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Földforgatók
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Szent István Tagiskolája,
Cserhátsurány
Félévi beszámoló
Az iskolakerti tevékenységet 2013-ban kezdtük meg a tanulókkal. Először nem az iskola
területén műveltük a földet, hanem egy közeli ház kertjét kértük el. Ez nem túl jól működött,
ezért úgy döntöttünk, hogy a saját területünkön – ahol régen volt iskolakert – fogjuk folytatni
a tevékenységet. Kiválasztottuk a legmegfelelőbb helyet, felszántattuk és elveteményeztünk.
Segítségünkre volt akkor a Cserhát Naturpark, akik vetőmaggal és néhány eszközzel járultak
hozzá a munkánkhoz. A következő évben az egyházmegye is elindította iskolakert
programját, amihez természetesen csatlakoztunk. Azóta folyamatosan műveljük a „kertet”.
A „Földforgatók” pályázat nagy segítséget jelent számunkra, mint eszközellátás, mint
szakmai tanácsadás szempontjából.
Az egész iskolakert programmal szerettük volna a tanulókkal megismertetni a legalapvetőbb
konyhakerti növények termesztését, a kerti munkákat.
A tantestültből több kolléga, illetve a technikai dolgozók sok segítséget nyújtottak ahhoz,
hogy ennyi éven át tudjuk gondozni a kertet. Ez főleg a nyári időszakra igaz! Nagy segítség
még a hozzátartozóim és az ismerősök munkája olyan tevékenységekben, amit iskolai szinten
nem tudunk megoldani.(szántás, rotálás, madáreleség)
Nélkülük nem lehettünk volna ilyen sikeresek!
A gyerekek hozzáállása a kerthez némileg változott! Vannak, akik szívügyüknek tekintik, de
sajnos továbbra is vannak, akik szükséges rosszként élik meg!
A program egyes elemeit sikerült megvalósítani, kivétel a névválasztás és a logó, aminek
elkészítése most van folyamatban a rajzos kolléga segítségével.
-

ültetési tervet a gyerekekkel a kollégám készítette el, aki ugyan óraadó, de nagy
segítség az iskolakertben, munkájával és hozzáértésével.

-

a szerves trágya nagy részét a gyerekek szétszórták, de itt kellett segítség a karbantartó
részéről is.

-

a szántás az ősz folyamán megtörtént.

-

a fűszernövények és a bogyósok kiültetése megtörtént.
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-

a madáretetőket kihelyeztük, a télen folyamatosan etettük a madarakat.

-

meglátogattunk egy mezőgazdasági szakképző iskolát is az ősz folyamán. (Szécsény)

-

az iskolakert fület a rendszergazda létrehozta az iskola honlapján.
https://sztimre-bgy.sulinet.hu/iskolakert/

-

a szülőktől és a környezettől nem tudom, hogy jött volna visszajelzés!

-

a felajánlás a családomtól, ismerőseimtől volt, akik segítettek a kerti munkák
végzésében.

-

a szülők részéről néhány növény került felajánlásra.

-

csatlakoztunk a facebook csoporthoz is!

A felsorolt programelemek, amiket teljesítettünk dokumentálva vannak az iskola honlapján. A
fényképek ott megtalálhatók, albumba szedve!

Cserhátsurány, 2019. március 1.

Koplányi Árpádné

