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VILÁGcélOK pályázat

A Palini Inkey Boldizsár Általános Iskola alsó tagozatának programja, helyi
cselekvési terve
Októberi tevékenységeink
1. A Zalaerdő Zrt. bajcsai csemetekertjében készült
felvételek interaktív fotókiállításán vettek részt
diákjaink. Magyarország legnagyobb
állami
fenntartású csemetekertjét ismerhették meg a
gyerekek ez alkalommal fotókon keresztül.

2. Az Erdők hete programsorozat keretin belül túravezetést igényeltünk a Bajcsai Csemetekertben. A
korábban már fotókon megismert kertészeti munkát a gyakorlatban is megnézték első osztályos
diákjaink. „Fenntartható erdőgondozás” mottóval személyesen vehettek részt erdőtelepítési
programban a legkisebbek. Makkot vetettek. A növények fejlődését
a következő években nyomon követjük. A csemetekertben növekedő
kis tölgyek Zala megye erdőtelepítési programjának csemetéi.
Megmértük a legidősebb tölgyfát.
A 100 éves tölgy törzse = 10 elsős gyermek ölelése

A
csemeték
gondozásában,
a
gyomlálásban
is
kipróbálhatták
magukat a gyerekek.

A csemetekert dolgozói nemcsak növényekkel foglalkoznak. A kert
négylábú vendégeit is támogatják. A kertészet egy-egy parcelláján a
vadak téli etetéséhez termesztenek takarmányt. A
betakarítás során elmaradt kukoricacsöveket
örömmel gyűjtötték, és hordták a tárolóba a kis
diákok.

Tanultunk a gombákról:

A Zalaerdő Zrt. erdészmérnök szakembere adott át
tudásából az Inkeys kicsiknek.

3. A Magyar Természetjáró Szövetség
szervezésében
október
második
szombatján kapcsolódtunk a Kéktúrázás
Napjához. A Zalai dombok állat-és

növényvilágából, a természet szépségéből merítettünk egy jókora darabot. Iskolánkból „kicsik” és
„nagyok”, pedagógusok és szülők is csatlakoztak a túrához. Környezetünk megismerésén túl egy ilyen
program közösségépítő hatása is számottevő.

4. Állatok világnapján rajzpályázatra készültek tanulói munkák.
„Az Inkey park lakói” címmel rajzolták, festették le alsó tagozatos
pályázóink azokat az élőlényeket, amelyekkel találkoznak nap, mint
nap iskolánk parkjában.

5. A kisállatok védelmét egy színdarabbal próbáltuk
közelebb hozni a 6-10 éves korosztály számára. A Szegedi
Látványszínház színészei „Pötyi kutya és barátai” c.
darabbal vonták be a gyerekeket az állat - és
környezetvédelembe.

6. Madarak védelme
 A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől Madárbarát
iskola elismerést kaptunk 2022 szeptemberében. A címért diákjaink is
tesznek. Iskolánk parkjában az őszi odúellenőrzést és takarítást a
gyerekekkel végezzük.



A madarak etetését már ilyenkor tervezzük. Szülői felajánlásból töltjük fel magtározóinkat.
Novemberben, a hideg beálltával kezdjük a madarak etetését.

7. Az iskolai őszi szemétszüret a gyerekeknek munka és öröm
is egyben. A nagyobbak maguk szervezik a csoportmunkát a
lombgyűjtés során. A negyedikesek már jó példát mutatnak
a kisebbeknek. A parkot kedvelik, sok időt töltenek itt.
Örömmel tesznek érte.

8. Zajlik az Inkey Tündérkert téliesítése. Az elfáradt,
letermett növényrészek a komposztálóba kerülnek.

Ez is az Inkey iskola parkja. A „szomszéd füve mindig
zöldebb”. Időnként átjárnak iskolaparkunkba a szomszéd
állattartó birkái. Megszemléljük az állatokat, majd
visszatereljük őket saját területükre. Kiskertünk
meghálálja a vendégek szerves trágyáját. 

„Hajrá Palin, Hajrá inkey!”

