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Nagradni natečaj Cinkarne Celje

Ustvarimo nov dom 
za čebele!



Brez čebel ne bo hrane

Le kdo ne pozna čebel, drobnih marljivih žuželk, ki neutrudno letajo s cveta na cvet! Na našem območju živi 
avtohtona čebelja rasa kranjska čebela ali sivka. Najpomembnejše delo čebel je opraševanje različnih ra-
stlin. Zahvalimo se jim lahko za toliko različnih vrst sadja in zelenjave. 

»Ko bo izginila čebela z obličja Zemlje, bo človek preživel le še štiri leta; ko ni več čebel, ni več opraševanja, ni več 
rastlin, ni več živali, ni več ljudi …« (A. Einstein)

Vzrokov za umiranje čebel je več. Včasih so »krivi« onesnaženo okolje, čebelje bolezni, podnebne spremembe 
ali pa celo nepravilna uporaba škropiv za zaščito rastlin.

Škropivo zaščiti rastlino le, če ga uporabljamo v skladu z navodili

V Cinkarni Celje proizvajamo »zdravilo« za rastline, ki se imenuje Cuprablau. To je prašek, s katerim lahko zašči-
timo vinsko trto, hruške, jablane, krompir in paradižnik na vrtu. A pozor, uporabijo ga lahko samo tisti, ki prej 
opravijo poseben izpit o uporabi škropiv! 

Takšna škropiva so zelo učinkovita, vendar lahko rastlinam tudi škodujejo, če jih ne uporabljamo pravilno. 
Zato si zapomni: na vsakem izdelku so navodila za uporabo, ki jih je potrebno natančno upoštevati! Tako za-
varujemo svoje zdravje in pustimo rastline in živali živeti. 

Cinkarna Celje razpisuje natečaj za poslikavo panjskih končnic

Zavedamo se, kako pomemben je obstoj čebel za vse nas. Zato smo se pridružili akciji Čebelarske zveze Slo-
venije Ohranimo čebele. In veseli smo, da boste k ohranjanju čebel pripomogli tudi vi, dragi osnovnošolci. 

Vaš izziv se glasi: Poslikajte panjske končnice in sestavite pročelje čebelnjaka!

Panjska končnica je poslikana deščica, ki zapira vhod v panj.

Ljudski umetniki so jih nekoč poslikali s svetniškimi, domišljijskimi in 

kmečkimi motivi. Takšna ljudska umetnost je značilna za Slovenijo.



Smernice in pogoji sodelovanja:

-V natečaju lahko sodelujete učenci vseh starosti.

- Pred vami je 13 deščic, ki sestavljajo eno pročelje čebelnjaka. Motiv poslikave t.i. panjskih končnic mora biti 
povezan s 140-letnico Cinkarne Celje, ki jo podjetje praznuje prihodnje leto. 

- Ne pozabite na »podpis«  vaše šole na pročelju.

- Kriteriji za ocenjevanje najlepšega pročelja: - pripovedna izvirnost,
    - tehnična dovršenost,
    - ustvarjalnost, kreativnost. 

- Skupaj z vašim mentorjem poslikane končnice sestavite v pročelje čebelnjaka po priloženi shemi. Izdelek 
fotografirajte in nam ga pošljite po elektronski pošti na naslov: vodstvo.tajnistvo@cinkarna.si. 
Vsaka šola lahko sodeluje z dvema fotografijama. Zadnji rok za oddajo fotografij je 31. marec 2013.

Strokovna komisija bo ob zaključku natečaja izbrala pročelje, ki bo najbolj izvirno simboliziralo visok jubilej 
podjetja,  in ga pritrdila na pravi čebelnjak. Cinkarna Celje vas bo pisno seznanila z rezultati natečaja. Učenci, 
ki boste naslikali najboljše pročelje, boste za nagrado prejeli MP4, preostale pa bomo nagradili s simboličnimi 
nagradami.

Opomba: Nagrajeni izdelek postane last Cinkarne Celje in ga lahko podjetje za svoje namene uporablja z 
navedbo avtorja in mentorja.

Skupaj bomo postavili učni čebelnjak

V Cinkarni smo prepričani, da moramo vsi skrbeti za našo prihodnost. Eni izmed šol, na kateri deluje čebelar-
ski krožek, bomo zato podarili pravi učni čebelnjak s čebelami, za katere bodo skrbeli mladi čebelarji izbrane 
šole. Pročelje bodo krasile deščice, ki bodo na natečaju osvojile prvo nagrado. Slovesen zaključek natečaja bo 
Cinkarna maja 2013 pripravila na šoli, ki bo dobila čebelnjak. 

Ali vaša šola še nima čebelnjaka? 

V začetku prihodnjega leta bo na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije (www.czs.si) objavljen javni razpis 
za izbor upravičenca za postavitev čebelnjaka, panjev in čebeljih družin. Če na vaši šoli deluje čebelarski kro-
žek oz. čebelarsko društvo, vas vabimo, da se prijavite na razpis in morda bo vaša šola s pomočjo Cinkarne 
Celje dobila čisto pravi učni čebelnjak!

Panjska končnica je poslikana deščica, ki zapira vhod v panj.

Ljudski umetniki so jih nekoč poslikali s svetniškimi, domišljijskimi in 

kmečkimi motivi. Takšna ljudska umetnost je značilna za Slovenijo.



Mizarstvo Belaj

Cinkarna v Celju od leta 1873

Cinkarna Celje leta 2013 obeležuje 140 let delovanja. Vse se je začelo leta 1873 s topilnico Cinka, sča-
soma pa se je podjetje usmerilo v kemijsko-predelovalno dejavnost. Danes ima v Cinkarni delo več kot 
tisoč ljudi. 

Pri ustvarjanju pročelja razmišljajte o 140-letnem doprinosu Cinkarne v lokalnem okolju. Naslikajte 
zgodbo o skrbi za okolje in ljudi okoli nas. V mislih imejte sožitje človeka z naravo, spomnite se na čebe-
le, o katerih smo govorili na začetku te zgibanke. Z raziskovanjem se prepričajte, koliko pozitivnih zgodb 
ustvarja Cinkarna vsak dan. Več podrobnosti najdete na naši spletni strani www.cinkarna.si.

Vse to vam lahko služi kot pomoč pri ustvarjanju pročelja panja, ki bo simbolično predstavljal uspešnih 
140 let Cinkarne v Celju.  

Zgornja shema in fotografija učnega čebelnjaka 
vam bosta v pomoč pri sestavljanju pročelja pred začetkom poslikave.
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