TRƯỜNG THCS VÕ VĂN TẦN

LỊCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGLL
HỌC KỲ I * NĂM HỌC 2021 – 2022
CHỦ ĐỀ TUẦN
THÁNG

9

CHỦ ĐỀ THÁNG

TRUYỀN THỐNG
NHÀ TRƯỜNG

TUẦN

T1 (06/9/21
→ 11/09/21)

KHỐI 9
KHỐI 8
- Thảo luận về nhiệm vụ của - Trao đổi về vị trí, nhiệm
học sinh cuối cấp
vụ người học sinh lớp 8.
- Hướng nghiệp: Thảo luận các -Hát về nhà trường
hướng đi sau khi tốt nghiệp
THCS

KHỐI 7
• Thảo luận nội quy và
nhiệm vụ năm học mới.
• Tìm hiểu truyền thống nhà
trường

T3 (20/9/21
→ 25/09/21)

- Tìm hiểu về truyền thống của - Tìm hiểu về truyền thống • Tìm hiểu về truyền thống
trường.
của trường.
của trường.
- Phát động tháng ATGT
- Phát động tháng ATGT
• Phát động tháng ATGT

T5 (04/10/21
→ 09/10/21)

- Thảo luận chủ đề “Làm - Trao đổi nội dung thư Bác
thế nào để học tốt theo lời Hồ gửi thiếu nhi nhân ngày
Bác dạy”
- Giao ước thi đua
khai trường.
Thi
tìm
hiểu
các
tấm
• - Sinh hoạt chủ đề “Em nuốn
- Giao ước thi đua.
gương học tốt
làm gì trong tương lai”
- Hội vui học tập
- Giao ước thi đua

T7 (18/10/21
➔ 23/10/21)

• Giáo dục ATGT – Bài 1: • Giáo dục ATGT – Bài 1: • Giáo dục ATGT – Bài 1:
“Học sinh với văn hóa giao “Học sinh với văn hóa giao “Học sinh với văn hóa giao
thông”
thông”
thông”

T9 (01/11/21
➔ 06/11/21)

• Thảo luận về truyền thống
- Thảo luận chủ đề “Tri ân - Thi đua học tốt chào mừng
“Tôn sư trọng đạo”.
ngày 20 -11.
- Thảo luận về chủ đề “Tôn sư Thầy cô giáo”
trọng đạo”
- Thi viết, vẽ về chủ đề - Sinh hoạt văn nghệ mừng
ngày Nhà giáo Việt Nam
- Đăng ký tiết học tốt chào Thầy, Cô, trường lớp
mừng 20 -11
- Tổ chức lễ kỷ niệm ngày - Tổ chức lễ kỷ niệm ngày
20/11
- Tổ chức kỷ niệm ngày 20/11 20/11

- Thi tìm hiểu thư Bác Hồ

10

11

CHĂM NGOAN,
HỌC GIỎI

TÔN SƯ
TRỌNG ĐẠO

1

T11 (15/11/21
➔ 20/11/21)

12

UỐNG NƯỚC
NHỚ NGUỒN

T13 (29/11/21
➔ 04/12/21)

T15 (13/12/21
→ 18/12/21)

• Giáo dục ATGT – Bài 2:
• Giáo dục ATGT – Bài 2:
“Tình huống trật tự an toàn
“Tình huống trật tự an toàn giao
giao thông đường bộ và
thông đường bộ và cách xử lý
cách xử lý khi gặp tai nạn
khi gặp tai nạn giao thông”
giao thông”
• Tìm hiểu về truyền thống
• Tìm hiểu về truyền thống Quân đội nhân dân Việt
Quân đội nhân dân Việt Nam Nam (22/12)
(22/12)
- Tổ chức hội vui học tập,
- Hội vui học tập, thảo luận phương pháp học tốt.
phương pháp ôn tập hiệu quả
- Thăm hỏi thầy cô, NV là
• - Thăm hỏi, giúp đỡ các gia bộ đội phục viên. Viếng
đình có công với Cách mạng
miếu liệt sĩ P11.

• Giáo dục ATGT – Bài 2:
“Tình huống trật tự an toàn
giao thông đường bộ và cách
xử lý khi gặp tai nạn giao
thông”
• Tìm hiểu về truyền thống
Quân đội nhân dân Việt Nam
(22/12)
- Thảo luận cách ôn tập đạt
hiệu quả
- Thi kể chuyện lịch sử .

• Giáo dục ATGT – Bài 3: • Giáo dục ATGT – Bài 3:
• Giáo dục ATGT – Bài 3: “Hệ “Hệ thống báo hiệu đường “Hệ thống báo hiệu đường
thống báo hiệu đường bộ”
bộ”
bộ”

HỌC KỲ II * NĂM HỌC 2021 – 2022
THÁNG

CHỦ ĐỀ THÁNG

TUẦN

T19 (17/01/22
→ 22/01/22)
1

MỪNG ĐẢNG
MỪNG XUÂN
T21 (07/02/22
→ 12/02/22)

CHỦ ĐỀ TUẦN
KHỐI 9
- Tìm hiểu sự đổi mới và phát
triển của đất nước và hội nhập
quốc tế.
- Sinh hoạt văn nghệ mừng
Đảng, mừng xuân
- Giao lưu với Đảng viên của
trường
Giáo dục ATGT
- Bài 4: “Đi bộ, ngồi sau xe
đạp, xe máy và ngồi trong ô tô
an toàn”.

KHỐI 8
- Sinh hoạt văn nghệ
mừng Đảng, mừng xuân
- Giao lưu với Đảng viên
của trường
Giáo dục ATGT
- Bài 4: “Đi bộ, ngồi sau
xe đạp, xe máy và ngồi
trong ô tô an toàn”.

KHỐI 7
- Thi tìm hiểu truyền
thống văn hóa của quê
hương, ngày thành lập
ĐCSViệt Nam .
• - Xây dựng kế hoạch
thực hiện “trường xanh,
sạch, đẹp”
Giáo dục ATGT
- Bài 4: “Đi bộ, ngồi sau xe
đạp, xe máy và ngồi trong
ô tô an toàn”.

T23 (21/02/22
→26/02/22)
2

MỪNG ĐẢNG
MỪNG XUÂN
T25 (07/03/22
→ 12/03/22)

T27 (21/03/22
→ 26/03/22)
3

TIỀN BƯỚC LÊN
ĐOÀN

- Tìm hiểu về ngày thành
- Tìm hiểu về ngày thành lập
lập Đảng cộng sản Việt
Đảng cộng sản Việt nam
nam
- Sinh hoạt văn nghệ mừng
- Sinh hoạt văn nghệ mừng
Đảng
Đảng
- Giáo dục sức khỏe sinh sản vị - Giáo dục sức khỏe sinh
thành niên, luật hôn nhân gia sản vị thành niên, luật hôn
đình và bình đẳng giới cho học nhân gia đình và bình đẳng
sinh. (tiết 1)
giới cho học sinh. (tiết 1)
- Giao lưu với đoàn viên ưu tú
- Sinh hoạt văn nghệ mừng
- Tổ chức diễn đàn “ Tiến
ngày 26/3
- Đăng ký tiết học tốt chào lên Đoàn viên”
- Sinh hoạt văn nghệ
mừng 26 -03.
- Hướng nghiệp: Tìm hiểu về mừng ngày 26/3
giáo dục nghề nghiệp và thông - Đăng ký tiết học tốt chào
tin về một vài nghề phổ biến ở mừng 26-3

- Tìm hiểu về ngày thành
lập Đảng cộng sản Việt
nam
- Sinh hoạt văn nghệ mừng
Đảng
- Giáo dục sức khỏe sinh
sản vị thành niên, luật hôn
nhân gia đình và bình đẳng
giới cho học sinh. (tiết 1)
- Thi tìm hiểu về truyền
thống của Đoàn
- Trao đổi kế hoạch rèn
luyện theo gương sáng
Đoàn viên

địa phương.
T29 (04/4/22
→ 09/4/22)

4

HÒA BÌNH HỮU
NGHỊ
( gộp 2 nội dung )

T31 (18/4/22
→ 23/4/22)

T31 (18/4/22
→ 23/4/22)

Giáo dục sức khỏe sinh
Giáo dục sức khỏe sinh sản vị
sản vị thành niên, luật hôn
thành niên, luật hôn nhân gia
nhân gia đình và bình
đình và bình đẳng giới cho
đẳng giới cho học sinh.
học sinh (tiết 2)
(tiết 2)

Giáo dục sức khỏe sinh
sản vị thành niên, luật hôn
nhân gia đình và bình
đẳng giới cho học sinh.
(tiết 2)
- Hoạt động chủ đề “Tình
đoàn kết hữu nghị
- Tổ chức Hội vui học tập
- Sinh hoạt văn nghệ - Sinh hoạt văn nghệ mừng
ngày thống nhất đất nước.
- Diễn đàn thanh niên “Hoà mừng ngày 30/4
bình và hữu nghị”
- Tổ chức hội vui học tập - Tìm hiểu ý nghĩa của
ngày “ Quốc tế lao động”
1-5
Giáo dục ATGT - Bài 5: Giáo dục ATGT - Bài 5:
Giáo dục ATGT - Bài 5: “Cách “Cách đi xe đạp, xe điện “Cách đi xe đạp, xe điện an
đi xe đạp, xe điện an toàn”.
an toàn”.
toàn”.

T33 (02/5/22
→ 07/5/22)
5

BÁC HỒ KÍNH YÊU
T35 (16/5/22
→ 21/5/22)

- Thảo luận về trách
- Thảo luận chủ đề “Bác Hồ
nhiệm người Đội viên
với thanh niên”
thực hiện 5 điều Bác dạy
- Sinh hoạt văn nghệ mừng
- Tìm hiểu theo chủ đề
sinh nhật Bác
“Bác Hồ với thiếu nhi”
Giáo dục sức khỏe sinh sản vị Giáo dục sức khỏe sinh
thành niên, luật hôn nhân gia sản vị thành niên, luật hôn
đình và bình đẳng giới cho học nhân gia đình và bình đẳng
sinh. (tiết 3)
giới cho học sinh. (tiết 3)

- Thảo luận chủ đề “Bác
Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi
với Bác Hồ”
- Sinh hoạt văn nghệ mừng
ngày 19/5
Giáo dục sức khỏe sinh sản
vị thành niên, luật hôn
nhân gia đình và bình đẳng
giới cho học sinh. (tiết 3)

Tân Bình, ngày 01 tháng 9 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đức Anh Khoa

