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NĂM HỌC 2021 – 2022
CHỦ
ĐIỂM
Chủ điểm
1:
XÂY
DỰNG
TRUYỀN
THỐNG
NHÀ
TRƯỜNG

Tiết chào cờ

TỔ CHỨC SINH HOẠT DƯỚI CỜ

Tuần 1
1. Tìm hiểu ngôi trường mới của em
- Tìm hiểu các hoạt động đặc trưng của
trường THCS
- Tìm hiểu các phòng chức năng của nhà
trường.
Tuần 2
2. Tìm hiểu truyền thống nhà trường
- Tìm hiểu truyền thống hiếu học của nhà
trường.
- Tìm hiểu nội quy nề nếp của nhà trường.
Tuần 3
3. Tham gia xây dựng văn hóa trường học
- Thể hiện văn hoá giao tiếp trong trường
học.
- Phổ biến quy định về giữ gìn cảnh quang
nhà trường xanh, sạch, đẹp.
Tuần 4
4. Ca ngợi trường em
- Hát những bài hát truyền thống về nhà
trường
- Nghe kể về những tấm gương điển hình của
nhà trường.
Chủ điểm Tuần 5
2:
1. Tìm hiểu phương pháp học ở truong học
CHĂM
cơ sở
NGOAN. - Nghe thầy cô hướng dẫn phương pháp học
tập ở THCS

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm

CHỦ ĐIỂM SINH HOẠT LỚP
Tuần 1:
- Làm quen thầy cô và bạn bè
- Bầu ban cán sự lớp ; tổ - nhóm

Tiết HĐGD TNHN

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO
DỤC THEO CHỦ ĐỀ
TUẦN 1:
- Làm quen với thầy cô và bạn bè
- Bầu BCS lớp và tổ/nhóm.

Tuần 2:
TUẦN 2:
- Xây dựng nội quy lớp học
- Xây dựng nội quy lớp học.
- Tìm hiểu nhiệm vụ chính của năm học - Tìm hiểu nhiệm vụ chính của năm
học.
Tuần 3:
- Chia sẻ cách tạo thiện cảm trong quan
hệ bạn bè
- Thảo luận cách thực hiện nội quy lớp
học, trường học

TUẦN 3:
- Chia sẻ cách tạo thiện cảm trong
quan hệ bạn bè
- Thảo luận các thực hiện nội quy
lớp học.

Tuần 4:
- Chia sẻ cảm nhận của em khi học tập
trong môi trường học mới.
- Cùng hát về tình bạn

TUẦN 4:
- Chia sẻ cảm nhận của em khi học
trong môi trường học tập mới
- Cùng hát về tình bạn

Tuần 5:
- Trao đổi kinh nghiệm học tập với bạn
trong tổ - nhóm.
- Giúp bạn cùng tiến

TUẦN 5:
- Trao đổi kinh nghiệm học tập với
các bạn trong tổ/ nhóm
- Giúp bạn cùng tiến

HỌC
GIỎI

Chủ điểm
3: TÔN
SƯ
TRỌNG
ĐẠO

- Trao đổi kinh nghiệm học tập với các anh
chị lớp trên
Tuần 6
2. Lan tỏa giá trị yêu thương
- Nghe chuyên gia, thầy cô nói chuyện về giá
trị yêu thương
- Chia sẻ cảm nghĩ của em về yêu thương.
Tuần 7
3. Ca ngợi người phụ nữ Việt Nam
- Tham gia chương trình văn nghệ “Vẻ đẹp
người phụ nữ Việt Nam”.
- Nghe kể về tấm gương người phụ nữ giỏi
việc nước, đảm việc nhà.
Tuần 8
4. An toàn trong trường học
- Tham gia diễn đàn phòng chống tai nạn,
thương tích trong trường học
- Nói không với bạo lực học đường

Tuần 6:
- Kể những việc làm đáng tự hào về
bản thân
- Rèn cách nói chuyện vui vẻ với bạn.

TUẦN 6:
- Kể nhữn việc làm đáng tự hào của
bản thân.
- rèn luyện cách nói chuyện vui vẻ
với bạn.
Tuần 7:
TUẦN 7:
- Chia sẻ về người phụ nữ mà em yêu - Chia sẻ về người phụ nữ mà em
thương
yêu thương.
- Thể hiện tình cảm với cô giáo và các - Thể hiện tình cảm với cô giáo và
bạn nữ
các bạn nữ

Tuần 8:
-Sắp xếp bàn học và không gian sinh
hoạt
- Thảo luận về quy định an toàn trong
trường học “Nói không với bạo lực học
đường”
Tuần 9
Tuần 9:
1. Hướng ứng phong trào “Dạy tốt, học - Thảo luận về phương pháp tự học
tốt”
hiệu quả
- Đăng kí thi đua học tốt
- Chia sẻ về cam kết đăng kí và thực
- Thực hiện cam kết thi đua.
hiện cam kết thi đua học tốt.
Tuần 10
Tuần 10:
2. Tôn vinh nghề dạy học
- Trò chuyện cùng Giáo viên chủ
- Kể chuyện về tấm gương nhà giáo
nhiệm .Lắng nghe tâm sự nghề giáo
- Lắng nghe tâm sự nghề giáo
-Kể về thầy cô giáo cũ
Tuần 11
Tuần 11:
3. Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
- Nói lời tri ân với thầy cô.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động tập thể - Trao đổi về kết quả thực phong trào “
trong lễ kỉ niệm.
dạy tốt và học tốt”.
- Thể hiện lòng biết ơn thầy cô.
Tuấn 12
Tuần 12:
4. Tổng kết phong trào “Dạy tốt, học tốt” - Kể về tấm gương học tốt của bạn.
- Báo cáo kết quả thi đua lớp.

TUẦN 8:
- Sắp xếp bàn học không gia sinh
hoạt.
- Thảo luận về quy định an toàn
trong trường học
TUẦN 9:
- Thảo luận về phương pháp tự học
hiệu quả.
- Chia sẻ về cách thực hiện cam kết
thi đua học tốt.
TUẦN 10:
- Trò chuyện cùng giáo viên chủ
nhiệm
- Kể về thầy, cô giáo cũ
TUẦN 11:
- Nói lời tri ân với thầy cô.
- Trao đổi về kết quả thực hiện
phong trào “ Dạy tốt – học tốt”
TUẦN 12:
- Kể về tấm gương học tốt của bạn.

- Giao lưu với thầy cô và học sinh điển hình

- Chia sẻ về kết quả rèn luyện của bản
thân trong tháng thi đua.
Chủ điểm Tuần 13
Tuần 13:
4:
1.Giáo dục truyền thống gia đình
- Chia sẻ những việc làm của gia đình
UỐNG
- Kể về những đóng góp của một số gia đình em cho quê hương.
NƯỚC
tiêu biểu.
- Chia sẻ kỷ niệm của em về gia đình.
NHỚ
- Chia sẻ về vai trò của gia đình đối với mỗi
NGUỒN
cá nhân.
Tuần 14
Tuần 14:
2. Bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo
2. Bảo vệ chủ quyền biên giới, hải
- Đồng diễn dân vũ về chủ đề quê hương, đất đảo
nước.
- Tìm hiểu cuộc sống của chú bộ đội
-Hùng biện về chủ quyền biên giới, hải đảo. nơi biên giới, hải đảo
- Viết thư thăm hỏi các chú bộ đội nơi
biên giới, hải đảo.
Tuần 15
Tuần 15
3. Giữ gìn truyền thống văn hoá địa 3. Giữ gìn truyền thống văn hoá địa
phương
phương
- Trưng bày trên lãm về văn hoá địa phương. - Tọa đàm về xây dựng gia đình văn
- Giới thiệu sản phẩm của địa phương
- Viết thông điêp yêu thương gởi người
thân.
Tuần 16
Tuần 16
4. Tự hào Quân đội Nhân dân Việt Nam
4. Tự hào Quân đội Nhân dân Việt
- Giao hữu với chú bộ đội
Nam
- Tham gia văn nghệ chào mừng ngày thành - Kể về những việc làm xây đắp tình
lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
quân dân.
- Chia sẽ viêc làm cua em thể hiện tình
yêu quê hương đất nước.
Chủ điểm Tuần 17
Tuần 17
5:
1. Vui xuân ấm no
- Giới thiệu hoàn cảnh khó khăn cần
CHÀO
- Đóng góp và sắp xếp các món quà cho được chia sẻ.
XUÂN
chương trình “Tao tấm lòng vàng.
- Chia sẻ các cách tiết kiệm trong sinh
YÊU
- Chia sẻ ý nghĩa của các hoạt động thiện hoạt gia đình.
THƯƠNG nguyện.
Tuần 18
Tuần 18
2. Tìm hiểu trang phục ngày Tết

- Chia sẻ kết quả rèn luyện của bản
thân trong tháng thi đua.
TUẦN 13:
- Chia sẻ những việc làm của gia
đình em cho quê hương.
- Chia sẻ kỷ niệm của em về gia
đình.
TUẦN 14:
- Tìm hiểu cuộc sống chú bộ đội nơi
biên giớ hải đảo.
- Viết thư thăm các chú bộ đội nơi
biên giới hải đảo

TUẦN 15:
- Tọa đàm về xây dựng gia đình văn
hóa.
- Viết thông điệp yêu thương gởi
người thân
TUẦN 16:
- Kẻ về những việc làm xây đắp tình
quâ dân.
- Chia sẻ việc làm của em thẻ hiện
tình yêu quê hương đất nước

TUẦN 17:
- Giới thiệu hoàn cảnh khó khăn cần
được chia sẻ.
- Chia sẻ các cách tiết kiệm trong
sinh hoạt gia đình
TUẦN 18:

- Giới thiệu trang phục dân tộc ngày Tết
- Tình diễn trang phục ngày Tết.

- Chia sẽ ý tưởng trang trí nhà, lớp học
sao cho đẹp cho trang trọng và tiết
kiệm
- Làm đồ trang trí lớp học ngày xuân.

Tuần 19
3. Giữ gìn truyền thống ngày Tết
- Kể về phong tục Tết quê em.
- Thực hiện hành vi văn minh, tiết kiệm trong
dịp lễ Tết.
Tuần 20
1. Chung tay xây dựng ý thức xã hội
- Tuyên truyền nâng cao ý thức xã hội cho
HS.
- Cam kết thực hiện hành vi văn minh.

Tuần 19
- Tìm hiểu văn hóa ẩm thực ngày tết
- Gói bánh tét ngày tết.

- Chia sẻ ý tưởng trang trí nhà, lớp
học vào ngày tết sao cho đẹp và tiết
kiệm.
- Làm đồ trang trí lớp học ngày
xuân.
TUẦN 19:
- Tìm hiểu văn hóa ẩm thực.
- Gói bánh ngày tết.

Tuần 20
- Tìm hiểu bộ quy tác ứng xử văn hóa
trong trường học.
- Rèn luyện các hành vi văn hóa trong
trường học.

TUẦN 20:
- Tìm hiểu bố quy tắc ứng xử văn
hóa trong trường học.
- Rèn luyện các hành vi văn hóa
trong trường học.

Tuần 21
2. Văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân
- Tham gia hát múa tập thể.
- Thuyết trình về chủ đề Mừng xuân trên quê
hương em.
Tuần 22
3. Thực hiện tuần lễ xanh-sạch-đẹp
- Trang trí không gian trường lớp bằng các
sản phẩm tái chế.
- Chăm sóc cây xanh trong nhà trường

Tuần 21
- Vẽ tranh cổ động mừng Đảng, mừng
Xuân theo nhóm
- Giới thiệu ý nghĩa của tranh.

TUẦN 21:
- Vẽ tranh cổ động “Mừng ĐảngMừng Xuân” theo nhóm.
- Giớ thiệu ý nghĩa của tranh.

Tuần 22
- Báo cáo kết quả tuần lễ “ xanh – sạch
– đẹp”
- Chia sẽ cảm xúc của em khi môi
trường xung quanh “ xanh – sạch –
đẹp”
Tuần 23
Tuần 23
4. Vui Tết an toàn
- Chia sẻ kế hoạch trong ngày tết của
- Tuyên truyền về vui Tết an toàn.
em
- Tham gia tiểu phẩm về an toàn ngày Tết
- Thảo luận về ứng xử văn minh trong
lễ hội.
Chủ điểm Tuần 24
Tuần 24
7:
1. Phát triển nghề truyền thống trong hội -Tham gia hoạt động “ Trao nụ cườiHỢP
nhập quốc tế:
nhận niềm vui”.
TÁC VÀ
- Chia sẻ về giá trị của đoàn kết

TUẦN 22:
- Báo cáo kết quả tuần lễ xanh –
sạch – đẹp.
- Chia sẻ cảm xúc của em khi môi
trường xung quanh xanh – sạch –
đẹp.
TUẦN 23:
- Chia sẻ kế hoạch trong những ngày
nghỉ tết của em.
- Thảo luận về ứng xử văn minh
trong lễ hội.
TUẦN 24:
- Tham gia hoạt động “ trao nụ cười
– nhận niềm vui”.
- Chia sẻ về giá trị của đoàn kết.

Chủ điểm
6: MỪNG
ĐẢNG,
MỪNG
XUÂN

- Nghe chuyên gia chia sẻ về các cơ hội phát
triển nghề truyền thống.
-Trao đổi về giữ gìn bản sắc Việt
Tuần 25
2. Tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ
- Giao lưu với các nữ nghệ nhân làm nghề
truyền thống.
- Hát về mẹ
Tuần 26
3. Hợp tác và phát triển nghề truyền thống
- Nghe nói chuyện chủ đề hợp tác để phát
triển.
- Giới thiệu sản phẩm nghề truyền thống Việt
nam
Tuẩn 27
4. Tiến bước lên Đoàn
- Tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn
THCS Hồ Chí Minh
- Hát các bài hát về Đoàn.
Chủ điểm Tuần 28
8:
1. Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
PHÁT
- Tham gia diễn đàn về thiên nhiên và việc
TRIỂN
bảo tồn thiên
BỀN
- Triển lãm tranh cổ động việc bảo tồn thiên
VỮNG
nhiên
Tuần 29
2. Bảo vệ môi trường giảm thiểu biến đổi
khí hậu
- Hướng dẫn một số biện pháp phòng tránh
thiên tai
- Trao đổi biện pháp bảo vệ môi trường và
giảm thiểu biến đổi khí hậu
Tuần 30
3. Hướng dẫnvăn hóa đọc và phát triển
bền vững:
- Tham gia triển lãm sách.
PHÁT
TRIỂN

Tuần 25
TUẦN 25:
- Tổ chức chào mừng ngày “ Quốc tế - Tổ chức “ Chào mừng ngày Quốc
phụ nữ 8-3”.
tế phụ nữ 8-3”
- Nói về vẻ đẹp nữ sinh.
- Nói về vẻ đẹp nữ sinh.
Tuần 26
- Hát các bài hát có nội dung đề cập đến
nghề nghiệp
- Chơi trò chơi phát triển kỹ năng hợp
tác

TUẦN 26:
- Hát các bài hát có nội dung về
nghề nghiệp.
- Chơi trò chơi phát triển kỹ năng
hợp tác.

Tuần 27
- Tìm hiểu về Đoàn THCS Hồ Chí
Minh
- Tìm hiểu về tấm gương đoàn viên tiêu
biểu.
Tuần 28
- Du lịch tháng cảnh quê hương qua
màn ảnh nhỏ.
- Chia sẻ cảm xúc và việc làm bảo vệ
cảnh quan.

TUẦN 27:
- Tìm hiểu về Đoàn thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh.
- Tìm hiểu về gương Đoàn viên tiêu
biểu.
TUẦN 28:
- Du lịch thắng cảnh quê hương qua
màn ảnh nhỏ.
- Chia sẻ về việc làm bảo vệ cảnh
quan.

Tuần 29
- Vận động mọi người không sử dụng
các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật
quý hiếm
- Hát các bài hát về môi trường xanh

TUẦN 29:
- Vận động mọi người không sử
dụng đồ có nguồn gốc từ động vật
quý hiếm.
- Hát các bài hát về môi trường
xanh.

Tuần 30
TUẦN 30:
- Giới thiệu cuốn sách về môi trường - Giới thiệu cuốn sách về môi
mà em yêu thích.
trường mà em yêu thích.
- Trao đổi sách
- Trao đổi sách.

- Giới thiệu sách về môi trường và khí hậu
Tuần 31
4. Phát triển bền vững:
- Tham gia diễn đàn về sự phát triển bền
vững.
- Hát múa cổ động về bảo vệ môi trường
Chủ điểm Tuần 32
9
1. Mừng ngày thống nhất đất nước 30-4 và
NOI
ngày Quốc tế lao động 01-5
GƯƠNG
- Tham gia chương trình giao lưu văn nghệ.
NGƯỜI
- Ca ngợi người lao động
TỐT
Tuần 33
VIỆC
2. Noi gương đội viên, đoàn viên tiêu biểu
TỐT
- Giao lưu với đội viên, đoàn viên tiêu biểu
-Tuyên dương người tốt, việc tốt.

Tuần 31
- Tham gia hỏi đáp về bảo vệ môi
trường.
- Hát các bài hát về hành tinh xanh

TUẦN 31:
- Tham gia hỏi đáp về bảo vệ môi
trường
- Hát các bài về hành tinh xanh

Tuần 32
- Thảo luận về việc làm kế hoạch nhỏ
- Tham gia trò chơi đoán nghề

TUẦN 32:
- Thảo luận về việc làm kế hoạch
nhỏ.
- Tham gia trò chơi “Đoán nghề”.

Tuần 33
- Kể về những đội viên, đoàn viên tiêu
biểu mà em biết
- Chia sẻ mục tiêu phấn đấu của bản
thân.
Tuần 34
Tuần 34
3. Nhớ về Bác:
- Kể chuyện cho nhau nghe những câu
- Kể chuyện về tấm gương học tập của bác chuyệnvề Bác Hồ.
Hồ
- Chia sẻ những việc làm tốt tạo ấn
- Hát về Người
tượng sâu sắc trong em
Tuần 35
Tuần 35
4. Tổng kết năm học:
4- Tổng kết năm học:
- Nghe báo cáo về kết quả học tập và rèn - Chia sẻ kỷ niệm về lớp 6
luyện của học sinh toàn trường.
- Tạm biệt thầy cô và bạn bè.
- Nói lời tạm biệt các anh chị lớp 9.

TUẦN 33:
- Kể về những đội viên, đoàn viên
tiêu biểu mà em biết.
- Chia sẽ mục tiêu phấn đấu của bản
thân.
TUẦN 34:
- Kể cho nhau nghe những câu
chuyện về Bác.
- Chia sẻ những việc làm tốt tạo ấn
tượng sâu sắc trong em
TUẦN 35:
- Chia sẻ kỷ niệm về lớp 6
- Tạm biệt thầy cô và bạn bè

Tân Bình, ngày 01 tháng 9 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đức Anh Khoa

