
CÁC HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY 

THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2021) 

Nhằm thực hiện các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong 

tháng 3 (ngày quốc tế phụ nữ 08/3, giải phóng Buôn ma thuột 10/3, giải phóng 

huyện Lắk 17/3, ngày quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày thể thao Việt Nam 27/3)  

Đặc biệt trọng điểm là tháng thanh niên, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hòa chung trong không khí tuổi trẻ cả nước sôi nổi thi 

đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và thu hút 

đông đảo các Đoàn viên, thanh niên trong nhà trường tham gia. Các hoạt động đã 

được sự đồng ý chủ trương, ủng hộ, khích lệ từ Chi bộ, Ban giám hiệu; sự tham gia 

nhiệt tình của các giáo viên và học sinh toàn trường.  

Nổi bật là các hoạt động thao giảng, ngoại khóa, các cuộc thi, hội thị mang 

nhiều ý nghĩa chuyên môn và trải nghiệm.  

1. Các tiết thao giảng sử dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm phát 

triển năng lực và phẩm chất của người học. 

Công Đoàn trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã phát động giáo viên trong 

nhà trường thực hiện được 13 tiết thao giảng với nhiều phương pháp dạy học tích 

cực như: dạy học dự án, dạy học trạm, hoạt động nhóm,… Các tiết học đã tạo được 

sự hứng thú, tăng tính tích cực, chủ động của học sinh, hướng tới giúp các em phát 

triển đầy đủ hơn về năng lực và phẩm chất cần thiết. 

 
Một tiết Ngữ Văn theo phương pháp dạy học tích cực của cô Võ Thị Chinh. 



 

 
Tiết thao giảng Tiếng Anh hoạt động nhóm của cô Phan Thị Dàng. 

 

 

2. Tổ chuyên môn triển khai các hoạt động ngoại khóa. 

Chiều ngày 19/3/2021, tổ Văn Sử Địa tổ chức “Hội thi rung chuông vàng” 

kết hợp với ngoại khóa thực trạng tâm lý chọn nghề của học sinh trung học phổ 

thông”. Hoạt động ngoại khóa diễn ra trong khoảng 120 phút, với nhiều nội dung 

bổ ích, chia thành ba phần. 

Mở đầu là phần báo cáo về thực trạng tâm lý chọn nghề của học sinh trung 

học phổ thông do cô Võ Thị Chinh trình bày. Phần báo cáo đã giúp các em học 

sinh hiểu được tâm lý chọn nghề nói chung và chọn nghề của học sinh nói riêng.  

Sau đó là phần báo cáo của thầy Y Nguôn Knul về các ngành nghề và các yếu 

tố ảnh hưởng đến việc chọn nghề của học sinh. Từ đó các em sẽ có định hướng tốt 

hơn về việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai để phù hợp nhất với bản thân. 

Ấn tượng nhất của buổi ngoại khóa có lẽ là phần thi Rung chuông vàng của 

năm đội chơi đến từ các Chi đoàn học sinh. Các đội chơi trải qua hơn 35 câu hỏi 

về các lĩnh vực: Văn học, Lịch sử, Địa lý, Toán học, Tiếng Anh, Vật lý, Sinh học, 

Hóa học... Qua phần thi này, không chỉ các đội chơi mà có lẽ tất cả các bạn học 

sinh của trường đã hiểu hơn về các ngành nghề và việc lựa chọn nghề, phần nào 

vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. 

 



 

 

 
Thầy Trần Hữu Phước – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường – phát biểu chia 

sẻ trong Hội thi “Rung chuông vàng” và Ngoại khóa thực trạng tâm lý chọn 

nghề của học sinh THPT. 

 

 

 

 
Các đội chơi tham gia phần thi Rung chuông vàng. 

 

 

 



 

Bên cạnh đó, chiều ngày 22/3/2021, tổ GDCD, Ngoại ngữ, GDTC và 

GDQP-AN đã tổ chức thành công “Hội thi hùng biện Tiếng anh”. Lần đầu tiên, 

trường THPT Nguyễn Chí Thanh có sân chơi dành cho các bạn trẻ yêu thích môn 

Tiếng anh. Hội thi có ba đội thi: Lighthouse, Galaxy, Sunflower. Các đội chơi trải 

qua ba phần thi: Who am I, Who is faster, Who is the best oractor. 

Ở phần thi who am I, các đội chơi được thể hiện năng khiếu của bản thân về 

hát, múa, nhảy. Đồng thời, giới thiệu về đội chơi và các thành viên của đội. 

Phần thi thứ 2, who is faster, các đội chơi trả lời 10 câu hỏi tiếng anh về các 

lĩnh vực: văn học, lịch sử, văn hóa, xã hội, khoa học tự nhiên, tiếng anh. 

Phần thi cuối cùng, các đội bốc thăm lựa chọn chủ đề và thuyết trình về chủ 

đề: Đội Lighthouse trình bày về chủ đề Water Pollution; Đội Sun flower với chủ 

đề The harmful effects of lazy reading book on the young nowadays; Đội Galaxy 

với chủ đề “Pho-Viet Nam traditional food”. 

 
Các đội chơi tham gia Hội thi. 

Tuy mới lần đầu tổ chức, nhưng Hội thi Tiếng anh đã để lại nhiều ấn tượng 

sâu sắc về sự chuyên nghiệp, sự đầu tư, chuẩn bị kĩ lưỡng của ban tổ chức. Bên 

cạnh đó, Hội thi cũng khơi dậy trong học sinh, đặc biệt các học sinh vùng sâu, vùng 

xa niềm đam mê, yêu thích hơn với bộ môn Tiếng anh. Giúp các em có thêm nhiều 

động lực phấn đấu để học tốt hơn môn tiếng Anh trong tương lai. 

Những hoạt động Ngoại khóa mang ý nghĩa chào mừng ngày 26/3, đồng thời 

đã tạo được sân chơi bổ ích giúp các em học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn 

nhau sau những giờ học căng thẳng. 



 

 

3. Hội thi học sinh giỏi thể dục thể thao cấp trường 

Được sự đồng ý, quan tâm của ban giám hiệu nhà trường, Tổ GDCD, Ngoại 

ngữ, GDTC, GDQP-AN kết hợp với Đoàn trường đã tổ chức thành công hội thi 

học sinh giỏi thể dục thể thao cấp trường năm học 2020-2021. Hội thi diễn ra trong 

ba ngày 23, 24, 25/3/2021 với các nội dung: chạy 100m, 200m, 400m; nhảy cao; 

nhảy xa; đẩy tạ; bóng chuyền Nam; bóng đá Nữ. Hội thi đã có sự tham gia đầy đủ, 

nhiệt tình của tất cả các bạn học sinh đến từ ba khối 10, 11, 12 trường THPT 

Nguyễn Chí Thanh. Sau ba ngày tranh tài, Hội thi đã lựa chọn ra các cá nhân và 

tập thể có thành tích xuất sắc. Hội thi không chỉ là sân chơi bổ ích, lành mạnh cho 

các bạn học sinh, mà còn là nơi để các bạn thể hiện tài năng của bản thân, đồng 

thời giải trí sau những giờ học căng thẳng. 

 
Trận đấu bóng chuyền giữa đội 11A1 và 10A4. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Các vận động viên nữ tham gia trận bóng đá. 

 

 

4. Hội thi các trò chơi Dân gian 

Sáng ngày 26/3, Đoàn trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức thành 

công Hội thi các trò chơi dân gian. Hội thi có sự tham gia nhiệt tình của các thầy, 

cô giáo, cán bộ, nhân viên và toàn thể các Đoàn viên, thanh niên của nhà trường. 

Có 11 đội chơi đến từ 11 Chi đoàn. Các đội chơi lần lượt trải qua các trò chơi: Đi 

cà kheo, Nhảy dây tập thể, Chuyền bột, Kéo co, Đập heo. Các trò chơi không chỉ 

mang lại tiếng cười giải trí cho các Đoàn viên, thanh niên mà còn giúp tăng tình 

đoàn kết của các Chi Đoàn, giúp các Đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc hơn ý 

nghĩa của trò chơi dân gian nói riêng và văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung.  



 
Thầy Bùi Quang Định – Phó Hiệu trưởng nhà trường – phát biểu khai mạc 

Hội thi các trò chơi Dân gian vào sáng ngày 26/3/2021 

 

 

 
Các vận động viên tham gia các trò chơi dân gian. 



 
Các vận động viên chi đoàn 12A2 tham gia trò chơi kéo co. 

 

 

 
Một số tiết mục văn nghệ chào mừng 

 

 

 



 

Một số hình ảnh khác trong các hoạt động: 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 

 


