
CHUYÊN ĐỀ “VUI MÀ HỌC” CỦA TỔ XÃ HỘI 

MỘT SÂN CHƠI MỚI CHO CÁC EM HỌC SINH KHỐI THPT 

                                                                     Nguyễn Thị Thùy – Giáo viên Ngữ văn 

 “ Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ 

    Chơi không học bán rẻ tương lai 

       Thôi thì ta chọn cả hai 

Vừa chơi vừa học tương lai huy hoàng”  

Học mà chơi, chơi mà học, đó cũng là con đường học tập tự nhiên, hiệu quả và 

vô cùng hứng thú với tất cả các em họ sinh. Với phương châm đó, vào ngày 30/11/2020 

trong tiết chào cờ đầu tuần, tổ Xã hội của trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 

đã tổ chức chuyên đề “Vui mà học” cho học sinh khối THPT.  

 
Các thí sinh chuẩn bị vào cuộc thi 

Đến với chuyên đề, Tổ Xã hội đã tổ chức dưới hình thức cuộc thi “Rung chuông 

vàng” gồm đại diện 01 học sinh của 18 lớp khối THPT tham gia. Cuộc thi không những 

giúp các em có kiến thức phục vụ cho kì thi sắp tới mà còn là cơ hội cho các em có thể 

tự mình chinh phục tri thức, mở ra một chân trời mới cho các em, giúp các em có kiến 

thức tổng hợp các môn khoa học xã hội như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công 

dân, Tiếng Anh. Đồng thời đây cũng là sân chơi giúp cho các em tự tin,  có cơ hội thể 

hiện tài năng, sự hiểu biết của mình trên nhiều lĩnh vực.  



 

                          Các em rất tập trung theo dõi và trả lời câu hỏi 

Bước vào những câu hỏi đầu tiên, các em rất tập trung nghe câu hỏi và viết đáp 

án vào bảng. Những câu hỏi đều liên quan đến những kiến thức các em đã được thầy cô 

giảng dạy ở trên lớp. Trải qua một nửa chương trình, thí sinh trên sàn thi đấu không còn 

nhiều, Ban tổ chức chương trình đã tổ chức trò chơi cứu trợ cho các thí sinh trên sàn 

đấu bằng sự tham gia của rất nhiều các thầy cô giáo với trò chơi “ Truyền bóng về đích”. 

Sự cổ vũ rất nồng nhiệt của toàn bộ học sinh là nguồn động lực rất lớn để các thầy cô 

có một phần chơi gay cấn, hấp dẫn và cũng vô cùng hài hước. 

Các cô rất vui vẻ tham gia “ Truyền bóng về đích” 



 

Kết quả tất cả thí sinh được quay lại sàn thi đấu 

Với phần chơi hết mình, các thầy cô đã cứu trợ được toàn bộ thí sinh. Trải qua 20 

câu hỏi của chương trình, thí sinh xuất sắc nhất là em Nguyễn Quang Tuấn - chi đoàn 

11A1 đã giành chiến thắng. 

 
Khép lại buổi sinh hoạt chuyên đề là những tràng pháo tay từ các cổ động viên, 

nụ cười của các thí sinh và niềm háo hức chờ đón những chuyên đề sau. Buổi sinh hoạt 

chuyên đề của Tổ Xã hội đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng các thí sinh cũng như các 

thầy cô và học sinh toàn trường. Các em học sinh hi vọng sẽ còn nhiều buổi sinh hoạt 

chuyên đề sôi động và hứng thú đến từ các thầy cô hơn nữa! 

 


