko: DIZAJN
PREČO SI SI VYBRALA TÚTO PRÁCU? Lebo ma to baví.
ČO ŤA BAVÍ NA TEJTO PRÁCI? Náramky.
A ČO SA TI NEPÁČI? Je tu veľa detí.
Zamestnanie: DIVADLO, REŽISÉRKA
PREČO SI SI VYBRALA TÚTO PRÁCU? Zaujalo ma to.
ČO ŤA BAVÍ NA TEJTO PRÁCI? Všetko.
A ČO SA TI NEPÁČI? Nič, všetko je v poriadku.
Zamestnanie: TANEČNÁ AKADÉMIA, LEKTORKA
PREČO SI SI VYBRALA TÚTO PRÁCU? Baví ma to.
A ČO SA TI NEPÁČI? Je tu veľmi teplo.
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Robili sme prieskum a takto to dopadlo:
Chceme viac povolaní
Izabela: Páči sa mi tu zábava, vzrušenie, správne konanie a milí ľudia.
Nepáči sa mi, že každý vedúci má iný názor, neviem kto má pravdu.
A chcela by som tu uvidieť viacej spolužiakov ale mám tu už aj
nových kamarátov. So starostom som spokojná.
Tereza: Páči sa mi tu všetko okrem chlpatých policajtov a ich pokút
za rýchlosť a cena pokút (5 trniek), takže tých by som vymenila.
Erik: Starosta sa väčšinu ľuďom páči a aj mne, nechcú na ňom nič
zmeniť. Občania sú radi, že starosta je chlapec. Mne sa tu páči všetko
ale podľa mňa je najlepšie stanovište záhradkárstvo, už druhýkrát tam
prinesiem nejakú kvetinku alebo bylinky.
Patrik: chcel by som aby tu deti mohli pracovať na počítačoch. Aby
tu nikto nerobil zle a aby bolo viacej obchodov.
Barbora: Veľmi super je tu, dizajn je najlepšie stanovište. Úplne
úžasné a majú tam najpohodlnejšiu kopu na svete.

Viete, kde všade miniobčania pracujú za deň?
Anabela: úrad práce, dizajn,
Karolína: remeslá
Juliana: Televízia, Univerzita, Kuchár, Tanec, Market
Peter: Papajko, Market, Ihrisko, Univerzita, Smetiar, Market
Daniela: Papajko, Mestský úrad, herňa, Zábavný park, Noviny,
Market, Kreatívne dielne
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REKLAMA:
Stravovanie PAPAJKO:
Dnes pre Vás pripravujeme obľúbené pizza štangle a chlebíčky
s bylinkovým maslom a s bazalkou.

Oddychová zóna:
Oddychovka vrelo privíta každého občana miniTrnavy, aby si prišiel
oddýchnuť do príjemného prostredia a nechal sa pomasírovať, vytvoril
si origami a zahral na gitare. A to všetko len za 10 trniek.

Záhradkárstvo:
Hľadáme nových záhradníkov, príďte snami objaviť čaro záhrady
a vypestovať si niečo.

Taxi:
Máte plné ruky práce? Nechajte si všetko odniesť na pracovisko,
využite naše služby a nechajte sa obslúžiť.

Zábavný park:
Nudíš sa a nevieš čo máš robiť keď si si zarobil veľké peniaze? My ti
ponúkame kopec zábavy, rôzne hry a veľa smiechu.

Market:
V meste sa denne vyrobí veľa pekného materiálu a je na predaj u nás
v markete. Príďte si pozrieť čo máme a kúpiť niečo pekné

Radi spievate? Tak príďte na spevácku súťaž o 11.00 h na
pódium!

Chceš vždy všetky horúce novinky o mimiTrnave vedieť ako
prvý? Tak príď do redakcie novín a staň sa redaktorom podľa
svojich snov!
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