Thông báo của Câu lạc bộ Văn học
“Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới”; đọc sách giúp giảm căng thẳng, cải thiện
trí nhớ, tăng cường khả năng tư duy và phân tích, rèn kỹ năng viết và học môn văn tốt hơn ...
còn rất nhiều, rất nhiều những giá trị khác của việc đọc sách mà chúng ta không thể kể hết.
Vậy các bạn còn chần chờ gì? Hãy chia sẻ với chúng tôi tại buổi sinh hoạt CLB Văn học của
trường về những cuốn sách mà các bạn đã đọc và tâm đắc.

Thể lệ cuộc thi thuyết trình sách
“Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới”
1. Hình thức: Vòng 1: Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 16/10/2017
Viết bài giới thiệu về một cuốn sách mà các em tâm đắc, yêu thích … thuộc tất cả các thể loại.
Bài viết có thể đánh máy hoặc viết tay, không giới hạn độ dài.
Vòng 2: Vào lúc 8h00 ngày 4/11/2017 tại Hội trường A, 05 bài hay nhất
sẽ thi thuyết trình. Các bài được chọn sẽ thuyết trình, minh họa bằng Power Poin.
2. Nội dung:
- Sách thuộc các lĩnh vực khoa học, đời sống, văn học, tham khảo nâng cao bổ sung
kiến thức các môn học ...
- Sách phải có nội dung giáo dục tích cực, được lưu hành bởi các nhà xuất bản có uy
tín, được phép xuất bản.
- Cách thức nộp bài: Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 16/10/2017, HS tham gia cuộc thi
nộp bài trực tiếp cho GVBM Ngữ văn tại lớp.
- 18/10 đến 21/10/2017: chấm sơ loại chọn ra 05 bài có nội dung tốt nhất.
- 21/10 đến 31/10: 05 lớp có bài thuyết trình tốt nhất chỉnh sửa hoàn thiện nội dung (bài
thuyết trình trên giấy và trình chiếu Power poin).
- 05 bài hay nhất sẽ thi thuyết trình tại Hội trường A vào lúc 8h00 ngày 4/11/2017
3. Cơ cấu giải:
- 1 Giải I: 150.000 đồng
- 1 Giải II: 100.000 đồng
- 3 giải III: 50.000 đồng
- Ngoài ra: với 05 bài thi lọt vào vòng chung kết, mỗi HS tham gia sẽ được cộng một
điểm 10 vào cột điểm miệng trên lớp.
- Các lớp đạt giải I, II, III sẽ được cộng điểm tham gia phong trào; các lớp không tham
gia sẽ bị trừ điểm thi đua phong trào do Đoàn trường quy định.
4. Hướng dẫn giới thiệu sách:
- Bài giới thiệu sách gồm 3 phần (không ghi rõ từng phần): Mở bài, thân bài, kết luận.
Nội dung giới thiệu sách là giới thiệu toàn bộ tác phẩm (hoặc một chương, một phần) nhưng
phải phản ánh rõ vấn đề trọng tâm của cuốn sách cần giới thiệu, phải có hình ảnh, xuất xứ và
tác giả cuốn sách.
- Khi thuyết trình: yêu cầu phải có sách, diễn đạt lưu loát, có chất giọng tốt nhằm thuyết
phục, hấp dẫn người nghe để tìm đọc tác phẩm đó.
5. Ban giám khảo: Chủ nhiệm CLB, GV văn, Ban giám hiệu và một số thầy cô giáo của
nhà trường.
Phần thưởng của cuộc thi là rất nhiều những thông tin bổ ích và những cuốn sách thú vị đang
chờ đón các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay để nâng cao văn hóa đọc tại ngôi trường
thân yêu này và vì chính tương lai tốt đẹp của chúng ta nha các bạn!
Chủ nhiệm CLB Văn học

