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SAŽETAK ZA DJECU 

Misliš li da djecu često nitko ništa ne pita ili vas ne uključuje? Da rješenja za velike probleme donose samo 

odrasli?  

Slažemo se s tobom! I baš zato što mi u Bioteki mislimo drugačije, pozivamo te da se samostalno ili s 

prijateljima prijaviš na natječaj za djecu i predstaviš svoja rješenja za neke od izazova stoljeća! 

Izazovi su podijeljeni u 9 tema: 

1. Što s hranom kojoj je istekao rok trajanja? 

2. Kako spasiti pčelicu Maju i spriječiti pomor pčela? 

3. DIY: kako napraviti kućni uređaj za reciklažu? 

4. Koje je rješenje za toplinsko pregrijavanje gradova ljeti? 

5. Ovo su novi načini skladištenja otpada! 

6. Ovako izgleda obalni grad otporan na porast razine mora 

7. Predstavljamo energetski neovisnu školu! 

8. Kako zaustaviti zagrijavanje našeg planeta?  

9. Školsko igralište kao eko-park 

 

Gdje god u Hrvatskoj živiš i u koju god školu ideš, prijavi se! Svoje rješenje predstavi u videu koji ne traje 

dulje od 3 minute! Uz odobrenje i nadzor roditelja ili skrbnika uploadaj ga privatno ili javno na YouTube i 

pošalji nam link! 

Do kada imam vremena? 

Rok za upload i slanje linka je 19. lipnja 2022. Sretno! 

Što se traži? 

Tražimo 40 djece iz cijele RH koja u školskoj godini 2021./22. pohađaju 3., 4., 5., 6. ili 7. razred, a znaju da 

imaju kreativna, jedinstvena i primjenjiva rješenja za zadane probleme. Pravila za predstavljanje rješenja – 

NEMA! Možeš crtati, mozgati, animirati, plesati, pričati, filozofirati, igrati uloge, vikati, pokazati svoje alate i 

tehnike te zapravo raditi što te volja dok nam predstavljaš svoje inovacije! Što kreativnije, to bolje! 

Što dobivam iz ovog iskustva? 

Izostanak iz škole na 5 dana! Vodimo te na cijeli tjedan putovanja i druženja s vršnjacima na nezaboravni 

STEM kamp u Istru (Višnjan) u rujnu 2022. godine! 

Imaš pitanja? 

Detaljnije upute o natječaju potraži u dokumentu Upute za prijavu za djecu osnovnoškolske dobi, a s 

pitanjima nam se slobodno javi putem e-maila: bioteka.stem.natjecaj@gmail.com, TikToka (udrugabioteka) 

ili WhatsAppa/Vibera na 095/407-2157. 

P.S. Pliz, prije no što se prijaviš, prenesi svoje namjere obitelji! Reci im da pročitaju cijeli tekst Poziva na 

prijavu jer se bez uključenja osobe koja je odgovorna za tebe nećeš moći prijaviti! 

 

https://www.tiktok.com/@udrugabioteka

