Magas ágyás projekt a Hevesy Zöld Koboldjaival
Iskolánkban nagy múltra tekint vissza a kertészkedés, kertgazdálkodás. A 2000-es évek
elejéig tartottuk a technika tantárgy magas óraszámát (heti 2-3) és műveltük a gyakorló
kertünket a Schossberger kastély árnyékában. Zöldség-és gyümölcstermesztés, üvegház,
komposztáló, kinti tanterem, szerszámos, nyári gyakorlat… A termelés eredménye konyhai
felhasználásra, illetve a piacra került. Mindez sajnos már a múlté.

A technika tantárgy óraszám csökkenése (heti 1) akadályozta a színvonalas termelő
munkát. A gyakorló kert területét visszavették az iskolától. A tantárgy átneveződött (Életvitel
és gyakorlat) és igen elméletivé vált.
Nagyra becsült kolléganőm nyugdíjazása után a 2017/2018-as tanévben vettem át az
Életvitel és gyakorlat tantárgy vezetését a Turai Hevesy György Általános Iskolában. Terveim
között szerepel a gyakorlati orientáltság kialakítása, környezetvédelem iránti érzékenyítés, a
természet megismerése és szeretete. Gyakorló kert híján az iskolánk udvarát tervezem kissé
átalakítani a diákok segítségével: magas ágyások létrehozása, raklap újrahasznosítása és
beültetése, díszkert autógumik és régi tárgyak (szék, hordó, vödör…) felhasználásával.
Pénzügyi finanszírozás nélkül egyelőre a gyűjtő munka folyik.
Az iskola vezetése első körben egy darab magas ágyás kivitelezését tette lehetővé. A faáru
és a festékek beszerzése után elkezdődhetett az órai munka, a megvalósítás. Az ágyás méretei:
hossz: 3m, szélesség:1,2m, magasság: 60cm. Egy talpalatnyi kert.
Az időjárás kedvezően alakult: csiszolással, festési munkálatokkal és tereprendezéssel
kezdtünk. A száradási idő betartása után csavarozásba fogtunk. Jó volt látni, hogyan alakul
szemünk előtt az ágyás szerkezete. Összeállítása után gödörásás zajlott a „lábak” számára. Ez

a stabilitást szolgálja. Végre valahára, október végén elkezdtük a rétegező munkát miután
kibéleltük az egészet öko- és egyéb fóliával:
•
•
•

•
•

Termőföld kupacot a Polgármesteri Hivatal hozatott egy közeli építkezésről.
Legalulra száraz levelek, apró gallyak kerültek.
Megbolygattuk az iskola hátsó részén elhelyezkedő komposztálónkat. Kevésbé érett
komposztot váltotta az egészen érett. Lelkes Zöld Koboldok ástak egészen a
komposztáló aljáig érte.
Felülre termőföld, egyengetés, gereblyézés.
Ültetés: korallberkenye, szegfű.

A különböző rétegeket mindig taposás zárta, ami a gyereksereg kedvence lett. A magas
ágyás mellett az időnkből még három raklapba ültetett eper illetve sziklakerti növény is kitelt.
Ezeket a kazánház falára fúrtuk fel. A fiúk és a lányok egyaránt szerepet kaptak és vállaltak
ebben a projektben, amivel iskolánk környezetét kívántuk szépíteni.
Tanulói vélemények:
•

•

Egy hatodik évfolyamos Kobold írása: „Életvitel órán ágyást készítettünk. Én a
levélhordásban és az ásásban segítettem. Mi fúrtuk ki a raklapot, egész jól…
Szerintem nagyon klassz volt. Tanultunk kicsit a kertészkedésről.”
Egy hetedik évfolyamos Kobold írása: „Jó volt az életvitel óra mert kint dolgozhattunk
a természetben. Érdekesebbé tette az órákat, nagyon élveztük.”

Kiváló lehetőség volt számunkra ez a pályázat. Bízom abban, hogy iskolánkban
folytatódik majd a kertészkedés, az ágyások száma, a növények széleskörű megismerése.
Lelkesedésben, kitartásban, ötletekben nincs hiány.
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