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TRẢI NGHIỆM LÀ HỌC SINH TRƯỜNG HỒNG ĐỨC NĂM 2020 

                                                                     (Khúc Thị Hà – Ban TS – TT) 

Tháng sáu đến, phượng khoe sắc yêu thương. Bằng lăng tím trải rợp cuối con 
đường. Trong không khí rạo rực đó, sáng ngày 7/6/2020, trường Tiểu học, THCS và 
THPT Hồng Đức tưng bừng tổ chức Ngày hội tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 10 và trải 
nghiệm là học sinh trường Hồng Đức. 

Đến tham dự chương trình, nhà trường rất vui mừng và trân trọng được đón 
tiếp Nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Tiểu 
học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội. Cùng với đó là quý vị phụ huynh học sinh và rất nhiều 
các em học sinh từ lớp 1 đến 9 từ khắp các huyện trong toàn tỉnh đến tham dự. 

 

NGND Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch  HĐQT trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội 

Mở đầu của ngày hội là một số tiết mục văn nghệ vô cùng hấp dẫn. Tiết mục 
nhảy đồng diễn rất sôi động và khỏe khoắn của các em khối Tiểu học mang tên "Such 
a happy day" đã làm nóng bầu không khí sân khấu. 



 

Tiết mục nhảy tập thể của các em học sinh khối Tiểu học của nhà trường 

 

Tiết mục múa “Ngày mùa vui" - Đội thi Giai điệu tuổi hồng của nhà trường 



 

Bản cover "Sóng gió" bằng sáo trúc - CLB Guitar 

 

 

Ca khúc "Ánh nắng của anh" - CLB Guitar 



 

Tiết mục nhảy “Sẻ chia từng khoảnh khắc” - chi đội 6a1 

  Tạm khép lại chương trình văn nghệ, NGUT Nguyễn Văn Tuynh - Hiệu trưởng nhà 
trường lên phát biểu khai mạc chương trình. 

 

NGUT Nguyễn Văn Tuynh - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc ngày hội 



 

Đến tham dự chương trình các em học sinh được trải nghiệm “Một ngày là 
học sinh trường Hồng Đức”. Các em được vui chơi, được trải nghiệm Stem, Toán 
PoMath, Bóng đá, Cầu lông, Bơi lội, Âm thực, CLB Đọc sách, CLB Tiếng Anh... 

Một số hình ảnh các hoạt động trải nghiệm của các em học sinh 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

        Kết thúc chương trình NGUT Nguyễn Văn Tuynh - Hiệu trưởng nhà trường đã 
trao quà tặng lưu niệm cho các em học sinh xuất sắc nhất trong các hoạt động  trải 
nghiệm. 

 



 

 



 

 

 



Ngày hội tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 10 và trải nghiệm là học sinh trường 
Hồng Đức đã thành công rực rỡ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng quý vị đại biểu, 
các bậc phụ huynh và các em học sinh. Mái trường Hồng Đức sẽ luôn đồng hành 
cùng quý phụ huynh để đào tạo và giáo dục những mầm non của đất nước trở thành 
những công dân toàn cầu trong thời kì hội nhập. 

 


