Sáng ngày 05/12, Trng Tiu hc Phm Hng Thái, phng Hòa Quý tin hành tng kt Ngày hi vn
hóa c vi s tham gia ca lãnh o các phòng, ban liên ban ca qun và phng, ông o cán b, nhân viên,
giáo viên, ph huynh và toàn th hc sinh ca trng ã v d.
Cô V Th Hnh – Hiu trng nhà trng phát biu ti bui tng kt
Thc hin K hoch 555 ca Phòng Giáo dc và ào to qun Ng Hành Sn v t chc các hot ng phát
triên vn hóa c cho hc sính, nm hc 2019-2020, t u tháng 10/2019 n nay Trng Tiu hc Phm Hng Thái
ã t chc nhiu hot ng thit thc nh: Ra mt Câu lc b Sách và nhng ngi bn, t chc tit c th vin, vit cm nhn v
sách hay vit cái kt ca mt câu chuyn. Bên cnh ó, nhà trng còn duy trì mô hình cà phê sách, t sách lp
hc hiu qu t các lp hc,…T các hot ng ó ã to cho hot ng ca th vin nhà trng ngày càng phát trin, ph
huynh cùng tham gia vào Câu lc sách và tham gia các hot ng v sách nhiu hn, ã n c sách cùng hc
sinh trong nhng sáng th by.
Hc sinh tham gia k chuyn
Ti bui tng kt, các em hc sinh ã thc hin các hot ng nh: k chuyn theo sách, gii thiu sách,
chia s các bài vit t gii, tham gia các trò chi v sách, tham quan phn trng bày sách ca hc sinh và có
dp c nhng cun sách, truyn yêu thích t xe sách lu ng c Th vin khoa hc tng hp thành ph à Nng em n
ngày hi. ây là hot ng thit thc và ý ngha giúp các em hc sinh hình thành thói quen c sách, m rng kin
thc.
Ngày nay, xu hng li c sách, ngi c sách và mt dn thói quen c sách trong hc sinh ã và ang
là thc trng áng báo ng. Chính vì vy, vic t chc các hot ng trong Ngày hi vn hóa c ca Trng TH Phm
Hng Thái nhm mc ích nâng cao nhn thc ca các em hc sinh v vai trò và tm quan trong ca vic c sách
i vi vic nâng cao kin thc, k nng, phát trin t duy, giáo dc và rèn luyn nhân cách con ngi, hình thành
thói quen c sách thng xuyên ca mi ngi và xây dng vn hóa c lan ta trong cng ng.
Thanh Lài

