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Beszámoló
Az iskolakert művelése továbbra is az óraadó kolléga segítségével történik, aki a technikát és
mezőgazdasági szakkört is tartja a 7-8 osztálynak. Főleg a 8 osztály az, amelyik aktívan vesz
részt a munkákban, létszáma 10 fő, de a hetedik osztályban is vannak tanulók, akikre lehet
számítani.
A másik két felsős osztályban én tartom a mezőgazdasági szakkört. Ezekből az osztályokból
6-7 fős csoportok végzik a kertgondozást.
Sikerült az udvarban egy kis fűszerkertet kialakítani, aminek gondozásába már az alsóbb
évfolyamos tanulók is bekapcsolódtak.
Beüzemeltük a vízgyűjtő tartályt, a nyári locsolást már ebből oldottuk meg.
A nyári fenntartás nagyon jól sikerült! Köszönhető ez a kollégák hozzáállásának, és annak,
hogy azok a gyerekek, akik jelentkeztek a kerti munkára, többségében pontosan, rendszeresen
megjelentek! Több tanuló volt, aki minden héten jött a kertbe!
Itt köszönném meg a technikai személyzet segítségét is, akik nagyon odaadóan
együttműködtek a kert gondozása során!
A nyári termények betakarítását - vöröshagyma, zöldbab, borsó – elvégezték, fagyasztóba
kerültek. A vöröshagymát osztályfoglalkozásokhoz, a maradékot pedig jótékonysági bálunk
vacsorájához használtuk fel. A paradicsomot a gyerekek a nyár folyamán folyamatosan
elfogyasztották.
Az őszi betakarítás zavartalanul megtörtént, a sárgarépát és a céklát felajánlottuk a
konyhának. A csemegekukorica, petrezselyem és burgonya nem nagy termést hozott, de a
tanuláshoz jól használható volt.
A kertet megtisztítottuk a növényi maradványoktól, komposztáltunk, karókat kiszedtük. A
faleveleket összegyűjtöttük az udvaron egy kupacba, komposztáltunk is belőle.
Előkészítettük a talajt a szántáshoz, ami azóta már meg is történt.
Az ősz folyamán meglátogattunk egy melegházas kertészetet Terényben! A gyerekek nagyon
élvezték, nagyon érdekes volt! Mondhatom, hogy nemcsak a tanulóknak mutattak újdonságot.
Az iskola udvarán két diófa is található, melynek termését összeszedjük a gyerekekkel. A diót
megtörjük és a konyhán ennek felhasználásával készül a karácsonyi bejgli!

A fűszernövények közül néhányat próbáltunk cserepezni a tanterembe, de sajnos nem bírták
ki az átültetést.
Télen hajtattunk zöldhagymákat a teremben minden csoporttal. A hagymaszárat
zsíroskenyérrel jóízűen elfogyasztották. Többször többféle teát is készítettünk, amit mézzel
ízesítettünk.
Kihajtattuk a „fűfejeket”, ami nagy érdeklődést váltott ki a gyerekekből, napról napra
figyelték a fű növekedését.
A madáretetőket szokásunkhoz híven kiraktuk a parkba, az adományba kapott
napraforgómaggal folyamatosan etettük a madarakat. Ebben segített a karbantartó,
figyelemmel kísérte az etetőket, szükség esetén pótolta a magokat! A téli szüneteben pedig ő
etette a madarakat!
Az ismeretterjesztő filmeket inkább a 7-8 osztályosok nézték, őket jól lekötötte.
A jövő évi vetéstervet is a tanulókkal közösen készítettük. Megbeszéltük, hogy mit szeretnénk
ültetni, főleg a felénk szokásos növények kerültek szóba. Hagyatkoztunk az előző évek
tapasztalataira, amelyik növény termesztése sikeresebb volt, jobban fel tudtuk használni,
azokat terveztük az idénre a kertbe.
Elkészítettük a vetőmag szalagokat is! Kétféle készült belőle.
A paradicsom palánta nevelését is megkezdtük a kis palántanevelő edényekbe.
Biztonságot adott és nagy segítséget jelentett a kertészeti mentor jelenléte, látogatása, mert
irányította az iskolakertben történő munkánkat. Sok ötletet és jótanácsot adott, melyet ezúton
is köszönök Neki.
Fontos célunk a munkára nevelés, a folyamatosság és a kitartás, amire a kert kifejezetten
alkalmas. A mezőgazdasági munkára adottak nálunk a feltételek, szeretnénk, ha egy kicsit
jobban megismernék a tanulók ennek a munkának a szépségét, nehézségeit, esetleg
lehetőséget látnának ebbe az irányba történő továbbtanulásra.
Szeretnénk a kertbe néhány padot kihelyezni, hogy a gyerekek a kertgondozás közben le
tudjanak ülni, beszélgetni.
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