3. LEKCE JAK VĚCI POUŽÍVÁME

Jak to bylo s tričkem

PL Dračí doupě

X = rozcestník
 = pokračování příběhu
Jsem Martinovo/Týnčino tričko a Martin/Týnka už vyrostli tak, že už mě nemohou nosit. Dost jsem se bálo, co se
mnou M/T udělá. Jak myslíte, že to bylo? – zde je první křižovatka
X 1. Vyhodí mne do koše, a to do odpadu směsného nebo tříděného. Směsný odpad = KONEC života, tříděný odpad
vlákno Recykl viz níže.
2.	Věnují mě kamarádovi/kamarádce, bratrovi/sestře, kteří jsou mladší. Protože jsem z kvalitní látky, myslím, že mohu
udělat ještě dobrou službu.
 Dostal mne XY a musím říct, že se o mě XY a rodina (maminka pere apod.) moc dobře starali a měli mě rádi, bylo jsem
oblíbené a XY mne často nosil. Ale už nejsem nejmladší a přes všechnu péči se objevují malé dírky – někdy je udělá
pračka a někdy XY, když jsme spolu venku. Vypadá to, že se blíží můj konec. A až si XY si koupí nové tričko, co bude se
mnou?
X 1.	Vyhodí mne do koše, a to do odpadu směsného nebo tříděného. Směsný odpad = KONEC života, tříděný odpad
vlákno Recykl viz níže.
2. Šikovná maminka nebo babička mne zašije.
 Hurá, dírky jsou zašity, i ta větší co udělal XY na zahradě, když lezl na strom. Mám radost, že jsem pořád užitečné, sice
už se nepodívám do školy, ale chodím s XY za kamarády ven, a to je tedy zábava, i když také trochu riziko. Látka už mi
slábne, a tak je snazší mne roztrhnout. Netrvalo dlouho a stalo se. A tahle díra se už asi nezašije.
X 1.	Vyhodí mne do koše, a to do odpadu směsného nebo tříděného. Směsný odpad = KONEC života, tříděný odpad
vlákno Recykl viz níže.
2.	Něco ze mne vyrobí, např. tašku nebo něco jiného, určitě máte nějaký nápad, děti.
 A to je tedy věc, už jsem myslelo, že skončím v kontejneru, ale ve škole, kam XY chodí, měli super den, kdy ze starých
triček vyráběli tašky na nákup. Tak teď už nejsem tričko, ale nákupní taška. Jsou to nové zážitky, umíte si představit, co
vše vidím v obchodech a co vše ve mně lidé nosí. Jako tričko jsem si neumělo představit, co vše ještě mohu zažít.
Nicméně nedávno si mě půjčil tatínek a ten do mne naložil spoustu zeleniny a ovoce, a to moje ucho už nevydrželo. Co teď?
X 1.	Vyhodí mne do koše, a to do odpadu směsného nebo tříděného. Směsný odpad = KONEC života, tříděný odpad
vlákno Recykl viz níže
2.	Babička mne rozstříhala na menší kousky, které jsou ještě použitelné. Některé se využily jako hadřík a některé,
protože měly hezkou barvu, děti pomalovaly a máme je jako podložku třeba pod vázu s květinou. Už jsem sice
trochu rozdělené, ale i přesto je to fajn, že mne ještě lidé používají. Už jsem vážně staré, a tak se blíží čas, kdy
opravdu budu muset do odpadu. Ale když si pomyslím, kolik surovin, energie a práce do mne lidé vložili, jsem
rádo, že mne používali tak dlouho a vše se zúročilo. Také jsem zažilo mnoho zajímavého.
X 1. Odloží mne do koše, a to do odpadu směsného = KONEC života.
		Ani toto není špatná cesta, v přírodě se rozložím za 1– 5 let. A já už jsem nyní malý bavlněný hadřík, tak si myslím,
že se vrátím do roka do přírody i s tím, co se do mne vložilo, když mne vyráběli (energie, voda, lidská práce…).
2. Odloží mne do tříděného odpadu. A co se se mnou stane zde?
Recykl
Pokud se do tříděného odpadu odloží celé, ještě použitelné oblečení, převážně se bude dál nosit. V lepším případě. To
znamená, že bude nějakým způsobem předáno dalším organizacím, vyveze se, přeprodá se. Nepoužitelné kusy oblečení
a další doplňky budu předány k energetickému zpracování (spálení) a nepatrné množství se downcykluje na hadry nebo
pucvol (čisticí chomáče bavlny). Co se s nimi děje

