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Čo si myslia rodičia o miniTrnave?
Zatiaľ sme tu iba 15 minút a páči sa nám tu, ale príchod bol
neprehľadný lebo sme všetko hľadali.
Ako prvé, keď sme sem prišli som videla noviny MiniTrnavy. Najprv
som si hovorila, že to je žart lebo je to ako v realite. Ďalej ma
zaskočili smetiari, taxi a miniTrnavská televízia. Na prvý pohľad sa
mi miniTrnava zdá perfektná.

Kto nastúpil do mestskej rady tento týždeň ?
Za starostu zvolili Jakuba Krajčího. Mestská rada sa na tento týždeň
skladá z dvoch obyvateľov miniTrnavy, Timoteja Kováča, ktorý mal
11 hlasov vo voľbách a Andreja Horňáka s 19mi hlasmi.

Aj keď boli zo začiatku na starostu sťažnosti, zdá sa, že sa to všetko
vyriešilo a starosta si od dnes začal naplno plniť svoje povinnosti.
A čo chce starosta odkázať občanom?

Tešte sa na štvrtok, bude bez daní
Čo hovorí bývalý starosta na svoju prácu?
Ako sa ti páčila práca starostu?
Pohoda. Musel som počítať, pretože tam nebol účtovník a podpisovať
dotácie.
Chcel by si byť ešte starosta?
Nie, už asi nie.
Čo sa ti na tom páčilo najviac?
Uf, chodiť na obedy.
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Rozhovor s Lenkou z miniPlzne

Aká práca sa Vám tu najviac páči?
Ešte som nevidela všetko, ale zatiaľ sa mi tu páči.

Líši sa miniTrnava od miniPlzne?
Áno líší, napríklad: Nemali sme stany ale steny, na ktoré sme kreslili
a mali sme tam okná. Navyše miniPlzeň bola vytvorená pre viac detí,
až 500. A mali sme tam aj viac stanovíšť: Výrobu animovaného filmu
- kde si každý mohol nakresliť vlastný príbeh, ktorý sa potom
zanimoval, deti si mohli vyskúšať aké je to byť slepí a prejsť sa tak po
celej miniPlzni, architektonické stanovište - kde si deti mohli
vyskúšať aké je to modelovať mesto. Dokopy sme mali 30 stanovíšť.

Je miniPlzen aktívna?
Nie, od roku 2015 ju mesto po 10 rokoch zrušilo. Tak som sa aspoň
prišla pozrieť do miniTrnavy na Slovensko a som rada, že takéto
projekty ešte fungujú 

Ďakujeme Lenke za rozhovor.
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miniTrnava očami občanov
Univerzita je veľmi zaujímavé miesto.
miniTrnava je najlepšie miesto na svete.
V Oddychovke bolo aspoň 20 detí.
V Markete pracujú skvelí ľudia, ich systém je, že kupujú od ostaných
pracovísk výrobky a to predávajú ďalej.

Čo včera vyrábali kreatívne dielne a remeselníci:
Kreatívne dielne sa zaoberali výrobou sviečok, šampónov, sadrových
srdiečok a zvieratká z papieru.
Remeselníci vyrábajú ježkov a džbány z hliny.

Muži zákona
Prečo ste si zvolili túto prácu?
Lebo nás to baví
Čo robíte celý deň? Dohliadame na bezpečnosť občanov miniTrnavy.
Páči sa vám táto práca? Je to super práca.

Čo sa všetko dialo v miniTrnave v pondelok?
Kto je ohybný ako pružina?
Zavítala k nám veľmi šikovná a ohybná dievčinka z tanečnej
akadémie. Predviedla nám zopár svojich kúskov a rozhýbala skoro
celú miniTrnavu.
Poznajú vôbec občania miniTrnavu?
Poobede prebehla súťaž, v ktorej padli otázky, ako: Kto zarába
najviac?. Kde sa nachádzajú info a ako sa volá naša televízia?
Občania sa nenechali zahanbiť a väčšina správne odpovedala
Celý deň sa miniTrnavou ozývalo bum bum bum...
To Zábavný park predával balóny po 5 trniek a všetci sa s nimi
náramne zabávali. Až popraskali...
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Prieskum o najobľúbenejších stánkoch:
Alex- Televízia
Matej- Televízia
Karolína- Televízia
Adela- Univerzita
Michal- Univerzita
Ján- Banka
Tomáš- Banka
Ivan- Noviny
Michal- Noviny
Dominika- Oddychovka
Natália- Oddychovka
Timotej- Laboratórium
Jakub- Laboratórium
Lenka- Dizajn
Vanessa- Dizajn
Samuel- Hrnčiar
Vera- Market
Bruno- Smetiar
Magdaléna- Kino
Z prieskumu nám vyšlo, že najobľúbenejšia je Televízia. 
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Reklamy
Market
Má nové produkty a dúfa, že si ich prídete pozrieť a zakúpiť majú
výborné ceny!

Remeslá
Ši a nechaj šiť! Kurz šitia je stále v kurze, príď sa to naučiť 

Čo chystá papajko na dnes?
Papajko nám pripraví Cheesecake a čerstvé ovocné limonády. Určite
príďte ochutnať!

Baví ťa čítať tieto noviny? Ďalšie môžeš napísať ty! 
Práca redaktorov je super!
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