NASLIKAJ SI
NAGRADO

Tema natečaja:

SKRBIM ZA OKOLJE
V Cinkarni smo veseli, da ste se na tvoji osnovni šoli odločili sodelovati na natečaju
Naslikaj si nagrado na temo Skrbim za okolje. Prepričani smo, da se bomo skupaj na
zabaven in prijeten način veliko naučili.

Kako skrbim za okolje?

Tvojo ustvarjalnost bomo nagradili.

Zelo pomembno vprašanje sodobnega človeka je
skrb za okolje. Za okolje lahko skrbimo na različne
načine: lahko ločujemo odpadke, uporabljamo
reciklirani papir, varčujemo z energijo … Vendar vsak
posameznik skrbi za okolje na drugačen način. Tukaj
imaš priložnost pokazati svoj način.

Svojo kreativnost boš oživljal pod mentorstvom
učitelja likovne vzgoje, ki bo izbral najboljša tri dela
iz tvoje šole. Vsa prispela dela bomo razstavili v
Planetu Tuš med 28. oktobrom in 17. novembrom.
Nato bo strokovna žirija med vsemi prijavljenimi deli
zmagovalca nagradila s posebno nagrado – belim
kolesom.

Kaj pričakujemo?
S tem natečajem bi radi spodbudili razvijanje tvoje
umetniške nadarjenosti.
Razmišljaj o tem, kakšen je tvoj odnos do okolja,
pa tvojih sosedov, staršev ali prijateljev. Kaj se o
odnosu do okolja pogovarjate pri pouku in čemu je
namenjena industrija ter kako industrija, ki naredi
zvezke, materiale za šolo, igrače …, vpliva na okolje?
Pri ustvarjanju lahko pokažeš skrb za ohranjanje
neokrnjene narave in naravnih kotičkov, skrb za
varčevanje z energijo, kot je vožnja s kolesom namesto
z avtomobilom, uporaba ročnih namesto električnih
aparatov … Lahko pokažeš uporabo recikliranega
papirja, uporabo okolju prijaznih materialov, ločevanje
odpadkov, skrb za vračanje iztrganega nazaj v naravo
ali karkoli drugega o odnosu človeka do okolja.

Polepšaj nekomu dan s svojo umetnino
Sredi decembra bomo skupaj zaključili natečaj. S
svojim unikatnim izdelkom boš lahko polepšal dan
oskrbovancem Doma starejših občanov Celje in jim
poklonil svojo sliko.

Titanov dioksid:

VSAK DAN OKOLI NAS
Ali veš:
• kaj naredi papir tako bel,
• kaj je nujen sestavni del vseh barv in lakov,
• kaj omogoča gumi na kolesu elastično prilagajanje različnim temperaturam na cestišču,
• kaj preprečuje propadanje plastičnih mas zaradi svetlobnih in vremenskih vplivov,
• kaj dodajo sončni kremi, da te ščiti pred sončnimi opeklinami,
• kaj naredi sicer prozorna tekstilna vlakna, iz katerih so tvoja oblačila, neprozorna?

Na vse to in še marsikaj več (je dodatek
zobni pasti, tabletam, žvečilnim
gumijem, vsem barvam in lakom,
ličilom, keramiki, steklu ...) je odgovor
TITANOV DIOKSID. Beli pigment, brez
katerega si sodobni človek ne more več
predstavljati svojega življenja, edini
v Sloveniji in v Jugovzhodni Evropi
proizvajamo v Cinkarni Celje.
Pri naši proizvodnji nastajajo tudi odpadki. Kot veš,
lahko odpadke odlagamo v naravi na posebej urejenih
in nadzorovanih mestih ali pa jih skušamo predelati
v stranske ali reciklirane proizvode. Cinkarna ima za
svoj odpadek urejeni in nadzorovani dve odlagališči:
deponijo Bukovžlak in deponijo Za Travnikom, ki imata
videz jezera. V zadnjih letih pa se v Cinkarni močno
trudimo zmanjšati količino odloženega odpadka.
Kako?

Bela sadra
Iz dela našega odpadka že uspešno proizvajamo
stranski proizvod, imenovan bela sadra, ki ga namesto
naravnega materiala uporabljajo v cementarnah. Zelo
dobrodošla pa je tudi uporaba bele sadre v kmetijstvu
kot vir kalcija in žvepla, za uravnavanje kislosti zemlje
in njeno rahljanje.

Rdeča sadra
Odpadek, ki še vedno ostaja, imenujemo rdeča sadra.
Tudi tega danes ne odlagamo več v jezero, ampak ga
osušimo s filtracijo in kot zemljo vgradimo v kotlino,
kjer je zdaj jezero. Z leti bomo jezero osušili, posejali
travo in zasadili drevje ter okolje vrnili v uporabo za
kmetijske ali druge namene.
Načrtujemo tudi to, da bomo z delom rdeče sadre
lahko nadomestili naravno glino pri izgradnji
protipoplavnih nasipov, ki bodo naše domove varovali
pred naravnimi ujmami.
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