Trường THPT Lý Thường Kiệt

NỘI DUNG SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
Tuần 14/HK1: từ 18/11/2019 đến 24/11/2019
1. Tiết SHDC: (lớp trực 11B01)
7g00: Hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai
nạn giao thông”. Tổ chức dành 01 phút tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn
nhân tử vong do tai nạn giao thông.
- 7g20: Phối hợp với Honda Tân Long Vân Tuyên truyền về kỹ năng lái xe an toàn và
“An toàn giao thông”.
2. Tiết SHCN: Nhắc HS
- Lễ kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam:
+ Thời gian: 7g00 - 9g30, ngày 19/11/2019 (thứ ba). Học sinh 3 khối có mặt đầy
đủ lúc 6g45; mặc trang phục dự lễ (nữ sinh áo dài). HS được nghỉ học chiều
19/11/2019.
+ Địa điểm: theo vị trí quy định tại sân trường.
+ GVCN các lớp được phân công lao động cơ động chuẩn bị lễ 20/11 nhắc nhở, tổ
chức cho các em thực hiện các nội dung theo kế hoạch, mọi vấn đề xin liên hệ cô
Phương Vy (TLTN 2) để thực hiện.
- Các hoạt động phong trào chào mừng ngà Nhà Giáo Việt Nam 20/11.
+ Vòng chung kết thi nhảy dân vũ: 7g30, ngày 20/11/2019 (thứ tư) tại sân trường.
+ Thi tên lửa nước: 9g00, ngày 20/11/2019 (thứ tư) tại sân trường.
+ Hội chợ ẩm thực: 13g00, ngày 20/11/2019 (thứ tư) tại sân trường.
- Học tập, ôn tập (theo đề cương) thật kỹ để chuẩn bị cho đợt KTĐL lần 3/HK1 (4 môn
Toán - Lý - Hóa - Anh). Yêu cầu HS dán lịch kiểm tra trên bảng tin học tập của lớp.
Nhắc nhở, hướng dẫn HS về cách làm bài trắc nghiệm đúng quy định.
3. Công tác khác:
-

-

-

-

GVCN yêu cầu những HS làm bài ở đợt KTĐL lần 2/HK1 mà máy chấm không được ở
phần trắc nghiệm (do sai SBD, sai mã đề…) phải làm đơn xin chấm bài lại, nếu không
làm đơn thì sẽ không được chấm lại.
7g00, ngày 23/11/2019 (thứ bảy): chương trình ngoại khóa “Một ngày làm chiến sỹ”
dành cho HS khối 11 tại trường Quân sự Quân khu 7 - Quận 12.
13g00, ngày 23/11/2019 (thứ bảy): chương trình Hướng nghiệp dành cho HS khối 12
(từ lớp 12A01 đến 12A07) tại Cao đẳng Viễn Đông (công viên phần mềm Quang
Trung).
Tiếp tục thi đấu Hội khỏe Phù Đổng cấp trường (theo lịch thi đấu)
GVCN nhắc HS đóng các khoản học phí theo thông báo.

