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 Toán học và Vật lí vốn được coi là hai môn học 3K “KHÔ – KHÓ – KHỔ”, rất 

nhiều học sinh thực sự coi đây là hai môn học đáng sợ. Để giải toả những lo âu này, 

sáng ngày 07/12/2020 các thầy, cô giáo trong tổ Toán – Lí trường Tiểu học, THCS và 

THPT Hồng Đức đã tổ chức chuyên đề đầy màu sắc mang tên “TOÁN - LÍ VÀ CUỘC 

SỐNG” đề phần nào giúp các bạn học sinh ôn tập những kiến thức Toán học, Vật lí cơ 

bản một cách hiệu quả nhất. Đồng thời cũng là để giải toả những lo lắng, sợ hãi của các 

bạn học sinh đối với hai môn học này. 

 

 

  

“CÓ GÌ THÚ VỊ ĐỂ TÌM HIỂU Ở MÔN TOÁN VÀ VẬT LÍ NHỈ?” 

Nhiều lắm chứ!!! 

          20 bạn học sinh xuất sắc của khối THPT được chia làm 4 đội chơi mang tên các 

nhà Toán học và Vật lí nổi tiếng: Pythagoras, Newton, Galilei và Einstein tham gia 

phần thi đầu tiên “Bạn có biết?” đã mang đến những câu chuyện vô cùng thú vị về các 

nhà Toán học, Vật lí mà các bạn đã tìm hiểu được. Thầy cô và khán giả bên dưới đều 

vô cùng hào hứng khi nghe bạn Quang Tuấn, đại diện đội thi số 1 thuyết trình về các 

công trình nghiên cứu nổi tiếng nhưng có cái cái chết lãng xẹt của nhà Toán học vĩ đại 

Pythagoras, hay khi bạn Đình Tạo đội thi số 4 trích dẫn câu nói đầy hài hước của Albert 

Einstein diễn tả thuyết tương đối “ Khi anh ngồi cạnh một cô gái đẹp, hai giờ chỉ như 

một phút. Nhưng nếu anh ngồi trên một cái lò nóng, một phút sẽ dài tựa hàng giờ. Đó 

chính là tính tương đối”. Còn bạn Chí Chung đại diện đội thi số 3 lại mang đến một câu 

nói rất đáng suy ngẫm của nhà Vật lí Galilel “Tôi cho rằng trên đời này không có gì 



đau khổ hơn là việc không có tri thức”. Và chắc hẳn các bạn học sinh đều không thể 

quên được nhà Vật lí Newton với rất nhiều đóng góp vĩ đại cùng câu nói vô cùng quen 

thuộc “Điều ta biết là một hạt cát. Điều ta chưa biết là cả đại dương” thông qua phần 

thuyết trình của đội thi số 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CHÚNG TA CÓ THỂ CHƠI THẬT VUI VỚI MÔN TOÁN VÀ VẬT LÍ 

KHÔNG?” 

Chắc chắn là có các bạn nhé!!! 



 Nối tiếp là phần thi thứ 2 “Hiểu ý đồng đội”, một phần thi vô cùng thú vị, mỗi 

đội chơi cử một đại diện lên dùng ngôn ngữ hình thể và không được nói hay dùng ám 

hiệu khẩu hình miệng để diễn tả cho các bạn còn lại đội mình đoán đúng 3 từ khoá của 

chương trình trong 2 phút. Các từ khoá như “Song song”, “Vuông góc”, “Nhiệt kế”, 

“Rơi tự do”… vô cùng sinh động dưới ngôn ngữ hình thể của các bạn học sinh đem đến 

rất nhiều tiếng cười cho khán giả. Đội Einstein rất ấn tượng, chỉ trong 1 phút đã hoàn 

thành phần thi và dành điểm tuyệt đối cho mình. Qua phần thi này, các thầy cô trong tổ 

Toán – Lí  mong rằng phần nào giúp các bạn ghi nhớ hơn về những khái niệm Toán 

học, Vật lí gần gũi. 

 

 

 

 

  



 Phần thi cuối cùng là “Chung sức về đích”. Có 5 câu hỏi thuộc các lĩnh vực Toán 

học và Vật lí dành cho cả 4 đội chơi. Trong thời gian rất ngắn, 30 giây các đội phải bàn 

bạc và thống nhất đưa ra câu trả lời chính xác và viết vào bảng đáp án của đội mình. 

Đây là phần thi đòi hỏi tinh thần làm việc nhóm một cách tập trung, hiệu quả nhằm ôn 

tập lại những kiến thức Toán học và Vật lí cần thiết cho các bạn học sinh. Thật xuất sắc, 

đội Galilei đã trả lời đúng 5/5 câu hỏi và giành điểm số tuyệt đối của chương trình. 

 

 

 

 

  



 Tham gia buổi chuyên đề, không chỉ các đội thi mà khán giả cũng được thử sức 

với một trò chơi vô cùng vui nhộn “Đuổi hình bắt chữ”. Những khái niệm như “Đồ 

thị”, “Lực đàn hồi”, “Tam giác cân”… được các thầy cô biến hoá hài hước thành hình 

ảnh để các bạn khán giả đoán từ đã mang đến nhiều sự hào hứng và tiếng cười không 

ngớt. 

 

 

   

 Cuối chương trình, thay mặt Ban giáo khảo, cô Phạm Thị Huyền – Trưởng Ban 

chuyên môn, Tổ trưởng tổ Toán Lí công bố kết quả của 4 đội chơi. Đội số 2 và 4 giành 

giải 3 với 38 điểm, đội số 1 giành giải nhì với 43 điểm và với 45 điểm, đội số 3 đã giành 

giải nhất của chương trình. 

 

 



 

 

 

 

 

 Khép lại buổi chuyên đề, biết bao cảm xúc vẫn còn đó, niềm vui và sự hứng khởi 

sẽ còn tiếp tục cùng các bạn học sinh với những tiết học trên lớp. Thông qua chuyên đề, 

mong rằng sẽ thắp lên trong các bạn niềm say mê, yêu thích môn Toán, Lí để từ đó các 

bạn sẽ thoả sức sáng tạo làm nên những điều tuyệt vời. 


