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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi mĩ thuật chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Năm học 2020– 2021
Căn cứ Kế hoạch năm học 2020-2021 của Trường THCS Phạm Ngọc Thạch;
Căn cứ vào Kế hoạch năm học của tổ Văn Thể Mỹ năm học 2020 – 2021;
Nhóm Mĩ thuật phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Hoạt động GD.NGLL, Chi Đoàn, Liên
đội xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi mĩ thuật chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11, năm học 2020 – 2021 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Hưởng ứng các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tạo điều kiện phát huy năng khiếu và tính mĩ thuật của học sinh.
- Tạo sân chơi lành mạnh, phù hợp với nhu cầu của các em Đội viên.
- Phát hiện các cá nhân xuất sắc, chuẩn bị lực lượng tham gia cuộc thi cấp quận.
II. Đối tượng và điều kiện tham gia:
- Tất cả học sinh đang học tại trường năm học 2020 – 2021.
III. Nội dung:
 Khối 9: Làm báo tường
- Nội dung: Thiết kế và trang trí 1 tờ báo tường có kích thước hoàn tất bằng khổ
giấy A0 (giấy rô-ky) với chủ đề: tình yêu quê hương, đất nước, thành phố Hồ Chí Minh,
yêu gia đình, mái trường, thầy cô, bạn bè. Khuyến khích sử dụng các vật dụng tái chế,
thân thiện môi trường để trang trí và các bài viết do học sinh tự sáng tác.
- Hình thức: Tập thể lớp thực hiện.
- Thời gian kể từ ngày ra thông báo đến khi hoàn thiện và nộp bài tại trường (2
HS/lớp).
- Yêu cầu tờ báo phải có nẹp bên trên, bên dưới và có dây treo.
 Khối 7 và 8: Vẽ tranh trên chiếc mẹt
- Nội dung: Học sinh vẽ tranh đề tài trên chiếc mẹt với các chủ đề: Tình yêu quê
hương, đất nước, thành phố Hồ Chí Minh, yêu gia đình, mái trường, Thầy Cô, bạn bè,
ước mơ của em…
- Hình thức: Mỗi lớp (tối thiểu) 1 chiếc mẹt (2 HS/ 1 mẹt).
 Các lớp tự chuẩn bị mẹt đường kính 45 cm và màu vẽ. (mẹt các lớp có thể đăng
ký mua ở giáo viên Mĩ thuật của lớp).
 Vẽ phác thảo, thể hiện bố cục, hình vẽ trên mẹt trước ở nhà.

 Vẽ màu, hoàn thiện tranh trên mẹt tại trường trong ngày thi.
 Khối 6: Làm thiệp: Mỗi lớp 4 học sinh.
- Nội dung: Mỗi lớp thiết kế và trang trí tối thiểu 2 tấm thiệp có kích thước hoàn tất
bằng khổ giấy A4 trở lên với chủ đề: tình yêu quê hương, đất nước, thành phố Hồ Chí
Minh, yêu gia đình, mái trường, thầy cô, bạn bè… Khuyến khích sử dụng các vật liệu tái
chế thân thiện với môi trường để trang trí, không mua những tấm thiệp bán sẵn.
- Hình thức:
 Mỗi lớp (tối thiểu) 2 thiệp (2 HS/ 1 thiệp).
 Thiết kế sản phẩm trước ở nhà, trang trí và hoàn thiện để nộp bài tại trường.
* Ghi chú:
- Giấy, màu vẽ, nguyên vật liệu, dụng cụ và các vật dụng phục vụ hội thi do các lớp
tự chuẩn bị (mẹt có thể đăng ký mua nơi GV Mĩ thuật của lớp).
- Các lớp nộp phác thảo 1 hoặc 2 tuần trước khi thi cho giáo viên Mĩ thuật góp ý.
Lớp nào không nộp phác thảo coi như bỏ cuộc.
IV. Thời gian, địa điểm thi: (dự kiến)
- Sáng thứ 7, ngày 07/11/2020: Học sinh tập trung dự thi tại phòng Thư viện.
- Thời gian thi 120 phút, bắt đầu từ 7 giờ kết thúc lúc 9 giờ.
V. Thành phần ban tổ chức, ban giám khảo:
- Cô Ngô Lê Ý Trang – Hiệu trưởng – Trưởng ban.
- Thầy Nguyễn Văn Lâm – Phó hiệu trưởng – Phó ban.
- Giáo viên chủ nhiệm phổ biến, động viên, hướng dẫn học sinh thi.
- Tổng phụ trách phổ biến, chi đoàn hỗ trợ tổ chức cuộc thi (2 GV).
- Cô Nguyễn Thị Thúy Loan, Cô Trần Thị Minh Công làm giám khảo.
- Cô Nguyễn Thị Bích Thảo làm giám khảo chấm nội dung báo tường khối 9.
VI. Tiến độ thực hiện:
- Ngày 28/9/2020: Xây dựng kế hoạch.
- Ngày 01/10/2020: Trình duyệt kế hoạch.
- Ngày 05/10/2020: Triển khai kế hoạch đến toàn thể học sinh.
- Ngày 19/10/2020  30/10/2020: Trình phát thảo cho GV MT lớp
- Ngày 07/11/2020: Tổ chức thi (dự kiến).
- Ngày 16/11/2020: Thông báo kết quả.
- Ngày 20/11/2020: Phát thưởng.
VII. Cơ cấu giải thưởng:
- Mỗi khối có một giải nhất, một giải nhì và một giải ba.
- Giải nhất 150.000đ, giải nhì 120.000đ, giải ba 100.000đ cho mỗi khối lớp.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi mĩ thuật chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam
20/11 năm học 2020 – 2021, các cá nhân, bộ phận được phân công cần phối hợp triển khai
và thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, hiệu quả./.
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