ZOZNÁM SA S MIMOŇMI
ODPRADÁVNA Mimoni hrdo slúžili tým najväčším ničomníkom na svete. Keď sa však
ocitli bez pána, jeden ctižiadostivý Mimoň menom Kevin presvedčil svojich druhov Stuarta a Boba, aby sa spoločne pokúsili nájsť toho najväčšieho a najzákernejšieho zloducha na svete, pre ktorého by mohli pracovať.

KEVIN
Kevin urobí všetko pre to, aby ochránil svojich kamarátov Stuarta a Boba. V tom je spoľahlivý. Taktiež vie,
že Mimoni potrebujú dokonalého pána. A že nájsť ho
nebude ľahké.

STUART
Stuart sníva o tom, že sa stane rockovou hviezdou. Ale
zatiaľ sa uspokojí s tým, že môže byť so svojimi kamarátmi a pri každej príležitosti urobí nejaký malér. Niekedy
sa správa detinsky, ale práve to je na ňom také očarujúce.

BOB
Bob je síce drobučký, ale má ohromné srdce. Je to
milovník, žiaden bojovník. Ak s niečím potrebuje trošku
pomôcť, vždy sa obráti na Kevina alebo Stuarta. Často je
roztržitý a niekde sa stratí, tak je potrebné dávať naňho
pozor!

KMEŇ
Sú mierumilovní! Sú zábavní! Sú to Mimoni!
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HERB ZBESILÝ
Herb je bez všetkých pochybností veľkým
majstrom vo vymýšľaní zločineckých plánov.
A pretože je manželom Scarlet, býva vždy štýlovo oblečený. Viete, čo sa hovorí – šaty robia
zločinca.

Mimoni vznikli ako jednobunkové
organizmy, ktoré plávali svetom
s túžbou nájsť svojho pána.

Po mnohých útrapách a strastiach sa postupne vyvinuli
v malé postavičky, akými sú
dnes. Hej, myslím, že vidím
Norberta!

PLÁŽ
MIMOŇOV

Pred vznikom ľudstva si Mimoni
vybrali za vodcu to najsilnejšie stvorenie na planéte, ktorým bol Tyrannosaurus Rex. Zas tak veľmi hrôzu
nenaháňa, že nie?

Dobre, tak trochu áno.
Zahraj sa so svojimi Mimoňmi
ako T. Rexovi hádžu aport.
Čo by pri tom mohlo dopadnúť zle?

Počas
doby kamennej
Mimoni rozprávali príbehy svojim jaskynným ľuďom pomocou nástenných malieb.
Vyber si spomedzi svojich Mimoňov toho najlepšieho rozprávača a pomocou nástenných
malieb ho nechaj vyrozprávať nejaké praveké dobrodružstvo. Ako trebárs vtedy, keď ich
prenasledoval mamut srstnatý! To sa každému ježila srsť…

Mimoni sú kmeň. Kmeň tvoria rodina a priatelia. Čo je zvláštne na tebe a tvojej rodine?
Odpovedz na otázky nižšie a zistíš to.

Kto patrí do tvojho kmeňa?

Aké tri dobré vlastnosti má každý člen kmeňa?

Kto ti je z celého kmeňa najbližší?

Čo pekné si urobil/-a pre niekoho z tvojho kmeňa?

