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miniTrnavské
NOVINY
Novinky
Pikošky
Zaujímavosti
Týždeň farieb
Štvrtok s daňami
Gymnastika ako má byť
Vtipy
Stredajšia chvíľka poézie
Reklama
Sudoku
Bludisko
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Farebné dni
Celý týždeň je farebný a v utorok bol ružovo-biely, preto sme mali
prísť oblečení v ružovo-bielom. Čo si o tom myslíte ?
Ako sa zdá, ružovo-biela je pre dievčatá. To je však stereotyp. Aj keď
je to stereotyp, je tu veľmi málo chalanov, ktorí boli ochotní si
obliecť, na prvý pohľad, ženskú kombináciu. Preto táto zdanlivá
diskriminácia, ktorá škodí chalanom, lebo nepoznám chalana, ktorý by
si poslušne obliekol ružovo-biele oblečenie, by sa mohla trošku
pozmeniť. A navrhujem, aby sa do budúcna pri takejto situácii volili
z viacerých možných kombinácií farieb.

Náš pán starosta
Pýtali sme sa pár občanov, čo si myslia o novom starostovi a takto to
dopadlo:
Názory občanov sa líšia. Niektorí vraveli, že nejde o podplácanie, že
im chcel starosta dokázať, že je na ich strane. No však väčšina si myslí
a sú dokonca presvedčení, že išlo o podplácanie, a preto si chcú zvoliť
nového starostu. Ale to sa vyriešilo a pán starosta sa snaží o dobrú
náladu všetkých občanov.
A pán starosta by sa rád ospravedlnil za to, že vyhlásil, že bude dnes
deň bez daní. Mestská rada mu to neschválila. Takže je normálny
štvrtok s daňami.
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Pikošky a udalosti
Starosta zosmiešňuje občanov mini Trnavy . Robí čudné zvuky so
slizom a tvári sa že on to nie je a zvalí vinu na okoloidúcich. Ale asi
každý má svoju chvíľku. ☺
V stredu sa konala hra s názvom Hľadanie pokladu, ktorá mala 11
stanovíšť. Na každom bola hádanka a viedli od neho stopy, ktoré však
mali iba pomiasť hľadačov a naviesť ich na opačný smer. No hráči
poklad našli!
Papajko očami miniobčana: Čokoládové muffiny boli veľmi malé
a robili ich po 6 kusov, čiže to strašne dlho trvalo. Preto by som
premenoval Papajka na Čakajka.
Slogan:Čakajko. Dlho, málo a draho.
Kupujte len na druhom poschodí.
V utorok sa konali promócie občanov, ktorí vyštudovali na univerzite.
Celá miniTrnava sa zhromaždila na námestí, kde sa konali.
A hneď po promóciách nám vystúpili gymnastky z tanečnej akadémie,
ktoré predviedli perfektné kúsky. Len tak ďalej dievčence!
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Vtipy a tvorivosť našich občanov
Idú dve stíhačky a jedna nestíha.
Pán Novák je v galérii a zrazu vykríkne: „To aké ohavnosti považujete
za umenie?“ pracovník galérie vraví: „Prepáčte, ale to je zrkadlo.“
Jeden chlapec vraví druhému: „Keď pozerám film a vidím hercov pod
vodou zadržiavať dych, tak sa k nim pridám. No keď som pozeral
Hľadá sa Nemo, tak som skoro umrel.“

Chvíľka stredajšej poézie
miniTrnava to je mesto malé,
nie je tu však nič prinášajúce zunovanie.
Program je tu pestrý,
premyslený však aj poriadok mestský.
Najlepšie mesto detí to je,
tak povedzte to kamarátom, nech to každý vie.
Autor: Matej Kušnier
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Reklamy
Dizajn
Tu sa vyrábajú náramky, stromčeky šťastia, maľujú sa tu tričká.
Každý deň prichádzajú nové inšpirácie a nápady, určite príďte
a vyskúšajte, čo Vám rúčky ráčia.

Univerzita
Každý deň sa tu vykonáva kurz mestskej hliadky a prichádza veľa
policajtov. Dokonca 15-20. Občania sem môžu prísť prednášať alebo
počúvať prednášky. Každý deň je zaujímavá téma.

Záhradkárstvo
Ponúka dekoratívne kytice a výrobky, ktoré sami vyrábajú z mäty,
šalvie, levandule, medovky a ďalších iných byliniek. Voňajte, koľko
môžete!

Banka
Je skoro najdôležitejšia zo všetkých. Už ju raz aj vykradli. Darí sa jej
a denne ju navštívi obrovské množstvo ľudí.

Market
Ponúka z najrôznejších produktov najnovšie z drogérie ako šampóny,
mydielká a ďalej keramické produkty, stromčeky šťastia, sviečky,
sadrové výrobky a dokonca oblečenie zadarmo. Zarába veľmi dobre,
v pondelok zarobili až 19 000 trniek. Za 1 hodinu im príde veľa
tovaru.
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Divadlo
Vždy má veľa nápadov, ako spestriť deň v miniTrnave. V utorok bolo
predstavenie s názvom Princezná s prasacím nosom.

Kreatívne dielne
Máte neposedné rúčky a chcete si niečo pekné vytvoriť alebo vyrobiť?
Určite príďte k nám a my Vám splníme Váš sen. Už sme vyrábali
sviečky z medových plátov, lapača snov a množstvo iných vecí.

Komu ešte zostala energia?
Môže si ju vybiť na poobedných hrách. V utorok sa hrala vybíjaná
a v stredu futbal a príde ešte mnoho ďalších hier.

A pár informácií na koniec:

Mestský úrad
Ako sa vám darí? Zatiaľ super, ale chýba nám naša Dominika
s hranolkami.
Aký sú vaši zamestnanci ? Sú super, zábavní a pracujú u nás aj naše
prvé dvojičky v mini Trnave.
Ako sa darí policajtom, poslúchajú ? Sú šikovní, ale občas nerobia, čo
majú.
Akékoľvek námety na články do novín môžeš vhodiť do krabice,
ktorú nájdeš v stánku Noviny. Alebo sa rovno pridaj k Nám! ☺
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