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Sau một thời gian dài phải học trực tuyến và tạm dừng các hoạt động ngoại 

khóa, trải nghiệm. Sáng thứ Bảy, ngày 15/10/2022, nhà trường đã tổ chức cho tập 

thể học sinh khối 12 với gần 250 học sinh tham quan, trải nghiệm tại Khu du lịch 

Quảng Ninh - Gate. 

Tiết trời của mùa thu se se lạnh, những tia nắng ấm áp dịu dàng sưởi ấm đoàn 

của chúng tôi. Không khí thật tuyệt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động 

trải nghiệm của các em học sinh. 

Hơn 8 giờ sáng, Đoàn của chúng tôi đến địa điểm tham quan. Quảng Ninh 

đón chúng tôi với thời tiết không thể đẹp hơn. Các em được các nhân viên của khu 

trải nghiệm hướng dẫn tham gia các hoạt động khởi động tập thể đầy hấp dẫn với 

MC của Quảng Ninh gate. Tiếp theo đó là các hoạt động mang tính tập thể, sức mạnh 

đoàn kết, khéo léo và hiểu nhau qua các thử thách với cầu bơm hơi, ống hơi, kéo co, 

nhảy dây tập thể. Qua đó, tạo sự gắn kết hơn tình cảm của các lớp trong toàn trường.  

Sau trò chơi tập thể, các lớp tỏa đi các hướng để trải nghiệm các hoạt động khác 

nhau, hoạt động tìm hiểu nghệ thuật thư pháp Việt Nam, trải nghiệm viết thư pháp. 

Và đặc biệt các bạn lớp 12 đã xin cho mình những chữ với mong cầu cho kì thi sắp 

tới được như ý muốn. Sau đó, các em được tìm hiểu không gian văn hóa làng quê 

Việt Nam xưa với không gian cổng làng, chợ quê, ao làng, nhà rạ đắp đất, nhà địa 

chủ. Tham gia các hoạt động nhằm lưu giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam như thử thách 

đi cầu khỉ, bịt mắt bắt vịt, nặn bánh trôi nước và thưởng thức thành quả của mình. 

Điều đặc biệt là các em được xem biểu diễn múa rối nước tại nhà hát múa rối nước, 

một loại hình nghệ thuật hết sức độc đáo. Hoạt động này được các em rất yêu thích 

và hào hứng.  

Tiếp theo là hoạt động mang tính chất khoa học, sáng tạo, khơi dậy cho các 

em niềm đam mê nghiên cứu khoa học như hoạt động chế tạo tên lửa nước, tham 

quan bảo tàng tranh 3D.  

Buổi chiều các em được thỏa thích tự do khám phá công viên nước với 4 bể 

bơi hiện đại: bể bơi, bể tạo sóng, bể sục, bể vầy. 



Một ngày trôi qua thật là nhanh, đã đến lúc đoàn của chúng tôi phải chuẩn bị 

lên đường để trở về ngôi trường Hồng Đức thân yêu. Chuyến đi thật ý nghĩa, hi vọng 

sẽ mang lại cho các em nhiều điêu bổ ích và lí thú. 

Dưới đây là một số hình ảnh thú vị của chuyến đi 

 
Cô và trò chuẩn bị lên xe. 

 
Các tập thể lớp chụp ảnh lưu niệm trước khi xuất phát. 



 
Đoàn đã đến Quảng Ninh – Gate. 

 
Hình ảnh tuyệt đẹp của khu trải nghiệm. 



 
Hoạt động tập thể của cả khối. 

 

 
Hoạt động trải nghiệm làm bánh trôi nước. 

 



 
Tìm hiểu nghệ thuật thư pháp Việt Nam. 

 

  
 
 
 
 
 

 



 
Các em được vui đùa thỏa thích với nước. 

 
 
 
 
 
 


