
NGOẠI KHÓA TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI 

Trong không khí vui tươi, sôi nổi của tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành  tích chào 
mừng 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018), lúc 15h ngày 07/11/2018 tổ 
Khoa học Xã hội phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức chương trình 
ngoại khóa nhằm tuyên truyền, khắc sâu những kiến thức về các vấn đề chung của xã hội 
như: Pháp luật; lịch sử địa phương; công tác hướng nghiệp; giáo dục kĩ năng sống…để bồi 
dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, tự hào về dân tộc cho đoàn viên, thanh niên trong nhà 
trường. 

 

Đến với buổi ngoại khóa có thầy Trịnh Đức Tiến (Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường); 
thầy Hoàng Hùng Cường (Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường) cùng toàn thể GV, 
CNV và hơn 300 học sinh trong nhà trường.  

 

Chương trình ngoại khóa gồm có 4 phần thi: Phần thi chào hỏi; phần thi tìm hiểu kiến thức 
pháp luật; Phần thi vượt chướng ngại vật; cuối cùng là phần thi mô tả và giữa các phần thi sẽ 



có phần giành riêng cho khán giả. Mỗi một lớp sẽ cử ra một đội để tham gia chương trình 
ngoại khóa. 

Phần thi thứ nhất: Phần thi chào hỏi (Chúng tôi nói về mình) với thời gian 5 phút mỗi đội sẽ 
giới thiệu về đội mình một cách ấn tượng nhất 

 

Phần thứ 2: Phần thi tìm hiểu pháp luật. Mỗi một đội lựa chọn 1 gói gồm 8 câu hỏi về tất cả 
các lĩnh vực 

 

Phần thứ 3: Vượt chướng ngại vật. BTC sẽ đưa ra một hình ảnh (chủ đề) với 4 câu hỏi liên 
quan và các đội sẽ đoán nội dung của các hình ảnh, chủ đề. 

Phần cuối cùng: Phần thi mô tả. Mỗi đội sẽ chọn một gói gồm 10 cụm từ, một thành viên sẽ 
diễn tả cụm từ đó bằng hành động hoặc lời nói để thành viên còn lại đoán ra cụm từ đó. 



 

Đây là một trong những hoạt động thường niên của nhà trường. Hoạt động này là dịp để đẩy 
mạnh phong trào vui chơi và học tập cho học sinh. Đồng thời tạo không khí vui tươi sôi nổi, 
sự đoàn kết thân thiện góp phần thúc đẩy hoạt động học tập, rèn luyện và là dịp để các em 
học sinh thể hiện vốn năng khiếu, hiểu biết của chính mình. 


