Vypátrejte doupě Šrotonátora
(13. 5. – 31. 5. 2009)

Jaké bylo zadání?
Studenti a ţáci se ocitli v roli detektivů, kteří pátrali po doupěti, v němţ se ukrývá nebezpečný
Šrotonátor – Kyborg z daleké budoucnosti, kdy je svět zcela zanesen vyslouţilým elektrošrotem. Jak
takové doupě vypadá a jsou vůbec u nás v Čechách nějaká? Máme jich bohuţel spoustu - nelegálních
skládek elektroodpadu i jiného nepořádku, kde jsou mimo dalšího odpadu také vyslouţilé
elektrospotřebiče…

Bodové hodnocení
Kaţdá zúčastněná škola obdrţela 150 bodů.

Malý přehled
Počet zúčastněných škol

Vydané body

390

58 500

Fotky a úryvky z příběhů
…Hromádka se pomalu začala zvedat a já jsem poznala, ţe je to nějaké ţivé
stvořeníčko. Rozpoznala jsem ruce, nohy, hlavu, tělo. A sice to nevypadalo jako člověk.
Místo hlavy to mělo televizi. Trup tvořila nějaká stará lednička, ruce a nohy byly
z kabelů. Stvoření na mě zafňukalo: „Bolí mě strašně noţička.“ Nejdřív jsem stála jako
opařená, ale potom jsem ke stvořeníčku přiskočila a začala zjišťovat příčinu bolesti.
Byla to nejspíš zlomená noha nebo spíš kabel. „A jak se vůbec jmenuješ a co jsi zač?“
zeptala jsem se. Stvoření mě odpovědělo: „Já jsem Vojta Šrotonátor a bydlím támhle
nedaleko se svými rodiči v bývalém kravíně. …
Anna Pacltová (3. B), Schola Humanitas

… Lidé to nechápali, pak se ale odváţili a na robota promluvili. Kyborg jim pověděl,
ţe se jmenuje Šrotonátor a přichází z roku 3009, z budoucnosti, která je v důsledku
nedostatečného recyklování zahlcena vyslouţilými elektrospotřebiči a lidé tu ţivoří na
kraji ELEKTRODŢUNGLE!! Ukázal, ţe nosí harampádí z přírody na jednu velkou
hromadu zpátky mezi lidi. Věděl, ţe z toho druhého místa si ty věci odvezou ti, co s
nimi umí dobře nakládat. …
Němec, Kučera, Jaroš a Vyhnálek (8. A), ZŠ Dašice

… Mnoho novinářů se jej snaţilo vyfotit, ale marně. Svou práci dělá tiše, nenápadně a
nemá rád, kdyţ ho někdo vyrušuje. V rukou někdy mívá „šrotomet“, kterým vysává
elektroodpad z netříděných skládek. Prý se ţiví vybitými bateriemi, ve kterých zůstaly
zbytky nespotřebované energie. …
Ţáci 9. D, ZŠ Slavičín (obrázek 6. A)

