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CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 21 tháng 3  năm 2018 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động tập thể ngày 26 tháng 3 năm 2018 

 I. Mục đích, yêu cầu 

1.Tổ chức các trò chơi dân gian, tổ chức Hội Chợ chủ đề: “Ẩm thực quê hương”. 

 2.Tạo sân chơi, không gian bổ ích cho các bạn học sinh cùng các CLB trong trường, 

giúp học sinh trau dồi kĩ năng mềm của bản thânđồng thời cũng góp phần tăng thêm tinh 

thần đoàn kết giữa các em học sinh trong lớp. 

3.Yêu cầu các em HS tham gia đầy đủ, có ý thức nghiêm túc, đảm bảo an toàn, tuân 

theo hướng dẫn của GVCN, tham gia đầy đủ các hoạt động. 

 II.Thời gian 
 Thứ hai, ngày 26 tháng 3 năm 2018: từ 7h15  đến 16h30. 

      III.Ban chỉ đạo 

 Trưởng ban: đ/c Nguyễn Duy Hiền – Hiệu trưởng. 

Phó ban:       đ/c Nguyễn Thị Bắc – Phó hiệu trưởng 

                            đ/c Nguyễn Anh Hải – Phó hiệu trưởng 

      Ủy viên:        đ/c Trần Thị Thanh Nhàn – Bí thư Đoàn trường 

    đ/c Khổng Thị Thúy – Phó Bí thư Đoàn Trường 

    đ/c Nguyễn Văn Hà – Thư kí hội đồng. 

      IV.Nội dung 

 1.Thi “Làm bánh trôi” lớp 10: 7h40 – 8h00 (Phụ trách đ/c Nguyễn Thị Bắc )  

+Mỗi lớp 10 cử 05 bạn nữ tham gia thi 

+Mỗi lớp làm 10 đĩa bánh trôi, trình bày ra đĩa đẹp mắt (Có thể làm bánh trôi có màu tự 

nhiên –đảm bảo ATVSTP). 

+Các lớp tự chuẩn bị nguyên liệu, xoong, bếp cồn hoặc bếp ga du lịch. 

+Yêu cầu: sản phẩm hoàn thành bánh chín, dẻo,thơm, tròn đều về kích cỡ trên 1 đĩa, trình 

bày đẹp mắt, hấp dẫn. 

+Địa điểm: Sân trường. 

+Ban giám khảo: Trưởng ban: Cô giáo Nguyễn Thị Bắc 

                                  Ủy viên: Cô giáo Đỗ Hương Thủy 

 2.Thi “Làm cơm nắm” lớp 11: 7h40 -  8h00 (Phụ trách đ/c Nguyễn Anh Hải)  

+Mỗi lớp 11: Chọn 02 bạn nữ tham gia thi. 

+ Mỗi lớp: Nắm 05 nắm cơm, cắt 1 nắm để trình bày ra đĩa, 04 nắm để BGK chấm điểm. 

+ Các lớp tự chuẩn bị cơm, khăn, mâm. 

+ Yêu cầu: Sản phẩm hoàn thành được trình bày đẹp mắt, nắm cơm đều nhau, chặt và 

không bị ướt. 

+ Địa điểm: Sân trường. 

+ Ban giám khảo: Trưởng ban: Thầy giáo Nguyễn Anh Hải 

                                   Ủy viên:  Cô giáo Lưu Thị Thanh Hảo 

 3.Thi “Nấu cơm niêu” lớp 12: 8h10 -  8h30 (Phụ trách đ/c Nguyễn Văn Hà) 

+Mỗi lớp 12 cử  02 bạn nữ +  2 bạn nam. 



+Mỗi lớp: chuẩn bị niêu, gạo, nước. 02 bạn nam gánh niêu, 01 bạn nữ cầm bó nứa đã 

châm lửa đi theo hai bạn nam nấu cơm trên quãng đường dài 20m, 01 bạn nữ ở ngoài 

chuẩn bị lửa.  

+Cơm đạt yêu cầu: chín đều, tơi, không khê, không nhão,không khô, không ám khói. 

+Nguyên liệu: Các lớp chuẩn bị gạo, nước, đòn gánh. Đoàn trường chuẩn bị niêu, nứa. 

+Địa điểm: Sân trường. 

+Ban Giám khảo: Trưởng ban: Thầy giáo Nguyễn Văn Hà  

                        Ủy viên: Cô giáo Khổng Thị Thúy 

4.Trò chơi dân gian 

 a)Khối 10: Nhảy bao bố (Phụ trách đ/c Ngô Văn Chiến): 

+ Thời gian thi: 8h30 – 9h00 

+ Mỗi lớp chọn: 02 học sinh nam và 02 học sinh nữ tham gia thi. 

+ Địa điểm: Sân sau nhà thể chất. 

+ Hình thức: Bốc thăm thi mỗi lượt lượt 05 lớp. Chọn mỗi lượt 02 đội có thời gian ngắn 

nhất thi chung kết. 

+Ban giám khảo: Trưởng ban: Thầy giáo Ngô Văn Chiến 

                                  Ủy viên: Thầy giáo Lưu Ngọc Phúc  

 b)Khối 11: Thi nhảy dây tập thể (Phụ trách đ/c Nguyễn Đức Toàn Thịnh ) 

+ Thời gian thi: 9h00 – 9h30 

+ Mỗi lớp chọn: 02 học sinh nam và 03 học sinh nữ tham gia thi. 

+ Địa điểm: Sân trường. 

+ Hình thức: Đấu loại trực tiếp. 

+Ban giám khảo: Trưởng ban: Thầy giáo Nguyễn Đức Toàn Thịnh 

                                  Ủy viên:  cô giáo  

 c)Khối 12: Thi Kéo co (Phụ trách đ/c Lưu Ngọc Phúc) 

+Thời gian thi: 9h30 – 10h30 

+ Mỗi lớp chọn: 04 học sinh nam và 06 học sinh nữ tham gia thi. 

+ Địa điểm: Sân trường. 

+ Hình thức: đấu loại trực tiếp. Bốc thăm: 14h00 thứ hai, ngày 19/03.  

+Ban giám khảo: Trưởng ban: Thầy giáo Lưu Ngọc Phúc 

                                   Ủy viên:  Thầy giáo Ngô Văn Chiến 

 5.Các hoạt động thể thao từ 14h00 đến 16h00 

 a)Ném bóng rổ lớp 12 (Phụ trách đ/c Lưu Ngọc Phúc) 

+Mỗi lớp cử 02 nam và 03 nữ 

+Dẫn bóng 3m, ném bóng vào rổ ở khoảng cách 3m. Mỗi HS ném 02 quả. 

+Tính tổng số bóng ném vào rổ của cả đội xếp giải tập thể. 

 b)Lên đơn khối 11 (Phụ trách đ/c Ngô Văn Chiến): 

+Mỗi lớp tham gia 3 đến 6 học sinh. 

+Tính giải cá nhân có số lần đúng luật nhiều nhất 

 c)Đi xe đạp chậm lớp 10 (Phụ trách đ/c Nguyễn Đức Toàn Thịnh) 

+Mỗi lớp cử 01 học sinh nam và 01 học sinh nữ. 

+Đi trên quãng đường 15m, mỗi lượt 5 em, chọn 2 em đi chậm nhất thi chung kết. 

 d)Ném ống bơ (Phụ trách CLB) 

+Mỗi lượt ném 5 000đ, ủng hộ vào Quỹ học bổng tặng HS khó khăn nhập học đại học 

năm 2018. 

+Ném đổ 1 lon ở khoảng cách 6m được thưởng 01 lon nước ngọt. 

 e)Phi tiêu bóng bay (Phụ trách CLB) 



+Mỗi lượt ném 5 000đ, ủng hộ vào Quỹ học bổng tặng HS khó khăn nhập học đại học 

năm 2018. 

+Phi tiêu nổ quả 01 bóng bay được thưởng 01 lon nước ngọt. 

 6.Hội Trại - Hội Chợ : “Ẩm thực quê hương” (Phụ trách đ/c Trần Thị Thanh 

Nhàn) 

+Thời gian: 7h15 – 16h30. 

+Địa điểm: Xung quang nhà thể chất, có phân khu chia thuê phông bạt 

+Gian hàng: do các lớp đăng kí, có niên yết giá, GVCN chịu trách nhiện về an toàn (có 

danh sách các gian hàng kèm. 

+Các lớp không đước sử dụng tăng âm loa đài quá 500W, không dùng bếp từ, bếp điện. 

+Phụ trách về điện: đ/c Lê Thế Bình, Trần Anh Tuấn. 

+Các lớp làm nhiệm vụ thu dọn gian hàn hoàn thành 16h30. Phụ trách nhiệm thu:  

đ/c Nhàn gian hàng số 01 đến số 10,  đ/c Thúy gian hàng số 11 đến số 20, đ/c Hà v gian 

hàng số 21 đến số 30 . 

 7.Chương trình văn nghệ: (Phụ trách đ/c Khổng Thị Thúy) 

+Thời gian: 9h30 – 10h30 

+CLB nhảy hiện đại, CLB Ghi-ta, CLB Hát, các tiết mục đăng kí với đ/c Thúy tại sân 

khấu. 

 V.Kinh phí 

+Ban chỉ đạo: 100 000đ/người/buổi. Ban Giám khảo: 50 000đ/người. 

+Giáo viên chủ nhiệm, phục vụ, giám sát: 100 000đ/người 

+Giải thưởng tập thể mỗi nội dung:  

01 Giải nhất: 150 000đ. 01 Giải nhì: 120 000đ, 02 Giải ba: 100 000đ/ giải. 

+Giải thưởng cá nhân: 01 Giải nhất: 60 000đ. 01 Giải nhì: 50 000đ, 02 Giải ba: 40 000đ/ 

giải. 

 

Nơi nhận:        
-Phó Hiệu trưởng; 

-Bí thư Đoàn trường; 

-GVCN; 

 -Chi đoàn lớp; 

-Lưu VT. 

                          HIỆU TRƯỞNG  
 

 

 

 

                          Nguyễn Duy Hiền 

 


