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TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU:

TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA: “SÁCH VÀ VĂN HỌC - HỌC VĂN”

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4) và thực hiện Công văn số: 633/SGDĐT-VP ngày 10
tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức các hoạt động
hưởng ứng ngày Sách Việt Nam; Sáng nay, ngày 19/4/2021 Trường THPT Phan Bội Châu tổ
chức ngoại khóa: “Sách và Văn học - Học văn”. Đến dự ngoại khóa có thầy giáo Lê Minh Thơ Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, Thầy Huỳnh Tấn Bình và Thầy Ngô Văn Quý - Phó
Hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm và toàn thể học sinh của nhà trường.

Ngoại khóa là dịp để các em học sinh học hỏi, giao lưu, thấy được ý nghĩa và vai trò của
sách và đọc sách; xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, tạo thói quen
đọc sách cho học sinh; tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, tầm quan trọng của sách
trong giảng dạy, học tập và cuộc sống.

Ngoại khóa diễn ra với nhiều nội dung phong phú như: Văn nghệ, tiểu phẩm văn học... nội dung
các tiết mục tham gia đều lấy cảm hứng và chất liệu từ những tác phẩm văn học nổi tiếng. Đặc
biệt, em Lê Thị Diễm Quỳnh, học sinh lớp 10/2 đã đem lại cho thầy cô giáo và các bạn học
sinh tham gia buổi ngoại khóa những cung bậc cảm xúc khác lạ, khi nghe bài viết giới thiệu
sách của mình với tác phẩm mà Diễm Quỳnh đã đọc và yêu thích nhất, có tựa đề:Trong gia
đình
của tác
giả Hector Malot, do Huỳnh Lý và Mai Hương dịch, nhà xuất bản Kim đồng ấn hành năm 2019.
Tác phẩm đã được giải thưởng của Viện Hàn lâm Văn học Pháp.

Theo Diễm Quỳnh, tác phẩm Trong gia đình, Perinne, nhân vật chính của tác phẩm được
miêu tả là một cô gái can đảm, có ý thức tự lập, không chịu đầu hàng số phận, bằng mọi cách
em vẫn cố gắng vươn lên. Trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, em vẫn tìm được lý do để mình không
gục ngã.
Nếu là người lớn thì sẽ không có gì
ngạc nhiên nhưng em ấy chỉ có 12 tuổi.
Đây cũng là nguồn cảm hứng, động lực để các em học sinh càng tự tin trong cuộc sống của
mình.
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Ngoại khóa đã thành công tốt đẹp, hy vọng sẽ khơi dậy phong trào đọc sách trong nhà trường,
góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

HOÀNG

XUÂN

Tiết mục Giới thiệu sách tham gia ngoại khóa

Tiết mục văn nghệ tham gia ngoại khóa
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Tiểu phẩm tham gia ngoại khóa
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