
Iskolakert beszámoló 

 

A 2021/2022-es tanévben szerencsére újra jelenléti oktatás volt, így több minden is történt az 

iskolakertben. Ősszel gyomtalanítás után fölástuk a kertet. a magas ágyásokat téliesítettük. A 

munkálatokat a tanulók többnyire közösségi szolgálati órák keretében végezték el. Kora tavasszal 

rendbe tettük a szilakertet, kigazoltuk, megformáztuk majd április, májusban beültettük java rész 

fűszernövényekkel, gyógynövényekkel. Az iskolakert nagyobb részéra a már korábban ültetett bogyós 

gyümölcsöst rendbe tettük, megmetszettük az elszáradt részeket eltávolítottuk, felkötöztük, néhány 

újabb málnabokorral bővítettük. A málnabokrok tövébe büdöskéket telepítettünk. A végzős osztályok 

búcsú ajándéka az iskolának idén néhány málnabokor volt, ezzel is bővítve a meg lévő málnásunkat. 

Tervünk hogy lugast fogunk kialakítani a málnásból, erre következő tanévben fog sor kerülni. E mellett 

ribizli és egeres is szépen termőre fordult az idei tanévben. A szedertövek is termőre fordultak mellé 

telepítettünk egy futtatót, amelyen szépen el tudtuk vezetni a friss hajtásokat. A kert maradék részébe 

napraforgót ültettünk, célunk hogy a téli madáretetést így ki tudjuk bővíteni a megtermett magokkal. 

Valamint szeretnénk jövő tavasszal kibővíteni a kertet mézelő virágokkal is, mivel az iskolakert mellett 

telepítettünk egy rovarhotelt, melyet a tanulók készítettek el. Az iskolaudvarban található 

termésekkel, fa kéreggel, korhadó farönkkel, téglával próbáltunk a rovarok számára vonzó „hotelt” 

létrehozni. A magaságyásokba retket ültettünk illetve borsót, snidlinget. A tervünk hogy az egyik 

magaságyást is fűszer illetve gyógynövényekkel fogjuk beültetni, a másikba kora tavasszal termő 

növényeket ültetünk pl. retek, borsó, saláta, zöldhagyma, amit a gyerekek akár az uzsonnájukhoz el 

tudnak fogyasztani. A szárazság beköszöntével rendszeresen öntözzük a kertet a diákok és az 

iskolagondnok segítségével. Sikerült beszerezni további öntöző tömlőt és locsoló fejeket is. A 

komposztálót folyamatosan töltjük az udvaron lehullott falevelekkel illetve a kertben keletkező 

gyomnövényekkel, zöld hulladékkal. A már kész komposztot fel tudtuk használni például a sziklakert 

talajának javítására is. A nyári időszakban többnyire a kertész, iskola gondnok fogja az iskolakert 

öntözését, gondozását ellátni.  


