
Příběh, který odhalili Týnka a Martin.

Pěstování 

Na začátku příběhu jsou velká pole plná bavlníku. Pole, která jsme viděli my, byla v USA. 
Na poli v Americe jsme pozorovali, jak lidé o bavlník pečují. Hodně ho zalévají a nejlepší je, když 
dostatečně prší, ale častěji je potřeba zalévat. Rostlinky ohrožují také škůdci. Lidé škůdce hubí 
přírodní cestou nebo chemickými postřiky. Chemické postřiky jsou často nebezpečné pro lidi, kteří 
na poli pracují, i pro zvířata, která na něm nebo v jeho okolí žijí. Stane se, že postřik z rostlin 
spláchne voda a ten se vsákne do půdy nebo steče do řeky. 

Sklizeň 

Když se se na bavlníku objeví chomáčky, je čas na sklizeň. Někde se sklízí bavlna ručně, ale 
většinou už na to jsou stroje. Přijedou velké kombajny, které chomáčky bavlny sklidí a vytvoří z 
nich obrovské balíky. Stroje šetří lidem práci, ale půdě neprospívají.   

Doprava  

Balíky bavlny je potřeba převézt do továrny auty, někdy i loděmi či vlaky. My jsme s bavlnou 
cestovali lodí 
z Ameriky do Číny několik týdnů. Pro cestování je potřeba mnoho pohonných hmot a při cestě se 
uvolňují škodlivé výfukové plyny. 

Předení a tkaní 

S jedním balíkem bavlny jsme se dopravili do továrny plné velkých strojů pracujících téměř bez 
pomoci lidí. Tyto stroje bavlnu natahují a kroutí a stává se z ní nit (provázek), které říkáme příze. Z 
příze se na dalším stroji splétají vlákna tak, že z nich vznikne látka. Aby stroje fungovaly, musí 
spotřebovávat energii. 
Aby látka byla příjemná a líbila se nám, je potřeba ji změkčit a obarvit. V barvírně jsme si museli 
vzít roušku na ústa a rukavice. Pro barvení se často používají chemické látky. Barva se z látky 
vymývá vodou a velice často ji továrny vypouštějí přímo do řeky. Ale jsou i továrny, které mají 
čističku vody, a tak vypouštějí do řeky čistou vodu. 

Šití triček 

S hotovou látkou jsme putovali dál do nedaleké továrny a dostali se do obrovské výrobní haly plné 
lidí posazených u šicích strojů. Šití triček už stroje samy nezvládnou. Trička se velice často šijí ve 
velkém množství a lidé pracují velmi pilně, aby byla splněna objednávka. Stává se, že někteří lidé 
pracují mnoho hodin denně, nemohou si příliš odpočinout a dostávají malý plat.  

Nákup a používání 

Když je tričko ušité, putuje dlouhou cestou do obchodů po celém světě. Tam čeká na zákazníky, 
kteří ho nosí a starají se o něj: perou ho, suší, zašívají. 

Odložení trička 

Z jednoho takového obchodu jsou i naše trička. A teď je používáme, pereme, sušíme… Když jsme 
zažili celou cestu trička od vypěstování bavlny k nám, přemýšlíme, že bychom se k těm tričkům 
měli líp chovat. Co myslíte děti? Já už třeba tričko nevyhodím jen proto, že už mě nebaví. A 
nebudu se šklebit, když zdědím tričko po Martinovi. A Martin si ho prý nechá zašít, až si ho zase 
roztrhne o hřebík a až už to nepůjde spravit, má plán, jak z něj udělat kapsičku na karty.  
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