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2019 januárjában nyújtottuk be pályázatunkat az Országos Iskolakert-fejlesztési Program- 

Iskolakerti Alapozó Alprogramja 2019 keretében. Pályázatunk nyert, így elkezdhettük 

előkészítő munkálatainkat egy kb. 40m2 –es kiskert kialakítására. 

 

      

 

A kert kialakításában a vártnál is sokkal nagyobb számban, és örömmel kapcsolódtak be a 

gyerekek. Mivel ez füves rész volt, mondhatni igen kemény fizikai munkát kellett végezniük, 

hogy sikerüljön feltörni és gyomtalanítani a kijelölt területet. A kert előkészítésében, és 

veteményezésben az előirányzott 15 fő helyett végül 33 gyermek vett részt. Az első 

osztályosok is bekapcsolódtak Jándi Piroska, valamint az 5. osztályosok Soósné Varga Ildikó 

irányításával. Nagyon nagy segítséget kaptunk karbantartóinktól is, mivel feldarabolták a régi 

focikapunkat és a garázs kert felöli részére felrögzítették- futtató gyanánt, ahova végül a tököt 

futattuk fel. Ennek lefestése még várat kicsit, de a garázs kerti oldalát is szeretnénk majd újra 

festeni a kerti logó megtervezése után. A kertünk neve a „Nap kertje” lett, így e köré a 

motívum köré szeretnénk falfestményt.  A legjobbnak ítélt kerül majd fel a falra, remélhetőleg 

most már hamarosan. 

 



    

 

     

 

A program elindítását követően az iskolánk Együttműködési megállapodást írt alá a Bereczki 

Máté Gazdakörrel is, akik segítettek, vetőmaggal, palántákkal. Kaptunk paradicsom, zeller, és 

karalábé palántákat.  Andrási Erika mentorunk pedig elkészítette a vetési tervet, valamint a 

növénytársításokhoz nyújtott segítséget. 

 

A vetőmagokat, illetve a kerti csomagot május 6-án kaptuk meg, és ahogy lehetett, és az idő 

engedte, el is vetettük. Végül, mivel ilyen „sokan” lettünk, felosztottuk az ágyásokat és egy-

egy kisebb kijelölt területet kaptak a csoportok.  

 

 



 

 

A veteményezés után, napi szinten nézték a gyerekek mikor bújnak már elő, kis növényeink 

hogyan bújnak elő a földből a virágaink. Kerestük az okokat, mik azok a jelenségek, 

környezeti tényezők, melyek segítenek, és melyek, amelyek nem. Milyen kártevőkre lehet 

számítani, az egyes ágyásokban- „nyomozás a kártevők után”, és ezek ellen hogyan lehet 

fellépni. A gyerekek folyamatosan kérdezik, mit tehetnek még, és ha kell, gyomlálnak, ha 

kell, locsolnak, megosztva a napi teendőket, és a munkákat.  

A komposztáló összerakásával, lehetőség nyílt az iskolában szerves anyagok szelektív 

gyűjtésére, és így az előre tervezhető, iskolakerti szerves-anyag pótlásra.  Megismerkedtünk a 

komposzttal, és azzal, hogy miért nagyon fontos, hogy „jó” körülmények között nőjenek 

növényeink.  

A legnagyobb kérdést a nyári locsolás, gondozás jelentette. A gazdakör illetve a tankerület 

segítségét kértem, hogy egy hordót tudjunk beszerezni, az esővíz összegyűjtéséhez és 

megoldható legyen a locsolás egy része. Végül igazgató úr adott egy hordót, ezúton is 

köszönjük, és így egyszerűbb és megoldott lett a locsolás, valamint a karbantartóink is az 

ügyeleti napokon bőségesen meglocsolták kertünket.  

Megkerestük a technika szakos kollegákat is, hogy ha tudnak, segítsenek különböző 

eszközök, névtáblák, kavicsok, díszítések elkészítésében. Jelenleg az anyagbeszerzés van 

soron és bízom benne sikerül megvalósítani néhány nagyon jó ötletet, melyeket a 

továbbképzéseink során kaptunk.  

Szeptemberben, mikor ismét kezdtük a tanévet, óriási örömmel nyugtáztuk, hogy megmaradt 

a kert, sőt nagyon sok termésünk lett. Folyamatosan szüreteltük a paradicsomot, rengeteg 

cékla termett, megkóstoltuk a tökterméseinket, melyeket felváltva vittek haza „kis gazdáink”, 

akik a kertben dolgoztak. Ezen kívül lett bab, uborka, zeller, és sok virág kikelt, mely 

színesítette a kertet.  

Jövő… 

A legfontosabbnak talán az tűnik, hogy jó állapotban kezdhessük az évet tavasszal. Nagyon 

szeretnénk, ha sikerülne még megfelelő eszközöket, anyagokat szerezni az élhető játszótér 

kialakítására. Nagyon jó lenne, ha több kollegát bevonhatnék, hogy a kert adta lehetőségeken 

keresztül, azzal együtt sikerüljön új utakat keresni a tantárgyának oktatása során, legyen az 

magyar, matematika, földrajz, ének, vizuális kultúra, vagy akár idegen nyelv…  

Nagyon szeretnénk, ha a jövőben a kert egyrészt terápiás – pihenő kertként is szolgálna, 

valamint a gyerekek környezeti nevelési lehetőségét is tovább bővítené.   
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