Öko-délután
Iskolánk - örökös ökoiskolaként - nagy hangsúlyt fektet arra, hogy diákjaink a
fenntarthatóság, a környezetvédelem fontosságát megtapasztalják a hétköznapokban. Ezért is
fogadtuk nagy örömmel a Hegypásztor Kör programját, mely során egy élménydús, tevékeny
délutánban volt része tizenhét tanulónknak.
A délután első részében Papp-Felber Anita őstermelő, biogazdálkodó a komposztálás
rejtelmeibe vezette be a gyerekeket. Arról beszélgettek, kinek van odahaza komposztálója,
tudják-e mi a komposzt és miért komposztálunk.

A negyedik, ötödik és hatodik

osztályosokból álló kis csapat elmondta eddigi tapasztalatait, amit Anita néni kiegészített.
Megbeszélték mi kerülhet a komposztba a kerti és konyhai hulladékok közül és mi az, ami
tilos. Szó esett arról is, hogyan kell kezelni, mire kell figyelni, hogyan forgassák, majd
rostálják a maguk által készített anyagot. Időközben megérkezett a komposztáló is, amelyet az
ügyes fiúk és az asztalosmester állítottak össze deszkákból. A tetejére háló került, az oldalára
pedig egy útmutató arról, mi dobható bele. Sajnos az időjárás miatt ezt csak a teremben tudták
megoldani, de reméljük, hamarosan kikerülhet az udvarra és használhatjuk a tanultaknak
megfelelően.
A délután újabb izgalmas dologgal folytatódott: önöntözős palántanevelő készítésével.
Hogyan történt ez? A műanyag flakonokat a segítők közreműködésével elvágták, majd a
kupakot kilyukasztották. Ebbe egy vastag fonalat fűztek, ami felvezeti folyamatosan a vizet az
alatta levő flakonrészből a földbe helyezett magvakhoz. Nagy élmény volt a gyerekeknek a
palántaföld összeállítása is.
Ezután ültethető képeslapot készítettek a résztvevők. Miképpen lehet elültetni egy képeslapot?
Újságpapírt áztattak, majd a rétegek közé virágmagok kerültek. Különféle formákat vágtak ki
ebből, amit egy lapra ragasztottak és kedvük szerint írtak meg jókívánsággal.
A délután tehát az újrahasznosítás jegyében telt el, amely valamennyi résztvevő számára
hasznos volt. A gyerekek büszkén vitték haza vagy tették osztályaikba a készített
palántanevelőt és a képeslapot. A komposztáló egyenlőre az aulában várja a tavaszt, illetve
azt, hogy kikerülhessen az udvarra, hogy majd a benne elkészített komposzttal iskolaudvarunk
növényeit gondozni, táplálni tudjuk.
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