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Jak jsme hledali kontejner. Ten červený… (fotoreportáž z hledání) 

                         

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana: Šla jsem hledat kontejner a 

vzala jsem s sebou bráchu, abych 

ho unavila.  Chtěla jsem ho hodit 

dovnitř, abych od něj měla klid, ale 

kontejner byl narvaný a nešel ani 

dovřít. Neeee, to bych neudělala 

Nejspíš by to nepřežil. Ale do 

sklapky by se vešel bez problémů. 

Někteří chytráci prý k lovení 

pokladů používají právě malé děti. 

Vedle toho kávovaru, který 

z popelnice trčí, byla krabička 

s nápisem „funkční“. A v ní byl 

odžmolkovávač oblečení i s 

baterkami a skutečně funguje.  

Máma z něj doma měla radost:-) 

Ve škole jsme si říkali, že když 

něco nechceme, dřív než to 

vyhodíme, máme to někomu 

nabídnout nebo to nechat 

opravit, pokud je to rozbité a 

opravit to jde. Tak jsme si 

nabídli 

Původně jsme kontejner hledali jinde, tam 

kde stál vždycky.  Nebyl tam ale ani ten na 

plast, papír a sklo. Nechodíme tudy denně, 

takže jsme si toho nevšimli dřív. 

 

 

 (V ruce mám ten odžmolkovávač.) 

Prostě tu není… Kde je??? Tady byl! 

A je děsná zima, nemám rukavice a 

sněží.  

Tady byli 4 kontejnery a nejsou. 

Nakonec jsme je našli o dvě ulice 

jinde, na rohu U Letenského sadu a 

Letohradské. Trvalo nám to.  

Omlouvám se, bráchovi jsou čtyři a 

fotit ještě neumí, ale spoušť 

zmáčknout dokázal! 



 

 

 

 

 

 

Katka a Ráchel: Nejradši máme stejně tu 

naši popelnici ve škole v Josefské. Radši 

elektroodpad vezmu sem, než do jiného 

kontejneru. 

Ráchel a Marika: Naše baterkové okno je 

nejlépe vyzdobené ze všech. Každý rok se 

okno obnovuje, ale náš baterkový plakát 

zůstává stejný, kdysi ho prý vyráběly holky, 

které dnes chodí na AVU! 

Je lehký, nedávno přesypaný… 

A tenhle tubus 

je ještě navíc 

Tááák kráááásný 

A tohle je sběrný dvůr v Probošťské na 

Praze 6. Ten je k naší škole asi nejblíže. Ale 

koukali na nás hodně divně, když jsme 

začali fotit, takže tyhle fotky jsou dost 

nudné, nemyslíte??? 


