Jelen lenni örömmel,
megfigyelni nyitottsággal,
tevékenykedni együtt!

ISKOLAKERT-HÍRLEVÉL
JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER

2016

II. Országos Iskolakert-hálózat találkozó
GYŐR, 2016. szeptember.30.

Idén is lehetőségetek lesz egymással
találkozni, egymástól tanulni, együtt
alkotni és erősödni a 2016 szeptember
30-án esedékes II. Országos Iskolakerthálózati találkozón.
A részletes programot hamarosan
olvashatjátok a honlapunkon!

magfogás
tél alá vetés
zöldtrágyázás

Aktuális szeptemberioktóberi teendőkről itt
olvashattok a honlapunkon:
http://www.iskolakertekert.hu/kertmu
veles-az-iskolakertben/havitevekenysegek

betakarítás
talajművelés
faültetés

Hüvelyesek éve pályázat eredménye

I. Helyezett:
Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola Rózsavölgyi
Gyermekkert Ökológiai Oktatóközpont
II. helyezett:
Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális
Szakiskola, Jászberény
III. helyezett:
Ajka Városi Óvoda
A nyertes pályázatok összefoglalóit és tematikáit itt olvashatjátok:

http://www.iskolakertekert.hu/modszertar/tematikak
(HÜVELYESEK ÉVE 2016, mint iskolakerti projekt téma)

Szeptemberben ismét pályázatot írunk ki
iskolakertek élelmiszerbiztonsági talajvizsgálatának
újabb lehetőségére
2016 tavaszán 9 iskolakert talaja lett élelmiszerbiztonsági szempontból
bevizsgálva, megnyugtató eredménnyel. A NÉBIH támogatásának köszönhetően
2016 szeptemberében meghirdethetjük az iskolakertek talajvizsgálatának
második pályázati körét, melyre jelentkezhet majd minden Iskolakert- hálózati
tag, az ország bármely pontjáról. A pályázati felhívást hamarosan közzé tesszük
honlapunkon és körbe küldjük az Iskolakert-hálózat levelező listáján is.
A talajvizsgálatokhoz jelen körben minden pályázónak önállóan kell majd talajmintát venni a
saját kertjében, amihez lépésről-lépésre pontos segédletet találhattok a honlapon is közzétett
„Talajtan az iskolakertben” útmutató 4. fejezetében:
http://www.iskolakertekert.hu/modszertar/tematikak (TALAJ ÉVE tematikánál)
Az útmutató tartalmazza továbbá iskolakertben is elvégezhető egyszerű talajtani kísérletek
leírását és azok értelmezéséhez szükséges talajtani kisokost.
Az őszi gyümölcstelepítés ültetőgödreinek kiásásához praktikusan kapcsolható tananyagként ajánljuk!

Bemutatkozik az ajkai óvoda kertje

Az Ajkai Városi Óvoda 2016-ban csatlakozott a közös munkánkhoz.
A Hüvelyesek éve 2016 – pályázatunkon 3. helyezést ért el számos sokoldalú
és kreatív megvalósított ötletével.
Örökös Zöld Óvoda címmel rendelkeznek, egyúttal minősített Referencia
intézményként működnek a környezetvédelem, zöld óvoda témakörben.
Az óvoda környezeti nevelési tevékenységéről, kerti kezdeményezéseiről honlapunkon olvashattok képes beszámolójukban:
http://www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/kertek-bemutatkozoi/2-uncategorised/192-ajkai-varosi-ovoda-bemutatkozo

Környezet + matematika =

http://zoldmatek.hu

Ajánljuk figyelmetekbe!
A ZÖLD MATEK küldetése a környezetvédelem összefüggéseinek megismertetése az 5-14 éves
korosztállyal matek feladatok megoldásán keresztül és a matematika gyakorlati hasznának bemutatása a
valós környezeti problémák megoldásában.
•

•

http://zoldmatek.hu/2016-a-huvelyes-novenyek-nemzetkozi-eve/

http://zoldmatek.hu/indul-a-szuret/
http://zoldmatek.hu/mi-erik-most-a-kertekben/

Az iskolakertek is képviselve
lesznek a Biokultúra
Egyesület által szervezett idei
Biobúcsún!
A Biobúcsún lehetőséget kapunk saját stand
felállítására, ahol játékos feladatokkal, ismertető és
szemléltető anyagokkal kívánjuk felhívni a jelenlévő
közönség és a biogazdák figyelmét az iskolakertek
jelentőségére, támogatási lehetőségeikre.
Akinek kedve és lehetősége lesz csatlakozzon – akár
gyerekekkel is – és erősítse csapatunkat!

Az Iskolakert-hálózat támogatására az Iskolakertekért
Alapítvány és a Biokultúra Egyesület biogazdákból álló
szakmai segítői hálózatot szerveznek. Szeretnénk, ha
minél több biogazdához eljutna ennek híre és az ügyünk
támogatóivá válnának.

Érdemes lesz ellátogatni az idei Biobúcsúra,
mert a megszokott több mint 100
ökotermelő által kínált friss zöldségek,
gyümölcsök, pékáruk, készételek, ivólevek,
lekvárok, kolbászok, sajtok és egyéb
finomságok mellett vidám, szórakoztató
programok várják az Ökopiacra látogatókat.

Kívánunk minden Iskolakert-hálózati tagunknak további kitartó munkát!
Köszönjük támogatóinknak az iskolakert-ügyért hozott áldozataikat!

