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Az idei tanévben az iskolakerti tevékenység lassan, de szépen haladt előre. A tanulók 

lelkesek, szorgalmasak voltak, szívesen gondozták a növényeket. Ahogy a korábbi évek során, 

idén is szülői támogatással valósult meg a palánták ültetése – káposzta, karalábé, dinnye, 

paradicsom.  

Az időjárás változékonyságát nehéz volt követni tanórai keretek között, de most végre 

létrehoztuk a kiskertész csapatunkat, akik a tanév befejeztével, a nyári szünetben is gondját 

viselik a kertnek éppúgy, mint gimnáziumi tanulóink a közösségi szolgálat keretében.  

Aktuálissá vált a szabadtéri oktatás helyszínén található padok és a magaságyások 

felújítása. Ez elsősorban a középiskolások nagy vállalkozása lesz: fa felületek csiszolása, 

megfelelő kenőanyag felvitele. Ennek megvalósulásához (eszközök, kezelőanyagok 

megvásárlása) az iskola alapítványa lesz segítségünkre. Sajnos kerti eszközeink is 

elhasználódnak, azok felújítására, bővítésére, újak vásárlására lesz szükségünk.  

Évek óta színfoltja a tanulói közösségi életünknek az iskolakert, ahol nemcsak 

osztályszinten vesznek részt a munkában a gyerekek, hanem vegyesen, akár az általános 

iskolások, akár a gimnázium tanulói együtt, egy időben tevékenykedhetnek. Így is jobban 

megismerik egymást, tanulhatnak egymástól, és ami szintén fontos számunkra: barátságok 

szövődnek! 

Őszi tevékenységek: 

 falevelek gereblyézése, gyűjtése a komposztálókba 

 folyamatos öntözés vízgyűjtőkből kannával, illetve locsolóval 

 befőzés (paradicsom, szilva) 

 salátakészítés  

Téli tevékenységek: 

 merített papír készítése 

 PET-palack újrahasznosítása 

 magok ültetése palántázóba 

Tavaszi tevékenységek: 

 kert előkészítése, ásás 

 egres karózása 

 karalábépalánták ültetése 

 káposztapalánták ültetése 

 borsó ültetése 

 retek ültetése magszalagról 

 kannavirágok (gyökerek) újraültetése 
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 paradicsompalánták ültetése ágyásba 

 dinnyepalánták elhelyezése a jól bevált helyre 

 

 

Nyári tevékenységek: 

 növények gondozása 

 gyomlálás, öntözés 

 termés leszedése - jutalomfalatok 

 kerti padok és magaságyások karbantartása 

 

 idei paradicsompalántáink a magaságyásban 

a túlélő málnabokrok  
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 a minden évben viruló labdarózsák 

 káposztáink és 

 a karalábé – az idei termésünk! 
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Nagy lelkesedéssel ültettük idén is a dinnyepalántákat, a korábban jól bevált helyre! 

   

A borsó és retek két irányból fotózva 
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A kertünk egy része: komposztálókkal, vízgyűjtővel, sok-sok növénnyel 

- menta, citromfű, barackfa, gyöngyike és veronika virágok, pünkösdi rózsa, rózsalonc - 

 

 


