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Z ALU kvizom zaključili projekt Talumova ugankarska dogodivščina – Sodelovalo 31 osnovnih šol in
več kot 9000 otrok
Ob tovarniškem prazniku v novembru 2018 smo v Skupini Talum začeli projekt Talumova ugankarska
dogodivščina. Namen projekta je bil pri mladih vzpodbujati kreativnost, inovativnost, iznajdljivost in
drugačen način razmišljanja, preko izdanih knjig, pa smo vzpodbujali tudi bralno kulturo. V Talumovo
ugankarsko dogodivščino je bilo vključenih 9000 učencev iz 31 osnovnih šol regije. Prvi del projekta
je bil knjižen, v drugem delu pa smo mladim na zanimiv način – skozi pet polfinalnih ter finalni ALU
kviz približali Talum ter aluminij – kovino prihodnosti.
»V Talumu smo vedno veseli mlade energije, ki jo v naše delovno okolje prinašajo otroci in
mladostniki,« poudarja predsednik uprave Taluma Marko Drobnič. S takimi projekti podjetje pridobi
novo izkušnjo in spozna mlade, ki bodo s svojo kreativnostjo, iznajdljivostjo, drugačnostjo in drznostjo
morda v prihodnosti ustvarjali njegovo podobo. Projekt se je izkazal kot odličen primer povezovanja
med gospodarstvom, kulturo in izobraževalnimi institucijami.
Tretji Talumov knjižni projekt
Talum je v zadnjih petih letih realiziral dva knjižna projekta. Prvi Lahkotni svet je bil namenjen
splošnemu spoznavanju Taluma ter aluminija – kovine prihodnosti, drugi Talumov projekt Raketa v
garaži pa spoznavanju poklicev, ki bodo v Talumu v prihodnosti med bolj zaposljivimi. S tretjim
Talumovim projektom - Talumova ugankarska dogodivščina - pa smo med mladimi spodbujali
kreativnost, inovativnost, iznajdljivost in drugačen način razmišljanja (razmišljanje Out Of The Box). Vse
to so namreč vrednote oziroma lastnosti, ki jih v Talumu vzpodbujamo in se jim sistematično
posvečamo.
Dva sklopa projekta
Projekt je bil umeščen v šolsko leto 2018/2019 in je bil razdeljen na dva tematska sklopa. Prvi del
projekta je bil knjižni, saj je Talum v sodelovanju z založbo Litera izdal tri ugankarske knjige namenjene
različnim starostnim skupinam. Prva ugankarska knjiga z naslovom Uganke iz dežele škratov je bila
namenjena prvi triadi, Uganke iz dežele Palčkov so bile namenjene drugi triadi, Uganke Marka Pola pa
smo podarili učencem tretje triade. V projekt je bilo vključenih 31 okoliških šol, kar pomeni, da smo
med otroke razdelili približno 9000 knjig. Pod knjigami sta se podpisala avtorja Milan Petek Levokov
ter Aleksandra Jelušič.
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Ugankarska dogodivščina na največjem knjižnem sejmu v Ljubljani
V novembru 2018 smo knjige v okviru debatne kavarne predstavili na 34. Slovenskem knjižnem sejmu
v Ljubljani. Izpostavili smo predvsem pomen dobre prakse povezovanja med gospodarstvom, kulturo
ter izobraževalnimi institucijami.
Inovativen način predstavitve ugankarskih knjig
V knjigah so ugankarska vprašanja, ki so vzpodbudila otroško domišljijo. Vključene šole smo pozvali, da
nam učenci pošljejo svoja vprašanja na katere sta avtorja odgovorila na video predstavitvi. Ogledate si
ga lahko na spletnem naslovu: youtube.com/watch?v=W8S-rBP0-rg&t=491s
Drugi sklop projekta – ALU kviz za devetošolce
Drugi del projekta smo zastavili kot ALU kviz, skozi katerega so se devetošolci (po trije predstavniki v
projekt vključenih šol) pomerili med seboj. Za tekmovalce smo pripravili gradivo, ki jim je pomagalo pri
pripravi na kviz in jih povabili v Talum, kjer so si ogledali proizvodnjo ter se seznanili z aluminijem. V
aprilu 2019 smo organizirali pet ALU kvizov (peti je potekal na osnovni šoli Ljudevita Pivka). Štiri
zmagovalne ekipe so se pomerile na finalnem ALU kvizu 22. maja 2019 (zmagovalne ekipe so: OŠ
Videm, OŠ Mladika, OŠ Cirkulane-Zavrč in OŠ Desternik-Trnovska vas).
Na finale ALU kviza so bili povabljeni vsi tekmovalci, ki so ob tej priložnosti prejeli knjigo o športu.
Zmagovalci finalnega kviza pa so si prislužili še dodatno nagrado – individualni boksarski trening z
Dejanom Zavcem, ambasadorjem Talumove ugankarske dogodivščine.
Več o Talumovi ugankarski dogodivščini tudi v Brošuri za tekmovalce ALU kvizov
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