
Praktyki uczniów kl. IBO 31 października i 7 listopada 2017r  

31 października 2017 uczniowie klasy I BO uczyli się przygotowania rabaty szkolnej do  

wiosennego sadzenia roślin. W tym celu na wyrównanej ziemi przyszłej rabaty zakładali  

agrotkaninę o gramaturze 110 g/m² koloru brązowego . Kolor zbliżony do naturalnego gleby nie  

będzie tak kontrastowy jak powszechnie stosowana czarna agrotkanina. Agrotkanina  

zabezpieczy rośliny przed inwazją chwastów tj. roślin obcych w uprawie roślin ozdobnych.  

Uczniowie zamocowali agrotkaninę do ziemi dwoma sposobami:  

1-szpilkami z tworzywa sztucznego ( podarowanymi przez wykonawców robót budowlanych w  

Centrum Autyzmu),  

2-przez zakopanie krawędzi agrotkaniny przy chodniku z płyt betonowych.  

Napięcie agrotkaniny od osi symetrii i po przekątnej (wykorzystali pomocniczą siatkę na  

powierzchni tejże tkaniny) zostało przez uczniów prawidłowo wykonane .  

Rabata czeka na wiosenne obsadzenie roślinami ,w tym podarowanymi przez Państwo  

Szklarczyków i Państwo Łuckich.  

7 listopada 2017r. Uczniowie uczyli się zabezpieczać rośliny uprawiane w doniczkach przed  

zimą. Rośliny takie jak ;Tamaryszek,Pięciornik,Forsycja,Lilak,Rododendron,Irga,  

Tawuła,Krzewuszka zostały posadzone z doniczką w ziemi i okryte ziemią próchniczną tak aby  

nie przemarzły i nie uległy przesuszeniu z powodu braku wody w okresie spoczynku.  

Dzięki ofiarności Państwa Łuckich z Firmy ogrodniczej w Masłomiącej uczniowie i szkoła  

otrzymali kilkanaście roślin i te rośliny posłużyły do nauki na zajęciach praktycznych.  

Tego dnia uczniowie nie tylko zabezpieczali rośliny-pojechali osobiście je odebrać z punktu  

sprzedaży i tam mieli okazję zapoznać się z różnymi roślinami ozdobnymi i użytkowymi.  

Dzień zajęć był bardzo urozmaicony ponieważ uczniowie byli też w Opactwie Cystersów w  

Mogile i tam dzięki uprzejmości Opata mogli zobaczyć (w sezonie niedostępnym dla gości)  

kilka ogrodów w jesiennej scenerii,w tym:  

-Ogród Różany Matki Boskiej Królowej Polski,  

-Ogród Pielgrzyma,  

-Stacje Drogi Krzyżowej,  

-Ogród warzywno- kwiatowy.  

Szczególnym zagadnieniem poznawczym była obserwacja prawidłowych sposobów przycięcia  

przed zimą krzewów róż (1 centymetr nad pąkiem ,skośnie tak aby spływająca woda i soki  

roślinne nie zalewały tego pąka).Ponadto uczniowie zobaczyli pierwsze okrycie róż przed zimą.  
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