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Tema natečaja:

zIVALI NA ODLAGALIscIH SADRE
Veselimo se, da ste se pridružili naši pobudi in se odločili sodelovati na našem
tradicionalnem natečaju Naslikaj si nagrado. Letošnja tema nosi naslov Živali na
odlagališčih sadre.
Prepričani smo, da se bomo skupaj na zabaven in prijeten način veliko naučili.
Živali, ki jih najdemo na odlagališčih sadre.
Gotovo poznaš BELOUŠKO, ČAPLJO, ČRNO
LISKO, KAČJEGA PASTIRJA, KLENA, KUŠČARJA,
LABODA, METULJA, NAVADNO MLAKARICO,
POLŽA, REČNEGA GALEBA IN ZELENO ŽABO.
Vse naštete živali živijo v ali ob vodi, to je ribnikih,
jezerih in tudi rekah blizu naših naselij. To
so živali, ki jih najdemo tudi na umetno ustvarjenih
jezerih kot sta naši odlagališči sadre
Bukovžlak in Za Travnik.
Kaj pričakujemo?
Izberi si eno od naštetih živali. Opazuj in
razmišljaj kakšna je, kako živi, kaj najraje dela,
kako se igra... Prepusti se domišljiji in ustvarjanju.
Tvojo ustvarjalnost bomo nagradili.
Risal/a boš pod mentorstvom učitelja likovne
vzgoje, ki bo izbral najlepše tri risbice živali iz
tvoje šole. Vsa prispela dela bomo nagradili in
jih oblikovali v stenski koledar za leto 2010.
V petek, 16. oktobra vas bomo povabili v Cinkarno
na pogostitev, podelitev nagrad in prijetno
srečanje. V decembru boste v dar prejeli tudi
stenski koledar.

Polepšaj nekomu dan s svojo umetnino.
Sredi decembra bomo z vašimi unikatnimi
izdelki polepšali prostore Doma starejših
občanov v Šentjurju.

Cinkarna:
STARO IME ,A SODOBNA
TEHNOLOGIJA
Ali veš:
da je CINKARNO leta 1873 ustanovila na pobudo celjskega Mestnega sveta Avstroogrska
država;
da je tovarna takrat pridobivala cink iz cinkove rude in po njem dobila ime;
da je prva proizvodnja žveplove kisline v Cinkarni stekla leta 1912 kot čistilna naprava za
preprečevanje onesnaževanja okolja z žveplovim dioksidom, ki je nastajal pri praženju
cinkove rude;
da smo zadnjo talilno peč za cink ugasnili leta 1973;
da je leta 1973 kot nadomestilo ugasnjenim metalurškim pečem stekla proizvodnja
titanovega dioksida;
da je proizvodnja titanovega dioksida v letih 2000-2007 doživela popolno posodobitev
tehnologije v vrednosti preko 110 milijonov EUR;
da je Cinkarna od tega preko 25 milijonov EUR vložila v naprave za varovanje okolja;
da našo skrb za okolje zaznavajo tudi živali, saj si jih v našem okolju in tudi na naših
odlagališčih sadre zmeraj več najde svoj dom?
Kako skrbimo za zrak?
Dimne pline, ki nastajajo v proizvodnji peremo
in filtriramo ter jih tako očistimo pod mejo, ki
jo določa zakonodaja.

Kako ravnamo z odpadki?
Odpadke ločujemo ter v največji možni
meri skrbimo za njihovo nadaljnjo koristno
uporabo.

Kako skrbimo za vode?
Skrbimo za varčno uporabo pitne in
rečne vode. Odpadne vode, ki nastanejo v
proizvodnji, čistimo s fizikalnimi in kemijskimi
postopki do takšne mere, da je nastala voda
sprejemljiva za življenje naših rastlin in živali.

Kako varčujemo z energijo?
Povečujemo energetsko učinkovitost naših
naprav in maksimalno izkoriščamo paro, ki
nastane kot stranski proizvod žveplove kisline.

www.cinkarna.si

PRAVILA
Tema: ŽIVALI NA ODLAGALIŠČIH SADRE.

Predstavite naslednje živali: BELOUŠKO, ČAPLJO,
ČRNO LISKO, KAČJEGA PASTIRJA, KLENA, KUŠČARJA,
LABODA, METULJA, NAVADNO MLAKARICO, POLŽA,
REČNEGA GALEBA IN ZELENO ŽABO.
Predstavite imenovane živali domiselno in igrivo v vseh
letnih časih.
Rišite na risarski papir Blok številka 5 obrnjen pokončno.
Vaši učitelji likovne vzgoje bodo izbrali 3
najboljša dela različnih živali.
Med poslanimi deli bo komisija, sestavljena iz
predstavnikov šol in Cinkarne, nagradila
12 najboljših del z digitalnim fotoaparatom,
ostale izbrane risbe pa s tolažilnimi nagradami.
12 nagrajenih del bomo uporabili za izdelavo
stenskega koledarja za leto 2010.

Naslikaj si nagrado, 2009, izdajatelj: Cinkarna Celje, oblikovanje: Lea Gorenšek, tisk: Tiskarna Cinkarna.

V natečaju sodelujete učenci 6. in 7. razredov osnovnih
šol v celjski regiji.

