
ETAP II 

 

ZAKŁADANIE MINI SADU 

Mini sad powstał w szkolnej wnęce wzdłuż sali gimnastycznej od strony płd.-wsch., teren ten jest ogrodzony. 

Zakupiono rekomendowane śliwy węgierki 5 szt. oraz pozyskano od sponsorów śliwy Temano 5 szt. oraz 

derenie 5 szt. Zorganizowano szkolną zbiórkę roślin w celu utworzenia żywej ściółki. Zebrano cebulki 

kwiatowe 10 opakowań, 3 tawuły, 10 wrzosów, 5 mięt, 10 lawend, czosnek ozdobny (odstraszanie 

szkodników), pierwiosnki, gęsiówkę, konwalie, fiołki. Zasadzono rośliny towarzyszące - tawuły 

białokwiatowe. Wykonano budki dla ptaków i domki dla owadów i umieszczono je w sadzie na rosnących 

tam lipach. Przeszkolono uczniów, uczestniczyli oni w na sadzeniach drzew w Jamnej, ponadto odbyli 

spotkanie z sadownikiem p. W. Gajkiem który wyjaśnił cały proces sadzenia. Pod czujnym okiem 

doświadczonego ogrodnika p. P. Grela rozluźnili glebę gliniasto-piaszczystą, oczyszczono z kamieni i 

chwastów, przekopano, rozkruszono, wygrabiono ponownie sprawdzono pH 6,8. Nie było konieczności 

wapnowania. Pracowano w zespołach dwuosobowych. Wykopano 50 cm dołki w odległości 3m, osadzono 

korzenie drzew, obsypano i obficie podlano wodą. Sadowniczki zabezpieczyły je przed złamaniem 

(palikowanie 10 cm od rośliny) dodatkowo obsypały kopczyki u podstawy pni drzew. Nisko skoszono trawę. 

Sad wzbogacono tawułami, żywą ściółką i ścianą z dereni od strony wschodniej. W grudniu okryją tekturą 

pnie drzew zabezpieczając przed wahaniami temperatur. Wiosną 2022 planowane jest nawożenie sadu. W 

sadzie uczniowie odbywali lekcje na świeżym powietrzu. Opiekę nad sadem koordynuje nauczyciel biologii 

wraz z dziewczętami z kl.6 aż do ukończenia kl.8 wspierane przez sekcję porządkową Samorządu 

Uczniowskiego w oparciu o przygotowane materiały ochrony biologicznej sadu oraz poradniki zawarte na 

stronie tradycyjny sad. Teren został oznaczony, opisany, pełni rolę dydaktyczną, rekreacyjną, wychowawczą. 

 

PROMOCJA PROJEKTU 

Nasze działania dostosowaliśmy do pracy zdalnej. W tym czasie wszystkie plakaty powstawały w formie 

elektronicznej, przesyłanej do utworzonych grup klasowych. We wrześniu tworzyliśmy kolejne, które 

drukowaliśmy, laminowaliśmy i rozwieszaliśmy w szkole. Ulotki wydrukowano i rozdano rodzicom z 

zachowaniem środków ostrożności. FORUM dla rodziców odbyło się na zebraniu wywiadowczym 

7.09.2020r. Ze względu na obostrzenia rodzice przebywali w klasach swoich dzieci. Przedstawiono 

prezentację z omówieniem zachęcającym rodziców do zakładania sadów przydomowych. Wywiadówki 

klasowe były rozłożone w czasie, nie było więc problemu z  organizacją spotkań wśród wszystkich rodziców. 

Przedstawiono założenia projektu oraz sposób jego realizacji. W opinii rodziców ,,piękna idea i piękna 

inicjatywa”. Byli z nią już zapoznani w czasie nauki zdalnej uczniów. Mieli wyrobione, bardzo pozytywne 

zdanie, aktywnie włączali się we wcześniejsze działania. Sami zaoferowali dalszą pomoc prze realizacji 

kolejnego etapu: pieczenie ciast, zbiórka roślin cebulkowych, zakup tawuł, pieczenie chleba. Przedstawiono 

efekty dotychczasowej pracy zespołu projektowego Księgę sadu, Mini książkę kulinarną, Mini trasę 

turystyczną album-4 pory roku w sadzie. Opowiedziano również o współpracy z sadownikami i kołami 

gospodyń wiejskich mocno wspierających naszą inicjatywę. Polecono e-lekturę na jesienne wieczory w 

postaci poradnika “Od laika do sadownika“. Po zebraniu wywiadowczym zgłosiła się do naszych sadowniczek 

pani Lucyna, ofiarowała całe bogactwo swojego kwiatowego ogródka. 


