Celje, 31. 08. 2018

Vabilo k sodelovanju na 11. natečaju: Poišči izdelke Cinkarne
Ali ste vedeli, da bi doma zelo težko našli 5 predmetov, ki niso povezani s Cinkarno? Povsod
so! V avtomobilu, kuhinji, dnevni sobi, kopalnici,... Udobje, v kakršnem danes radi živimo,
bi težko obstajalo brez kemije, čeprav se tega pogosto ne zavedamo.
V Muzeju novejše zgodovine Celje zato 11. 9. 2018 odpiramo posebno 3D razstavo
»145 let Cinkarne: kaj zares veste o naših izdelkih?«.
Prepričani smo, da vas bo razstava presenetila in boste o njej pripovedovali tudi drugim.
Hkrati pa bo to dobra popotnica za ustvarjanje na letošnjem natečaju za osnovne in srednje
šole.
Letos smo se odločili, da razpis objavimo zgolj v elektronski obliki in tako dodatno
prispevamo k varovanju okolja. Besedilo razpisa najdete na naslednji strani, upamo pa, da
se vidimo tako na septembrski razstavi kot tudi na podelitvi nagrad najboljšim ustvarjalcem.
Želimo vam veliko kreativnih zamisli!
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Živjo! Spet sva tu! Letos naju je doletela še ena
pomembna naloga. Prelevila se bova v CC
vodnika po razstavi v Muzeju novejše zgodovine
Celje. Popeljala vas bova po naši »čisto pravi« 3D
hiši.
Z nama se boste sprehodili po dvorišču, skozi
predsobo vstopili v kuhinjo, dnevno sobo in
kopalnico in v vseh predmetih v hiši, ki jih boste
srečali, so naši izdelki. Da bo obisk razstave še
bolj doživet, si boste lahko ogledali kratke videe
in simpatično animacijo o tem, v čem vse najdete
naše izdelke doma.
Likovna naloga: Izdelajte poljubno družabno igro. Tema naj bodo naši izdelki v vsakem
domu, torej kje vse se nahajajo pri vas doma. Za idejo vam predlagamo igro spomin, pri
kateri lahko ena karta vsebuje tekst ali narisan naš izdelek, pripadajoči par pa predstavlja
predmet v vašem domu, v katerem je ta izdelek (npr. titanov dioksid – v avtomobilskih
pnevmatikah, zaščitna rastlinska sredstva - na trti,...). V primeru, da bodo karte res dobro
izdelane, jih bomo morda natisnili tudi kot promocijsko darilo, zato se potrudite z izdelavo.
Pomembno je, da so karte spomina kvadratne oblike in vse enako velike. Izdelajte najmanj
10 parov, t.j. 20 kart.
Kako se je lotiti? Predlagava, da obiščete našo BREZPLAČNO razstavo, saj prikazuje točno
to, kar boste ustvarjali – predstavlja vse naše izdelke in kje vse se nahajajo v vsakdanjem
življenju. Vzela vam bo manj kot uro časa. Vse, kar boste videli, vam bo v veliko pomoč pri
ustvarjanju.
Material: Vse zainteresirane prosimo, da nam do 10. 10. 2018 sporočite, koliko učencev bo
izdelovalo en spomin. Glede na število prijavljenih vam bomo na šole poslali pripadajoč
material (debelejše liste in komplete flumastrov).
Merila: Vsebinska ustreznost ter izvirnost in kreativnost.
Pomembno je, da predstavite čim več raznolikih izdelkov (npr. ne samo, kje vse je titanov
dioksid, ampak tudi, kje vse so prisotni žveplova kislina, zemlje, zaščitna rastlinska
sredstva, gradbeni material,...).
Nagrade: Podelili bomo 4 glavne nagrade – po eno v vsaki triadi osnovne šole in eno v
kategoriji srednjih šol.
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Pomembni datumi:
Brezplačen ogled razstave: od 11. do 30. 9. (vsak dan od 9.00 do 17.00 ure, ob
sobotah od 9.00 do 13.00, ob nedeljah od 14.00 do 18.00, ob ponedeljkih je
zaprto).
Prijava k sodelovanju na natečaju (naročanje materiala): do 10. 10. 2018.
Oddaja izdelkov: natančne fotografije kart spomina pošljite v elektronski obliki do 1. 3.
2019.
Zaključna slovesnost: podelitev priznanj najboljšim, nagrade in program naj bodo
zaenkrat še prijetna skrivnost!
Dodatne informacije, naročanje materiala, oddaja izdelkov:
Barbara Rozoničnik (vodstvo.tajnistvo@cinkarna.si ali +386 (0)3 427 61 01).
Verjamemo, da vas bo naša razstava navdušila za ustvarjanje in
da se kmalu spet vidimo na zaključni slovesnosti že 11. natečaja.
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