
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH: SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG 

CHÀO MỪNG 47 NĂM NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-

30/4/2022) VÀ 136 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886-01/5/2022)  

 

 

 Nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 

01/5/2022), tạo phong trào thi đua sôi nổi trong tập thể CB, GV, NV và HS của nhà 

trường. Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể 

dục thể thao ý nghĩa, thiết thực với mục đích tuyên truyền giáo dục, ôn lại truyền 

thống yêu nước, nâng cao nhận thức trong cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh 

về ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.  

 

 Về hoạt động chuyên môn, tổ Lý-Hóa-Sinh đã tổ chức 01 tiết dạy học STEM 

trãi nghiêm sáng tạo cho học sinh lớp 10a1với chủ đề: TRẢI NGHIỆM HOẠT 

ĐỘNG LÀM NẾN THƠM (từ sáp thực vật và tinh dầu thiên nhiên). Đây là một 

trong những hoạt động chuyên môn thường niên của nhà trường nhằm thúc đẩy 

phòng trào thi đua Dạy tốt – Học tốt, chiến thắng đại dịch và thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ năm học 2021-2022. 

 

  
 

 Giảng dạy STEM nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục STEM, tạo cơ sở ban 

đầu để lan tỏa dạy học theo định hướng STEM trong đội ngũ giáo viên của nhà 

trường, đồng thời, tổ chức hoạt động STEM nhằm tạo nên sân chơi khoa học, bổ ích, 

lý thú với nhiều nội dung liên hệ mật thiết với thực tiễn. Khơi dậy tính sáng tạo và 

vận dụng kiến thức các môn học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. 



  

 

 Thông qua hoạt động trải nghiêm STEM xây dựng cho các em học sinh một 

sân chơi giải trí lành mạnh, thấy được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, đồng 

thời rèn luyện thêm một số kĩ năng trong giao tiếp, ứng xử, thực hành cho học sinh. 

  
 

 Tiếp tục thực hiệu có hiệu quả các cuộc vân động: “Toàn dân rèn luyện thân 

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”. Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã kết hợp với tổ GDCD-NN-GDTC-

GDQP,AN tổ chức Hội thao chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước và Ngày Quốc tế Lao động, gồm 2 nội dung: Hội thao QP-AN dành cho CB, 

GV và NV của nhà trường và Giải bóng chuyền nam dành cho học sinh. 

  

 



 Về Hội thao QP-AN gồm các nội dung thi đấu: Chạy ngụy trang, tháo lắp 

sung và ném lựu đạn 

 

  

  
CB, GV, NV nhà trường tham gia nội dung Chạy ngụy trang 

 Hội thao QP-AN là hoạt động được tổ chức hàng năm không chỉ tạo sân chơi 

lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên rèn luyện sức khỏe thể 

chất và tinh thần mà còn tạo cơ hội giao lưu, học hỏi thắt chặt mối quan hệ, đoàn kết 

giữa cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức. 

  

  
CB, GV, NV nhà trường tham gia nội dung Ném lựu đạn 

 



  

  
CB, GV, NV nhà trường tham gia nội dung Tháo lắp súng 

 

 Giải bóng chuyền nam dành cho học sinh với sự tham gia của 12 đội đến từ 

12 chi đoàn học sinh, đây cũng là cũng là dịp để các em học sinh gặp gỡ giao lưu, 

học hỏi lẫn nhau, trao dồi sức khỏe và tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, yêu thương 

trong tập thể nhà trường, phát huy truyền thống tốt đẹp trong học tập và rèn luyện. 

  

  



  
Một số trận bóng hay của các học sinh 

  

 Qua 3 ngày thi đấu, hội thao kết thúc trong không khí sôi nổi, vui tươi và đoàn 

kết./. 

 

 

 

 


