POZIV NA NATJEČAJ
Dragi ravnatelji, profesori, učitelji, đaci!
Udruga Hyla otvara natječaj pod nazivom “Mali školski ekološki projekti” kojim imate priliku
osoboditi svoju kreativnost i iznenaditi nas svojim radovima! Natječaj je pokrenut kako bi se kod djece
povećala svijest o prisutnosti i važnosti vlažnih staništa u njihovoj okolini, a koja nestaju velikom
brzinom te su postala jedna od najugroženijih staništa na čitavome svijetu.
Ovaj natječaj nastao je u sklopu projekta “Vodeni biseri jadranskih otoka”, koji je Udruga Hyla započela
krajem 2016. godine. Cilj je projekta doprinijeti efikasnijoj zaštiti vlažnih staništa na hrvatskim otocima
te ukazali na njihovu neizmjernu biološku i kulturološku vrijednost. Tijekom 2017. posjetili smo
nekoliko otoka i škola, održali predavanja i radionice, a s nekima od vas ćemo se tek susresti tijekom
2018. i 2019. godine!
Vlažna staništa na otocima, poput lokvi, oaze su bioraznolikosti, ali u današnje vrijeme ubrzano nestaju,
čemu ste i vi sigurno svjedočili. Zatrpavanje i neodržavanje jedni su od najčešćih razloga nestanka i ako
se ovakav trend nastavi izgubit ćemo nezamjenjiv dio prirodne i kulturne baštine Hrvatske.
Ako želite da i vaša škola postane dio predivne priče zaštite vlažnih staništa, odnosno zaštite
prirodnih vrijednosti Hrvatske, priključite se ovom natječaju!
Kao i svaki natječaj i ovaj ima nekoliko jednostavnih pravila:
1. U natječaju možete sudjelovati ili pojedinačno ili grupno. Broj osoba po grupi nije ograničen –
može se prijaviti čak i cijeli razred! Jedini je uvijet da sudionici jedne grupe budu iz iste škole.
Eko grupe, likovne, dramske grupe itd. – svi ste pozvani na prijavu!
2. Dozvoljen je jedan uradak po prijavitelju/grupi, ali ne po školi! Budući da jedna škola može
imati više prijavitelja, svaka prijava povećava šansu da baš vaša škola osvoji dodatnu nagradu.
3. Natječaj je vrlo jednostavan i ostavlja učenicima i njihovim profesorima otvorene ruke da budu
maštoviti i kreativni. Sastanite se sa prijateljima i osmislite kako da na najbolji način prikažete
ljepotu vlažnih staništa u vašoj okolini. Napišite sastavak, osmislite pjesmu, nacrtajte lokvu,
napravite nakit ili model lokve, fotografirajte, istražite za što su se prije koristile lokve itd. –
nama je svejedno! Budite kreativni, iznenadite nas svojim uratkom i pokažite kroz njega
vrijednost i ljepotu vlažnih staništa na vašem otoku.
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4. Ne zaboravite da uradak mora biti vezan za vlažno stanište (primjerice lokvu, jezero, potok,
rijeku, vlažnu livadu, močvaru itd.).
5. Način slanja vaših uradaka nama, ovisi o vrsti uratka. Mail: info@hhdhyla.hr ili adresa ureda:
Udruga Hyla, Lipovac I br. 7, 10 000 Zagreb
6. U mailu ili pismu obavezno pošaljite i:
- svoje ime i prezime (ako se radi o grupnom radu imena svih učenika), razred, ime otoka, ime
škole (npr. Marko Marić_4. razred_Krk_Osnovna škola Krk),
- ime uratka, npr. „Ljubavni zov žabe odjekuje na korčulanskoj lokvi“,
- kontakt (broj telefona/e-mail adresa) na koji vas možemo obavijestiti u slučaju dobivanja
nagrade.
7. Radove primamo do 14. svibnja 2018. godine.
8. Dobitnici će biti objavljeni na našoj Facebook (Udruga Hyla/Association Hyla) i web stranici
(www.hhdhyla.hr)
Iz „mora“ pristiglih uradaka, javnim glasanjem na našoj Facebook stranici birat će se najbolji
pojedinačni i najbolji grupni rad. Pobjednici će biti nagrađeni poklon vrećicama koje će skrivati razna
iznenađenje. Dodatno, škole čiji će učenici pobjediti na natječaju, bit će nagrađene diplomom te poklon
paketima prirodoslovnih knjiga za školsku knjižnicu (Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske,
Knjiga o vodozemcima i gmazovima Hrvatske, Riječna kornjača – skroviti stanovnik južne Hrvatske,
Zmije Hrvatske – priručnik za određivanje vrsta, Vodozemci i gmazovi Varaždinske županije, Noćni
leptiri Krapinsko – zagorske županije, Leptiri uz rijeku Bednju). Kroz navedene knjige učenici će imati
priliku uroniti u predivan svijet prirode i upoznati se s mnogim zanimljivostima o hrvatskoj fauni.
Zato ne čekajte! Sastanite se s prijateljima i profesorima već danas i osmislite kako da najbolje
ukažete na vrijednost i ljepotu vlažnih staništa na vašem otoku. Veselimo se kroz vaše oči doživjeti
vlažna staništa!
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