21. 7. 2017 - číslo 3

miniTrnavské
NOVINY
Novinky,
Pikošky
Zaujímavosti

Čo je zač náš starosta ?
Opäť brušné tance!
Diskriminácia v našom meste !!!!
Tajnička
Čo naozaj robia smetiari ?
Povolania...
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STAROSTA SA PREZLIEKAL
a všetkým sa ukazoval !!!!!!

NA

VEREJNOSTI

Keď bol prezlečený, sám o sebe tvrdil, že je svoj osobný
bodygard - Roko. Druhý prezlečený chalan o sebe tvrdil, že je
starostova tanečná partnerka –Emanuela. Chcel uniesť
občanku mini Trnavy. Oblečenie
ukradli z Dizajnu.
Aby
toho
nebolo
málo
STAROSTA
PREPADOL
BANKU !!!!!!!
Vykrikoval: „Dajte mi peniaze
! Máme tu zbrane. Toto je
prepadnutie!“
Mal so sebou aj svojich
priateľov. A teraz tesne po
tom ako prepadol banku,
začal sa vzdelávať na
univerzite. Okrem toho je
zaujímavé, že náš pán starosta má dva
platy. Taktiež si sem vodí kamarátov, ktorí robia zle ostatným
občanom a svoju prácu si neplnia tak ako majú.
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Názory na starostu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nemal by to robiť, ale je fajn.
Nie som s ním spokojný.
Vôbec nás nezaujíma.
Podvádzal v tombole, je to podvodník.
Veľa sľubuje, málo koná.
Zatiaľ nič neurobil, iba zneužíva to, že je starostom.
Je výborný, je super.

NÁZOR MESTSKEJ RADY:
Väčšinou sa mu nič nechce iba občas príde podpísať nejaké
papiere.

LABORATÓRIUM
Najviac zákazníkov chodí okolo 12.
Výrobky dávajú do marketu, kvetinárstva a do kreatívnych
dielní ale tovar ktorý posielajú nespoplatňujú.

REMESLÁ
V prvom stánku vyrábame voňavé
vankúšiky.
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V druhom stánku vyrábame keramické nádoby a v treťom
stánku vyrábame knižky.
METSKÁ HLIADKA
V predchádzajúcich novinách sme o mestskej hliadke
povedali, že sú leniví. Týmto krátkym článkom by sme sa im
chceli ospravedlniť. Predtým sme si neuvedomili, akí sú
v našom meste dôležití .
MARKET
Páči sa mi tu, chodí sem celkom dosť ľudí nakupovať.
Najdrahšia vec bola kytica za 200 Trniek.
TELEVÍZIA
Robím strihača a pracujem v Televízii a zatiaľ to je najlepšia
práca, ktorú som skúsil.
TAXI
Keď majú 2 autá smetiari a prídu 2 taxikári tak smetiari musia
dať taxikárom autá ?
DISKRIMINÁCIA!!!!!!!!!!!!
Prečo keď nie je dostatok
taxíkov nemôžu deti riadiť
bicyklový taxík????? Spísala
sa kvôli tomuto „zákazu“
petícia. Ste
proti tomu
alebo
za??????
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Súťaž
Prvá súťaž bolo hľadanie papierikov. Hneď po zaznení štartu
zaznelo mnoho emócií. Všetci sú v napätí kvôli tomu, že
zistia, že im chýba ešte päť papierikov.
Rozhovor s jedným z organizátorov hry :
Pointa hry je nájsť najviac papierikov , z ktorých sa dá
poskladať veta, ktorá je nápoveďou , ako nájsť poklad.

Brušné tance
Dievčatá z tanečnej akadémie tancujú tanec „INDIA“. Ľuďom
sa to veľmi páči. Všetci sú
nadšení. Tento tanec sa aj
naozaj tancuje v Indii. Je to
druh orientálneho tanca.
Deti sa vyjadrili:
„Bolo to super. Išlo im to!“
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IHRISKO
Prečo tam hrali karty? Pre zábavu alebo boli lenivý pracovať?

Dizajn
Dnes sa v dizajne maľovalo na tvár. V piatok sa bude tiež. Nie
je to dobré zakončenie týždňa? A ak si nechceš dať namaľovať
tvár tak si môžeš vyrobiť stromček šťastia.

Takmer celý štvrtok nám všetky dôležité informácie hlásila
hlásateľka Karolínka. Obdivujeme jej vytrvalosť a budem
radi ak bude náš pobyt v miniTrnave aj naďalej sprevádzať.

REKLAMY

OTVÁRA SA MINI POŠTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Máš sťažnosť na starostu? Na pódiu nájdeš krabicu do ktorej
môžeš hodiť svoju sťažnosť. Nie je to super?
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DIVADLO
Tak, ako zatiaľ každý deň nám predviedli naši herci milé
predstavenie. Tento krát s názvom ŽIVOT YOUTUBERKY.
Ďakujeme za spríjemnenie programu.

GUĽOVAČKA
Bola štvrtková zrejme
najväčšia
atrakcia.
Takmer celé mesto si
zaplatilo vstupné len aby
sa vyšantilo na letnom
snehu. No zábava to bola
na jednotku. Ďakujeme
zábavnému parku za
úžasnú atrakciu .

Prečo tu nebola a nedávala pozor mestská hliadky?
Ako je možné, že starosta funguje v mestskej hliadke?
Na tieto otázky ešte odpoveď nepoznáme, je to vôbec možné?

Nezabudnite, že dnes sú voľby na nového starostu!

