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Jelen lenni örömmel, megfigyelni nyitottsággal, tevékenykedni együtt!



Iskolakert nyáron is – miért is?
• Életszerű megközelítés  a kert élő közösség 

felelősség

• Éves körforgás tapasztalati része – új feladatok 
(védelem melegtől, kiszáradástól, gyomoktól)

• Nyáron is foglalkoztatja a gyerekeket –
kertkapcsolat megszakítás nélkül

• Sok növény nyáron hozza termését betakarítás 
öröme, ünneppé tehető

• Ősszel nem kell elölről kezdeni a folyamatot, 
termő kertbe érkezhetnek vissza a gyerekek



• Azok a gyerekek, aki erősebben a kötődnek a kerthez, szeretik a kerti 
munkát, de otthon nincs kertművelés, néhányszor el tudnak jönni az 
iskolakertbe.

• A gyerekek családjának is lehetősége van meglátogatni a kertet. A 
nyár során kialakult, hogy kisebb vagy nagyobb testvérek is, és egy-
két szülő eljöttek az iskolakertbe. 

• Minden, ami az Iskolakertben terem, a gyerekeké. 

• A közös munkának csapatépítő és - erősítő hatása is van.

” Vincze Zsuzsanna – Zsámboki iskolakert önkétes vezetője

Miklósfai Iskolakert vezetője – Nagykanizsa

A tanulók nyáron többnyire unatkoznak, kevés az a szülő, aki programot 
szervez nekik, ezért minden olyan megmozdulást jó néven vesznek, amely építi a 
kapcsolataikat, közösségi formában működik, és elismerés is jár érte.



Hogyan készüljünk a nyárra? - kreatív 
megoldások az iskolakert nyári 
fenntartásának megoldására 

Iskolakertekért Alapítvány tavaszi pályázata 

• 12 pályázó Iskolakert-hálózat tag

• tapasztalataik összesítése

• Tematikus bontás
oMilyen munkák aktuálisak
oMekkora időráfordítás
oHogy vonzzuk be a gyerekeket
oNyertes pályázatok bemutatása



Nyári fenntartás időzítése, felelőse

- nyári napközis tábor programjába foglalva

- 2-3 óra alkalmanként – még a nagy meleg előtt

- a heti tanári szerdai ügyeleti nap kijelölése 
„ápolási napként”

- szülők bevonása, közösségi kert jelleg (városi 
iskolakertek) 

Bevont gyerekek száma: 
5-6 fő elegendő általában – jellemzően 10 fölötti létszám megjelenik a kertben 

- heti 1x  (legfeljebb heti 2x)

Kipróbált megoldások: 



Gyerekek, kollégák beszervezése

Fontos: Időben elkezdeni a szervezést, még év vége előtt!!

Beosztás
önkéntesek toborzása a tanárok és a gyerekek körében
olyan kolléga is bevonható, aki évközben nem volt aktív 

 a kijelölt napokat tartalmazó táblázat kifüggesztése a kerti 
hirdetőtáblára 

 táskapostával hazaküldve a gyerekekkel – szülőkkel együtt töltsék 
ki – szülők meghívása 

 a kerti napok kijelölése tanári kar közösen

1 hét / 1 osztály  - sorsolással eldönteni, ki mikor

3-4 pedagógus – három-négy hetente kerültek sorra



Csabrendeki iskolakert beosztása Pécs-Pogány-i iskolakert beosztása



Egyéb lehetőségek nyári segítségre

Önkormányzat közmunkásai

 Dömping munkák esetén igényelhető

Technikai dolgozók (portás, gondnok, iskolatitkár, stb.)

 Szülők, nagyszülők (Pálmonostorán25 család rendszeresen besegít)

Nyugdíjas kertbarátok

Önkéntesek – korábbi diákok önkéntes munka keretükből



Nyári munkák

Öntözés

Gyomok visszaszorítása 

Mulcsozás

Talajlazítás (kapálás) esők után

Kártevők szabályozása (hernyóövek, darázscsapdák)

Gyümölcsfák ellenőrzése, fűnyírás

Betakarítás 

Befőzés – aszalás – gyógynövényszárítás

Piacozás



Kiegészítő, motiváló tevékenységek

Kézműveskedés (nemezelés, land art, faragás, stb.)

Termék kóstoló – tízórai zsíroskenyérhez

Kerti játékok
 Ajánlott irodalom: 

www.zoldbolt.hu

 Sport tevékenységek
 Íjászat, foci, méta

 Tematikus stafétafutás

 Patakozás – vízi csaták

Növény, állathatározás, vízvizsgálatok

Kerti napló vezetése



Jeles napok szervezése

 Lecsófőző nap

 Szalonna sütés

Krumpli sütés tárcsán

Egészség program

Őszköszöntő terménynap 

nyílt napok – szülők, tanári kar, helyi 
segítők  meghívásával



Jutalmazás

Hátrányos helyzetű gyerekek hazavitték a termést

Betakarított finomságok elfogyasztása

Kinevezett jutalomnövény: pl. 5 sóskalevél a jól teljesítőknek

Technika 5-ös

Kirándulás a nyári termények bevételéből 

(Csorvás – piacoznak)
a rendszeresen visszajáróknak



A három nyertes pályázat bemutatása

I. helyezett: 

Csorvási Gulyás Mihály Általános Iskola és AMI

II. helyezett:

A jászberényi Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola

III. helyezett: 

Pusztakovácsi Általános Iskola



I.helyezett:

- stabil 12-15 fős csapat, akik egész nyáron heti 2 alkalommal jönnek, dolgoznak
- havonta egy-egy több órás munka végén leülünk szalonnát sütni, bográcsost főzni, tárcsán krumplit sütni. 

Az is motiválja őket, mint a gazdákat is, hogy a megtermelt javakat a helyi piacon árusítják is. 

Egész nyáron állandó helyünk van a piacon. Kedden és szombaton reggel 7 órától árulnak a gyerekek. 
Mi felnőttek, csak felügyeljük őket, vigyázunk rájuk.

Kertjeink:
1. 490 m2 - Zöldségeskert
2. 350 m2 - Füvészkert
3. 1051 m2 - Kísérleti kert

2012. óta működik az iskolakert - pontosabban biokert. 
(Biokontroll Kft. Által bevizsgált, ellenőrzött)

Egy helyi biokertész, Major Pali bácsi kezdeményezésére, az
ő szakmai irányításával működnek kertjeink. A tényleges 
munkát, gazdálkodást 3 kolléga bevonásával és önkéntes 
segítőkkel valósítjuk meg.



Jutalmazás: 
Aki nyár folyamán legalább 15 alkalommal (ez 15 
db három órás munkát jelent) dolgozott a
kertben, annak a 3 napos kirándulás minden 
költségét álljuk a kertek bevételéből. (Utazás,
szállás, belépők, programok.) 
…az elfogyasztott, hazavitt zöldségek, gyümölcsök 
mellett.

Nyári munkák, segítők:
A nyári munkát (öntözés, növényápolás) segíti majd most második 
éve a Csorvási Biokultúra Egyesület közfoglalkoztatott munkása is.

Így sajátítják el a munkafogások mellett a tartósítást, a befőzést, a 
lekvár főzést, a szörpfőzést, az aszalást (nap aszaló), a 
gyógynövények szárítását, csomagolását. 
Ezekből ősszel, télen lesz bevétele a kerteknek.

Füvészkert Kísérleti kert



II. helyezett:
Jászberényi Szent István Körúti 
Általános Iskola és Speciális Szakiskola

1-12. osztályig művelik a kertet a diákok
• tanórákon, 
• rehabilitációs tréningen, 
• jeles napokon, 
• nyári természetvédő napközis tábor 

programjaként.

Művelt terület:
400 nm 
- Veteményes
- Dísznövény kert
- Komposztálás
- Udvaros szakos végzős diákok év végi szakmai 

munkája a saját ágyásuk



A kertfenntartási gyakorlat napközis, természetvédő 
tábor rész projektjeként valósult meg 2015. nyarán.
A projekt címe: Kertünk kincsei

Célja: Természetközeli tanulás, folyamatos védelem kerti 
gyakorlatokkal, az egészséges táplálkozás, önálló
életvitel megalapozása érdekében.

Projekt produktumai: 10 ágyás gyomtalanítása, locsolása, 10 zöldséges tál elkészítése, 28 muskátli 
dugványozása, 2 komposztláda feltöltése, 7 csoportnapló, 1 KERTÜNK KINCSEI faliújság, 1 Kertészeti 
Vendégkönyv, 28 kerti képeslap, fényképek, rajzok, gyűjtemények

Dokumentálás: csoportnaplók, faliújságok, gyűjtemények, fényképek, Kertészeti Emlékkönyv, prezentáció

Értékelés módja: Tanulók, vendégek véleménye a Kertészeti Emlékkönyvbe, KINCSES CSAPAT tagság, 
Legszebb ÁGYÁS csapata, érmek, oklevelek

Jászberényi Szent István Körúti 
Általános Iskola és Speciális Szakiskola



Jászberényi Szent István Körúti 
Általános Iskola és Speciális Szakiskola



2012 óta működik az iskolakert.
310 m2-es területen. 

A tanév során a technikaórák tanmenetébe illesztve 
zajlik a kertművelés.

A nyári szünetben az iskola ügyeleti napján, heti 
egyszeri alkalommal, az éppen ügyeletes kolléga 
vezetésével. 

A gyerekek többnyire önként jelentkeznek, vagy 
beosztás alapján vesznek részt.

Szükség esetén 3-4 szülő és az önkormányzat 
közmunkásai is bevonhatók.

III. helyezett – megosztott

III. helyezett - megosztott
Pusztakovácsi Általános Iskola



A reggeli órákban elvégzett kerti munkák után (locsolás, 
lazító kapálás, gyomlálás) közösen elfogyasztott saját 
betakarított terményekből is készített tízóraival
hangolódnak át a kert sajátos motiváló tevékenységeire, 
a kézműveskedésre: szövéssel, agyagozással, 
gyöngyfűzéssel egészítik ki a közösen töltött kerti 
napokat. 
A hátrányos helyzetű gyerekek a kerti fogyasztás mellett 
haza is visznek a termésekből a családi konyhára. 

III. helyezett - megosztott
Pusztakovácsi Általános Iskola



400 m2 gyümölcsös
150 m2 zöldséges 
2 sziklakert fűszernövény

A nyári fenntartási jó gyakorlatuk 
kiemelt eleme a gravitációs elven 
működő csepegtető öntözésük 
kiépítése, amit az esővizes hordóról 
működtetnek. A csapadék szegény 
időszakokban a kerti csapról töltik 
fel a hordókat. 

A nyári munkáik közé tartozik a 
gyümölcsös ápolása is: fűnyírás és 
a fák egészségének ellenőrzése. A 
gyógynövénykert terméseiből 
szárítanak is a téli teázásokhoz. 

2013-ban egy pályázati lehetőséget 
megragadva lett kialakítva az iskolakert

III. helyezett - megosztott
Miklósfai Iskola – Nagykanizsa

Minden alkalommal van 
terménykostolás, közös 
ételkészítés és annak 
beszélgetéssel egybekötött 
elfogyasztása. 

A nyári fenntartást 3 kolléga szervezi, 
így 3 hetente kerülnek újra sorra. A 
gyerekeket, akik önként jelentkeznek, 
még iskolaidőben egyenletesen 
beosztják a kerti napokra. 



A csepegtető öntözőrendszer kiépítése:

- Olyan öntözőrendszert építettek ki, amely
a növények alatt a földet folyamatosan
nedvesen tartja

- Ez a rendszer egy hordóból indul, amely
összegyűjti a csapadékvizet a szomszédos
iskolaépület esőcsatornájából. Ezt a
tartályt aztán a csepegtető csöveken
keresztül juttatják el a növényekhez.

- A víz mennyisége kitartott a következő
esőig, ha nem, akkor feltöltik.

- Ez a rendszer a tervezésnél és a
kiépítésnél sok időt igényel, de hamar
megtérül a munka.

III. helyezett - megosztott
Miklósfai Iskola – Nagykanizsa



Békéscsabai Erzsébethelyi 
Általános Iskola – napközis táborai

Iskolakert kialakítása: egy pályázatnak köszönhető 2014

Évközben: szinte minden délután napközis csoportok
lepték el a területet. Egy-egy alkalommal 10-15 gyereknek 
lehetett munkát adni. 

Természetesen, jutalom is volt: mindenki, aki segített, 5-5 
sóskalevelet szedhetett magának a teljesen 
vegyszermentesen, biokertként működő kertünkből.

Intézményünk nyári napközis tábornak ad helyet június 
közepétől egészen augusztus végéig. Nem csak iskolánk 
tanulói, hanem a város más intézményeibe járó gyerekek 
is nálunk töltötték a nyár egy részét. Ez kb. 120 főt 
jelentett hetente. 

A táborban dolgozó nevelők pozitív hozzáállására is 
szükség volt. A napi feladatokat a délelőtt folyamán 
végezték el nevelői irányítással. Ez leginkább a locsolás, 
gyomtalanítás volt. 



Általában 4-5 szülő, aki a gyermekéért ment 
délután, ottmaradt és segített a munkálatokban. 

Szakmai kérdésekben és a nyári munkák elvégzéséhez is 
segítséget nyújtott a Stark Adolf Kertbarátok Egyesülete. 

Mivel a tagok nagy része nyugdíjas hobbikertész, szívesen 
adták – és adják – át tudásukat, tapasztalatikat a 
gyerekeknek.

Mivel minden településen működik nyári napközis tábor, 
véleményem szerint a legkézenfekvőbb megoldás az 
iskolakert nyári gondozására: a napjaikat ott töltő gyerekek 
bevonása a kerti munkálatokba.

Napközis tábor
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