
4 évszak virágsziget: Fenntarthatóság-Téma-Hét-Young Innovators 6.C 

Az első megbeszélés a digitális oktatás alatt történt, melyet megelőzően, még a jelenléti 

oktatás idején a tanév folyamán diákok közötti megbeszélésen felmerült az iskola 

virágosításának igénye. Felmerült egy, a négy évszak, a település viragos kertjeiben termő 

virágok bemutatására alkalmas virágszigetek létrehozásának igénye.  

Az iskola 2020-2021. tanévben jelentkezett a Fenntarthatósági témahét-re, melyen belül több 

programot szervezett a következőek szerint:  

• Herman Ottó Vándor Tanösvény kiállításban Herman Ottó természet- és 

társadalomkutató munkásságának megismerése; a természet megismerésére motiváló 

interaktív múzeumpedagógiai foglalkozások szervezése az egész iskola, azaz mind a 

22 osztály részére; 

• “Babra megy a játék!” az iskola 10 alsó tagozatos osztálya részére, játék természetből 

vett anyagokkal, a játékban elnyert babok ültetése újrahasznosított anyagok 

felhasználásval, gondozása az osztályteremben, kikelés után bab ültetése otthon; 

• Az iskola udvarán kihasználatlanul álló kő virágtartók betelepítése hasznos, egyben 

díszítő növénnyel is: csicsóka ültetése önkéntes munkával; 

• A Fenntarthatósági témahét keretein belül meghirdetett Young Innovators programban 

történő részvétel lentebb részletezve. 

Egy YOUNG INNOVATORS CSAPAT tevékenységének bemutatása a jászkiséri Csete 

Balázs Általános Iskolában 2021. tavaszán 

Az iskolai környezet virágosításának igénye nemcsak esztétikai kérdés. A környezettudatos 

magatartás formálásának egyik tárgya-, eszköze és módszere lehet egy partnerségben 

szervezett kialakító tevékenység, melynek kezdemébnyezői az iskola diákjai.  

Első megbeszélés 

A Herman Ottó Vándor Tanösvény foglalkozásán kezdtünk a munkának az iskola 16 főt 

számláló 6.C osztályával, ahol megfogalmaztuk a kihívást, az-az a célt, és házi feladatként 

mindenki dolga volt a a cél megvalósításához vezető feladatokat megfogalmazni, sorrendbe 

állítani, melyet egy következő, osztálytermi munka alkalmával tettünk meg. 

Második alkalommal 

a kihívásra történő cselekvési tervet állítottuk össze: 

• Megbeszélés Földi Ferenc igazgatóval, a Csete Balázs Iskola vezetőjével, mi a 

véleménye, támogatja-e az elgondolást; 

• A kialakításra kerülő virágszigetek lehetséges helyszíneinak számbavétele; 

• Kik jöhetnek számításba segítség képpen, kiket kérhet a Young Innovators csapat 

együttműködésre; 

• Fenntarthatóság és újrahasznosítás: mik azok az anyagok, amik nem 

újrahasznosításból származnak és, amelyekhez csak vásárlás által lehet hozzájutni;  

• Ki finanszírozza a vásárolt anyagokat?; 



• Milyen újrahasznosításból származó anyagok, milyen eszközök szükségesek a 

virágsziget elkészítéséhez, ezeket ki tudja biztosítani?; 

• Mi lehet a Young Innovators csapat kommunikációs platformja?; 

• Megvalósítás lehetséges ideje; 

 

Virágszigetek a Csete Balázs Általános Iskolában 

A 6.C-s YOUNG INNOVATORS csapat iskola által támogatva, a szülői munkaközösséget 

partnerül hívva 2 virágszigetet hozott létre 2021.05.22-én, szombaton. 

Az iskola igazgatósága az iskola előtti utcafronti részt jelölte ki a leendő 4 évszak virágsziget 

létrehozásának helyéül, melyből ezen a napon (2021.05.22.) 2 virágsziget készült el. Egy 

darab virágsziget anyaga 3 darab 800X1200 mm-es egyuttas raklap, melyet szülői 

felajánlásból sikerült beszerezni. A raklapok kibéleléséhez az éppen folyó iskolai 

ablakcseréből származó új ablakok csomagoló anyagát, a buborékos fóliát használtuk fel, így 

tehát a virágszigetek váza újrahasznosított anyagokból biztosítottá vált. A raklapok helyszínre 

szállítása is szülői felajánlás volt, mint, ahogyan a munka irányítói, összefogói része is.   

A Csete Balázs Általános Iskola vállalta a virágszigetekhez szükséges termőföld beszerzését, 

és a munka idején történő helyszínre szállíttatását. Az iskola vásárolta meg az egyuttas 

raklapok összecsavarozásához szükséges gyorsgépcsavarok beszerzését is. 

A virágszigetek virágai jászkiséri virágos kretek tulajdonosi felajánlásaiból kerültek ki. 

A munka 09.00 órakor kezdődött. A 6.C osztályból tevőlegesen 8 fő vet részt a 16.00 óráig 

tartó virágsziget készítésben. A YOUNG INNOVATORS nyolc fős csapat  által ellátott 

feladatok a következők voltak: 

• raklapok lepakolása 

• raklapcsiszolás 

• mérés 

• a rögzített virágsziget-állványok festése 

• a virágsziget-állványok bélelése buborékos fóliával 

• virágsziget-állványokba termőföld betermelése  

• virág ültetés 

• locsolás  

• környezeti rendezés 

 



                           

 

          

 



 

              

 

               

 

              

 

 

 



Minden jól sikerült. Folytatása következik? Folytatása következik! 

 

 


