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Őszi-téli teendők / lehetőségek az iskolakertben
A borongós, hideg idő ne vegye el senki kedvét a kerti
jelenléttől!
Sok érdekes, gyereklelkesítő tevékenységre van módunk
még ezekben a korán sötétedő, kicsit elbújósabb
időszakában is a kerti évnek! Gondoskodhatunk kis madár
barátainkról akár a saját termésű napraforgó magunkkal
feltöltve hétről hétre etetőjüket, főzhetünk finom teát a
szárított gyógyfüveinkből és teázhatunk egy jó kerti
mese mellett…
http://www.iskolakertekert.hu/otlettar/kert-mesek

A VEVI (Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda) által fejlesztett iskolakerti útmutatóból ötletet
kaphatunk a novemberi és decemberi kerti tevékenységekre:
http://www.iskolakertekert.hu/kertmuveles-az-iskolakertben/havi-tevekenysegek

Iskolakert-hálózat

Iskolakert-hálózatunk november során
11 újabb taggal bővült

Telefonfülkéből szerszámtároló ? - a „parADYcsom kert”
bemutatkozásából megtudhatjuk hogyan…
A legújabb kert-bemutatkozást a Kispesti Ady
Endre Általános Iskola osztotta meg a hálózat
tagjaival. Írásuk segítségével végig kísérhetjük
őket a 2013 évi indulásuk óta megtett fejlődési
útjukon, melynek során kábeldob asztalokat
mozaikoztak és raklappadot építettek az
iskolakertben, új keretet szerveztek a kerti
foglalkozásoknak, és számos támogatóra tettek
szert magukat egyre jobban láttatva. Írásukat itt
találjátok:
link:
http://www.iskolakertekert.hu/images/documents/A%20Kispesti%20Ady%20Endre%20Altalan
os%20Iskola%20kertje%20a%20parADYcsom.pdf

Iskolakert Szakmai Műhely események
November 6-án a VEVI (Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda)
meghívására közreműködtünk az egyházmegye 16 iskolájában idén
indított mezőgazdasági szakkör vezetőknek szervezett iskolakert
fórumon. Az iskolák egy része már rendelkezik iskolakerttel, így
egymás között is tudtak jó gyakorlatot cserélni a résztvevők…
Link: www.iskolakertekert.hu/szakmai-muhely/muhely-esemenyek/14all/175-vevi-forum

November 27-én bemutatkoztunk az egri Eszterházy Károly Főiskola
Gyakorlóiskola iskolakert pályázatának záró rendezvényén, valamint az azt
követő konferencián., illetve talajtani foglalkozást tartottunk a kertvezetők
részére.
A
gyakorlóiskola
pedagógusai
16
iskolával
dolgoztak
együtt, hogy "elvessék" az iskolakert hasznosságának közösségépítő gondolatát
az Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi régiók hátrányos helyzetű nevelési
intézményeiben. A pályázat keretében 5 modulban dolgozták ki a háztáji
konyhakert vagy egészségkert kialakításának feltételeit, valamint módszertani
programokat alakítottak ki a fenntarthatósági, egészségnevelési, környezeti
nevelési és biokertészeti ismeretek elmélyítésére.

Terápiás kertek
Több megkeresésük is érkezett az elmúlt időszakban terápiás
kertek vezetőitől közös gondolkodásra, hogyan járulhat hozzá a
kert akár a mentális, akár a testi fogyatékos gyerekek
életminőségének javításához.
Ennek mentén szerveződik egy terápiás iskolakert munkacsoport,
kertlátogatásokkal, amikhez miden érdeklődő csatlakozását
szeretettel várjuk majd.
A részletekről, konkrét időpontokról értestést adunk a levelezőlistán,
amikor aktuálisak lesznek.
Addig is néhány hír terápiás kertindításokról
Lakos Adrienntől, az Aranyalma
Lélekmentor Egyesület részéről:
http://aranyalmalelekmentor.wix.com/szentlaszlo

http://aranyalmalelekmentor.wix.com/gyogyitokert

Még tart a „Talajok nemzetközi éve2015” - éljünk vele!
Az ország két különböző pontján is kínálkozik két látogatható őszi-téli program talajaink
értékének, sokféleségének, védelmének szemléltetésére gyerekeink számára.
•

Érték a talpad alatt – címmel nyílt 2015 november 25-én talajos időszaki kiállítás a Vajdahunyad
várában (Magyar Mezőgazdasági Múzeumban), ahol a kiállítás szerves részét képezik az interaktív,
elsősorban gyerekeknek szóló játékok, melyekkel lemérhetik tudásukat a talajszennyezésről, a
különböző talajjavítási módokról vagy a komposztálásról.
link: http://www.mezogazdasagimuzeum.hu/article.php?article_id=888

•

A Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, FöldrajzGeoinformatika Intézetének közreműködésével “Az éltető talaj”
címmel szintén időszaki kiállítás nyílt 2015. októberében a Pannon
Tenger Múzeumban, Miskolcon . A „Talaj éve rendezvénysorozathoz kapcsolódva az igényesen kialakított kiállításon a
környékbeli iskolakertészek rálátást szerezhetnek a Kárpát-medence
talajainak keresztmetszetére, érdekes tapasztalatokat gyűjthetnek
többek között a talajok gondos ápolásáról, nem is beszélve az ötletes
talajsimogatóról…A kisebbeket még talajmese is várja…
Link: http://cms.talaj.hu/talaj-eve-2015/

Biztonságos iskolakerteket!
Talaj bevizsgálási lehetőség hamarosan
Jól haladnak tárgyalásaink a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági
Hivatal (NÉBIH) Igazgatóságával az Iskolakert-hálózati
tagok talajvizsgálatainak kedvezményeiről. A
biztonságos
iskolakerti
termesztés
szempontjából
rendkívül fontosnak tartjuk annak megismerését, hogy
szennyeződés mentes-e az iskolakert talaja. Ehhez nyújt
majd segítséget a NÉBIH a talajok nehézfémtartalmának
laboratóriumi bevizsgálásával, a talajtani szakértőink által
összeállított útmutató alapján vett iskolakerti jellemző
talajmintákból. A talajvizsgálati lehetőségre hamarosan
jelentkezni lehet majd, az Iskolakertekért Alapítvány és a
NÉBIH együttműködési szerződésben rögzített feltételek
szerint.
Figyeljétek ezzel kapcsolatos híreinket!

Ünnepre készülve!
Elérkezett idén is Advent várakozással teli
időszaka. Advent első gyertyája már meg is
gyulladt családi köreinkben… Az
iskolakertben is elkészíthetjük közös
koszorúinkat, feldíszíthetjük a kert, a környék
örökzöldjeivel, bogyós ágaival, gyűjthetünk
hozzá csipkebogyót, fagyöngyöt.
Molnár V. József néphagyomány kutató alábbi írásából ihletet meríthetünk koszorúnk megformálásához,
üzenetének megértéséhez:
„Az adventi koszorúk többségének szerkezete kör-kereszt volt, fűzfaágakból fonták, feszítették, s
örökzölddel öltöztették föl", igen sok helyen lucfenyő ágaival. Ahol a négy-négy vesszőből álló kereszt-szárak a
koszorú fonatába bújtak, oda került a négy méhviasz gyertya; a keresztezés helyén, ahol egymáson átfonták a
vesszőket, a csipkebogyó (némely helyen a fagyöngy), amely tele-pirosával Jézust idézte meg. A kör-kereszt, az
ősidők óta ismert rítusszervező forma, amely minden gyerekkel vele születő tudás", az advent első vasárnapján
rítusttevő ember lelkét rendezte, kedvét a majdani születésre tájolta. A kör- egyebek között - a fényt óhajtó örök
anyaölet idézte meg számára, Boldogasszony ölét, a kereszt pedig a benne megfoganó, s belőle világra születő Igét.”
Forrás: http://www.bucsujaras.hu/tanulmany/molnarv/immaculata.htm

