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Pozdravljena, mlada ustvarjalka/ustvarjalec!

To je že naše 8. druženje in veseli nas, da bomo med vsemi izdelki videli 
tudi tvojega!

Narava se počasi že pripravlja na »zimsko spanje«, tvoj čas za kreativnost 
pa šele prihaja... Do prvih toplih sončnih žarkov boš s pomočjo mentorjev 
in sošolcev raziskoval neskončne možnosti ustvarjanja iz lesa, mavca ali 
morda celo kakšnega odpadnega materiala. Ko pa bodo na pomlad 
zacvetele pisane cvetlice, te znova povabiva na zaključno slovesnost s 
podelitvijo nagrad sodelujočim v natečaju. 

Naši maskoti, Cinka in Cinko, že nestrpno čakata, da ti povesta, kako se 
lotiti letošnjega izziva.

Hvala za zaupanje in vse tvoje ustvarjalne zamisli!

 

Članica uprave – tehnična direktorica       Predsednik uprave – generalni direktor
           Nikolaja Podgoršek Selič       Tomaž Benčina

www.cinkarna.si

Loncki in korita, 
da bo gredica bolj barvita 



Letošnja likovno-tehnična naloga bo izdelati cvetlično korito 
ali poslikati glineni lonec za zasaditev cvetlic. V Cinkarni 
smo za lažji začetek nekaj materiala že pripravili.  

Pri izdelavi korita/skulpture lahko sodeluje največ 5 učencev, pri poslikavi enega 
lončka pa največ 1 učenec.

Vsi uporabljeni materiali pri izdelavi in oblikovanju cvetličnih korit morajo biti primerni 
za postavitev na prostem v vseh vremenskih pogojih. Vsak posamezni izdelek mora 
biti na zunanji strani na vidnem mestu čitljivo podpisan (ime, priimek, šola).

Prosimo vas, da nam do petka, 16. oktobra 2015, sporočite, koliko katerih kompletov 
materiala bi želeli, da vam ga dostavimo: (npr. 3x1. KOMPLET, 1x2. KOMPLET). Ne 
pozabite dopisati svojega izbora barv. O začetku razvažanja materiala vas bomo 
pravočasno obvestili. 

Kontakt:   vodstvo.tajnistvo@cinkarna.si ali 03 427 61 01 
   (ga. Barbara Rozoničnik).

Fotografije vaših izdelkov in natančne sezname sodelujočih pričakujemo 
do torka, 1. 3. 2016. Nato vas bomo obvestili, kdaj bomo na šolah prevzeli izdelke.

1. KOMPLET za 
izdelavo samostojnih 
lesenih 
cvetličnih korit 
vsebuje:

2. KOMPLET za 
poslikavo lončkov 
vsebuje:

3. KOMPLET za 
izdelavo okrasne 
mavčne skulpture 
vsebuje:

4. MOŽNOST za 
izdelavo povsem 
svojega, unikatnega 
cvetličnega korita

Lesene elemente - 
različnih velikosti za 
izdelavo raznolikih 
korit
Žeblje- 
Glede na količino - 
materiala ripadajoč 
komplet 4 akrilnih barv 

6 glinenih lončkov - 
različnih velikosti
Vrvico- 
Glede na količino - 
materiala pripadajoč 
komplet 4 akrilnih barv 

Dogovorjeno - 
količino mavca
Vrvico- 
Dodatno: možnost - 
naročila 4 akrilnih 
barv glede na 
količino naročenega 
mavca 

Poljuben odpadni - 
material
Barve po dogovoru- 

Navodilo: Iz deščic 
izdelaj čim bolj 
nenavadno cvetlično 
korito in ga poslikaj s 
priloženo barvo. (slika 1)

Navodilo: Glinene 
lončke čim bolj zanimivo 
poslikaj. Z vrvico naredi 
majhno zanko in jo pritrdi 
na lonček. Lončke bomo 
zaradi boljše vidnosti 
na zaključni razstavi 
predvidoma obesili 
ali postavili na stojala. 
(slika 2)

Navodilo: Izdelaj 
zanimivo, nevsakdanjo 
mavčno skulpturo, ki ima 
lahko tudi funkcijo korita 
za zasaditev rož. Kalup 
lahko izdelaš iz poljubne 
(odpadne) embalaže. 
Lahko ga poslikaš ali 
pustiš v naravni barvi. 
(slika 3)

Navodilo: Izdelaj 
povsem svoje unikatno 
cvetlično korito ali 
lonček, ki ga lahko po 
želji pobarvaš (slika 4, 6)
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ali 4 barv po dogovoru

ali 4 barv po dogovoru
(Mavec se po dodatku 
vode zelo hitro strjuje in 
pri tem sprošča toploto, 
zato pazi pri rokovanju 
z njim!)



Cvetlične lončke in korita bodo strokovnjaki zasadili in jih smiselno 
postavili kot razstavo na eni najbolj priljubljenih celjskih zbirnih točk. 
Takrat vas bomo povabili tudi na tradicionalni zaključek natečaja. O vseh 
podrobnostih vas bomo obvestili v prihodnjih mesecih.

Želimo vam veliko prijetnih trenutkov ob ustvarjanju!

Ponovno obljubljamo pester program in okusno malico. V vsaki od štirih 
kategorij pa bomo izžrebali po 3 likovne izdelke, katerih avtorji bodo 
prejeli eno od glavnih nagrad (med njimi bodo tudi MP3 predvajalniki). 
Vsi preostali sodelujoči prisotni učenci bodo dobili tolažilne nagrade. 
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Si vedel, da je stranski produkt 
naše proizvodnje Titanovega 
dioksida kalcijev sulfat, ki se 
uporablja za izdelavo mavca, 
s kakršnim boš ti izdelal svoje 
cvetlično korito?
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Si vedel, da je TITANOV DIOKSID, ki 
ga proizvaja tudi Cinkarna Celje v vsa-
ki barvi? Tam je zato, da izboljša njeno 
pokrivnost, svetlobno in vremensko ob-
stojnost ter poveča njeno svetlost.


