
Beszámoló az iskolakert építéséről 

 

Megalakítottuk az iskolakert- munkacsoportot, melynek tagjai: 

Véningerné Bognár Krisztina iskolaigazgató 

Pesti János iskolakertvezető 

Megkerestük az iskolakert lehetséges helyét és meghatároztuk annak méretét. 

Az iskolakertet az iskola kerítéssel körbezárt területén belül választottuk ki. 

A mérete kb. 12 x 25 méter. Ezen belül fogjuk kialakítani első lépésként a veteményes 

ágyásokat, melyeknek méretei: 5 x 1 méter.  

Nyolc darab ágyást terveztünk, így minden évfolyam tanulói tudnak majd dolgozni. 

Az ágyások előkészítését természetesen a felső évfolyam tanulói késztik elő. 

A tényleges munkálatokat tavasszal fogjuk elkezdeni. 

Az őszi időszakban tanulóink az iskola körüli virágoskertekben segítenek a technikai 

dolgozóknak a szükséges munkálatokban. Virágültetés, kapálás, gereblyélés, falevelek 

összeszedése, stb. 

Az iskolakert területét, amely egy füves területen kerül kialakításra, szülői segítséggel 

felszántották és elboronálták. 

Ezen a területen fogjuk kialakítani a kertünket. 

Milyen kertet szeretnénk? Erről a kérdésről kikérjük tanulóink véleményét is. 

Iskolakert tervezési pályázatot hirdettünk a téli szünet idejére! 

A pályázatnak tartalmaznia kellett a kert méretét, alaprajzát, ültetési tervét, hogy mit hova és 

miért kellene ültetni. A legügyesebb tanulókat jutalomban részesítjük. Az ötleteiket, 

javaslataikat természetesen felhasználjuk a kert kiépítésénél. 

Az eddig elvégzett tevékenységeinkről a következőkben bemutatott fényképek tanúskodnak. 

Az őszi időszakban 2020. novemberében faültetésben vettünk részt, az Önkormányzat a 

Magyar Falu programban pályázat útján nyert fákat, melyből 10 darabot iskolánk udvarán 

ültettünk el a tanulókkal közösen. Általában nyír, hárs és kőrist ültettünk. Valamint a Baptista 

Egyház jóvoltából 5 fát szintén az ősszel elültettünk tanulóinkkal. 

Sajnos a 2021-es évben ismét nehezítve volt az Iskolakert projekt, hiszen a tavaszi munkálatok 

kezdetekor ismét áttértünk a tantermen kívüli digitális oktatásra. Szerencse , hogy felügyeletet 

lehetett igényelni és így megtudtuk valósítani a tevőleges feladatainkat részben. A márciusi 

időszakban ismét talajelőkészítést kellett végeznünk, gépi erőre volt szükség, mert az ősszel 

felszántott gyep hamar zöldellni kezdett a gyomoktól. Egyik szülő segített ismét ebben a 

munkában. Ezt követően tanulóink elgereblyézték a területet is kialakították az ágyásokat. 

Palántákat is neveltünk (paradicsomot) melyet május végén ültettünk ki a kertbe. A 

virágoskertet is folyamatosan gondozzuk, több egynyári növényt ültettünk ki a tavasz folyamán. 

Pesti János 


