
 

 

Kert – kóstolgató pályázat 

 

 

A pályázatra Zala megyéből a Palini Inkey Boldizsár Általános Iskola diákjainak kertjével 

pályázunk.  

Iskolánk 2008-tól ökoiskola, 2016-tól örökös ökoiskola. Büszkék vagyunk erre a címre és 

teszünk is érte. Ökoparkunk Nagykanizsa megyei jogú város helyi természeti értéke. 5 hektáros 

ősparkunk kiváló lehetőségeket nyújt számunkra a szabadidő aktív eltöltésében.  

Parkunkat folyamatosan ápoljuk, fejlesztjük. Virágoskert és gyümölcsös mellé idén tavasszal 

egy szép iskolakert alapjait is megvetettük.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskolakert kialakításában szüleink is segítettek. Kiindulásként 30 m² terület lett 

kapálógéppel feldolgozva. Négy 6 m²-es parcellát jelöltünk ki, deszkáztunk körbe magaságyás 

jelleggel.  A palini - tó medréből kaptunk humuszban gazdag termőföldet. Ezt dolgoztuk bele 

a kis parcellákba. Egy-egy parcelláért 2-2 osztály felelős, az alsós és felsős testvérosztályok (1-

5, 2-6, 3-7, 4-8). A föld megmunkálását, termőföld beásást, gereblyézést a felsős gyerekek 

végezték el.  

Az osztályfőnökök szülőktől kértek segítséget a növények beszerzésében. Szüleink sokféle 

növénnyel támogatták kiskertünk beültetését. 

Április első hetében megérkeztek a palánták, hagymák, magok.  

Kaptunk növényeket a családok saját kertjéből, őstermelő, biokertészettel foglalkozó szülő 

saját palántáiból, illetve gazdaboltból vásárolt hagymákat, magokat.  
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Inkey – kert, a mi Tündérkertünk 

 



 
A 2-2 osztály tanáraik segítségével megtervezte a kertet, az ültetést. A növényeket, magokat 

együtt ültették el a testvérosztályok.  

Iskolánk kerti szerszámkészletét gyerekeszközökkel (kisméretű kapa, gyomkapa, 6l-es 

öntözőkannák) egészítette ki.  

A palánták elültetése után lelkesen öntözték meg a kisebb gyerekek azokat. 

 

Tanáraink szerint a kezdeti lelkesedés mindig nagy, ami aztán könnyen alábbhagy. Éppen ezért 

éves tervet dolgoztak ki a felnőttek az iskolakert ápolására.  

Szabályokat fektettek le, amelyeket mindannyiunknak be kell tartania.  

1. A kertben nem lehet gyomnövény! 

2. A növények öntözéséről gondoskodni kell (nyári szünetben is)! 

3. A növények felhasználását be kell mutatni (egészségnapon, vagy 1-1 projektnap 

keretében)! 

4. A növényi hulladékot a komposztálóban kell újrahasznosítani! 

5. A kertnek mindig szépnek kell lennie!  

A négy parcella, vagyis a 2-2 osztály között versenyt hirdettek meg, ösztönözve bennünket, 

gyerekeket a rendszeres kertészkedésre. A cél, hogy mind a négy kiskert első helyezett legyen. 

A díjazás során kertészeti eszközt, vagy palántát lehet majd nyerni.  

Középtávú céljaink között szerepel az Inkey kert bővítése. 

 

Újhagyma: A tavasz első friss zöldsége. Tízóraihoz, uzsonnához fogyaszthatunk belőle. 

Rengeteg jótékony hatása közül a kisebb gyerekek is tudják, hogy C-vitamin tartalma erősíti az 

immunrendszert, kimagasló vastartalma fokozza a vérképzést.  

Cirtomfű: A citrom illatára emlékeztető leveléről könnyen beazonosítható ez a jótékony 

hatású gyógynövény. Íze és illata miatt ivóvizünkbe, teánkba téve fogyasztjuk. Nyugtató 

hatását is ismerjük.  

Kakukkfű: Ez a kedves gyógy- és fűszernövény nagyon hálás színfoltja a kiskertnek. Virágzás 

idején szépségével tűnik ki növényeink közül. Salátákat kívánunk ízesíteni vele.  

Eper: Kicsik és nagyok kedvenc gyümölcse a finom, egészséges eper. Természetesen 

kiskertünk kínálata nem elégíti ki tanulóközösségünk eperigényét, viszont a növény fejlődését, 

virágzását, termőre fordulását, gyümölcsének beérését még a tavasz folyamán (tehát 

iskolaidőben) figyelemmel kísérhetjük.  

Jelenlegi növényeink: 

 



 
Retek: A zsenge retek az egyik első tavaszi zöldség az újhagyma mellett. Vitaminokban és 

rostokban nagyon gazdag, segíti az emésztést. A növény gyors fejlődése érdekes és látványos 

számunkra. Uzsonnához fogyaszthatunk is saját munkánk terméséből. Kicsit sűrűn vetettük a 

magot, így most ritkítanunk kell, hogy megfelelően tudjon fejlődni a növényke.  

Sóska: Magról vetettük. Mivel kevés kártevője ismert, bízunk benne, hogy jól fogja érezni 

magát kiskertünkben. Saláta készítéséhez használnánk fel, nyers fogyasztása alkalmas a 

savanykás íz megismerésére.  

Fejes saláta: A K-vitaminban gazdag zöldség jótékonyan hat a csontfejlődésre. A kertünkben 

gondozott salátákból ebéd kiegészítéséhez fogunk salátát készíteni.  

Az ültetett növényeken keresztül megtapasztalhatjuk, hogy egyes növényeknek a gyökerét, 

szárát, levelét, másoknak a termését fogyasztjuk.  

 

A fenntarthatóságra törekedve megtanultuk, hogy az öntözést a tetőről gyűjtött esővízzel 

meg lehet oldani, a kerti hulladékot pedig az iskolai komposztálóba gyűjtjük, majd onnan 

visszakerül az őszi, illetve tavaszi ásással a kiskertbe. A kert, a kertészkedés minden 

évfolyamon bőven nyújt lehetőséget a környezeti nevelésre, a biológia tantárgy 

lehetőségeinek kihasználásra, a testmozgásra, a lelki feltöltődésre, a kapcsolattartásra, a 

munka tiszteletének tanulására. 

 

 

Legkisebb segítőink a madarak. A kártevők pusztításában rájuk hagyatkozunk. A kiskert 

közelében ősz végétől tavasz beköszöntéig mi töltjük fel madáretetőinket eledellel. Odúkkal 

segítjük madaraink költését. Gyakori vendégeink a széncinegék, kékcinkék, kerti rozsdafarkú, 

csuszka, feketerigó, harkály, vörösbegy. A Zalaerdő Zrt. is támogatja kihelyezett odúival 

madárbarát programunkat.  

 

 

 

 

Jane Goodall gondolatának jegyében törekszünk arra, hogy szebbé tegyük környezetünket. 

Hiszünk abban, hogy tetteinkkel változtathatunk a világon. Tudjuk, hogy rajtunk is múlik, hogy 

mit adunk tovább a tőlünk kisebbeknek.   

„Minden, amit teszel, annak jelentősége van és 

megváltoztatja a világot. Neked kell döntened, 

milyen változást akarsz.” 

Segítőink 


