Jelen lenni örömmel,
megfigyelni nyitottsággal,
tevékenykedni együtt!

ISKOLAKERT-HÍRLEVÉL
2015 szeptember

Elkezdődött az új tanév, készüljünk rá az
iskolakertekben is!
Kertmustra és továbblépés
Hogy mit találunk az iskolakertünkben a nyári szünet után, az attól függ, hogy
sikerült-e megoldani a nyári kertfenntartást vagy sem. A továbblépés is ennek
függvénye: vagy betakarítással kezdhetjük a tanévet a kertben, vagy az őszi
másodvetések lehetősége lendítheti tovább az iskolakerti tevékenységeket.
Tavaly ősszel tartott Iskolakert fórumunkon Matthew Hayes zsámbéki biogazda
előadásában körültekintően felvázolta a másodvetésre alkalmas növények sorát.
Előadásából idén is meríthetünk:
http://www.iskolakertekert.hu/modszertar/tematikak/14-all/163-matthew-hayes-mi-van-a-kertben-osszel

Tematikus segédletek
A következő iskolai évben a kerti tevékenységek tanórákhoz vagy szakköri
tevékenységhez való illesztésének tervezéséhez nagyon hasznosak lehetnek a
csongrádi Gr. Széchenyi István Általános Iskola honlapunkon megosztott
tematikái, óravázlatai, amit ezúton is ajánlunk figyelmetekbe:
http://www.iskolakertekert.hu/modszertar/tematikak

SzínesKert színesíti az Iskolakert-hálózatot
Tematikus iskolakerttel bővült Iskolakert-hálózatunk:
a lakiteleki Eötvös Lóránd Általános Iskola és AMI
keresett meg minket idén szeptemberben
csatlakozási szándékával, és az iskolakertben való
festőnövény termesztési, felhasználási tapasztalataik
megosztását felajánlották az Iskolakert-hálózat
számára. A „Fessünk természetesen!” projekt
tervüket és a SzínesKert szakkör 2 éves tevékenységéről, eredményeiről való összefoglalójukat az
alábbi linken tettük közzé:
http://www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/kertek-bemutatkozoi/14-all/164-szineskert

Köszönjük Szelesné Kása Ilonának és a SzínesKert
szakkörnek inspiráló jó gyakorlatuk önzetlen
megosztását!

Országos Iskolakert-hálózati Találkozó
2015. szeptember 18, 9-15 h,
Budapest XII. Kós Károly Általános Iskola, Városmajor u. 59.
Helyszíni szemlén jártunk szeptember első hetében az Iskolakert-hálózati
Találkozót befogadó Kós Károly Iskola iskolakertjében: a város szívében
megbújó kis ökokertben a kert szeretete csodákat termett: a szakkört vezető
lelkes pedagógusok, Almási Gabi és Seregley Erzsébet nyári munkájának amibe sikerült a szülőket is bevonniuk – eredményeként most színes virágok
és egészséges, termő növények várják vissza a kis gyerekkezeket, a bőséges
kóstolók ígéretével.
Szeptember 18-án láthatjuk majd együtt is mindezt. Jelenleg már 60
fő fölötti regisztrált résztvevője van a találkozónak. A hely
befogadóképességéig (80 főig) még van további lehetőség
jelentkezésre szeptember 14-ig.
A találkozó véglegesített tematikája, időbeosztása letölthető innen:
http://www.iskolakertekert.hu/component/content/article/14-all/161-ih-forum-2015-tematika

IH találkozó - Helyszíni információk
Megközelítés
Tömegközlekedéssel: a Széll Kálmán
térig M3 metróval, onnan a 28 v. 128-as
busszal a Temes lépcső megállóig, vagy
gyalogosan a Városmajori park bal
oldalán, a Maros utcán végig haladva a
Temes lépcsőig (10 perces séta).
Autóval: a Széll Kálmán tér átépítési
munkái miatt elég nagy a káosz, ezért
ajánlatosabb a Déli pu. felől közelíteni és
a Maros utcán végig haladni, ahol
parkolóhelyet is lehet találni (fizetős
parkoló).

Ingyenes parkolás
Ingyenes parkolási lehetőségre legközelebb a Gaál József úton van
lehetőség. Innen 10-15 perces hegyvidéki
sétával lehet lejutni az iskolához.

