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TÁC PHẨM THAM DỰ 

CUỘC THI  “Ý TƯỞNG XANH VÌ THÀNH PHỐ AN LÀNH” 

SỬ DỤNG VẬT DỤNG TÁI CHẾ TỪ NHỰA TRANG TRÍ VƯỜN TRƯỜNG 

 I. Thông tin cá nhân/nhóm thực hiện 

1. Tên tổ chức/cá nhân: Lương Nguyễn Nhật Hiền 

2. Mô tả tổ chức : không 

3. Thông tin liên hệ 

Họ tên: Lương Nguyễn Nhật Hiền 

Địa chỉ: Tiểu học Bình Hoà- Số 1, Chu Văn An, Phường 12, Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Email/ website: thbinhhoa.hcm.edu.vn 

Điện thoại liên hệ: (028)38412529 

II. Thông tin về ý tưởng/hoạt động/mô hình dự thi 

1. Tên Sáng kiến/hoạt động/mô hình dự thi: Sử dụng vật dụng tái chế từ nhựa trang 

trí vườn trường 

2. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ năm 2018 đến nay 

3. Địa điểm thực hiện: Trường tiểu học Bình Hoà 

4. Thông tin tham khảo: (hình ảnh) 
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5. Mô tả chi tiết 

• Mục đích:  

Mỗi năm có hàng trăm tỉ vật liệu từ nhựa được tiêu thụ trên toàn thế giới. Có từ 5 

đến 13 triệu tấn nhựa bị đổ xuống biển mỗi năm, dự kiến tới năm 2050, khối lượng nhựa 

thải xuống biển sẽ nặng hơn cá (theo nghiên cứu của Ellen Mac Arthur Foundation). Thời 

gian để nhựa phân hủy hoàn toàn kéo dài từ 70 cho tới 450 năm. Vì vậy, việc tái chế 

nhựa luôn là vấn đề vô cùng quan trọng để góp phần bảo vệ môi trường.  

Sân trường, đặc biệt là cảnh quang vườn trường luôn cần được làm đẹp và cải thiện 

không gian để tạo cho học sinh môi trường học thông thoáng và tự nhiên. Thông thường 

chi phí cho những châu cây hoa khá cao, nhất là mua với số lượng lớn. Vậy tại sao chúng 

ta không thử thay đổi hình dáng những chậu cây cảnh từ những vỏ nhựa  để tạo ra không 

gian mới trong nhà trường. Cho nên thay vì đến cửa hàng để tìm mua chậu hoa, chỉ cần 

một chút sáng tạo và sự kiên nhẫn, chúng ta có thể tạo ra những chậu hoa đẹp tuyệt vời từ 

những chai ly nhựa, bóng cũ thông thường, trông bắt mắt  nhờ màu sắc tươi sáng mà còn 

thêm nét duyên dáng khi được làm từ hình dáng của các loài vật như heo, chuột, voi,… . 

Ngoài ra, mô hình này còn có tác dụng giáo dục học sinh có thể hiểu được ý nghĩa của 

việc bảo vệ môi trường. Từ đó, khơi dậy tình yêu thiên nhiên và khuyến khích các em thực hiện 

bảo vệ môi trường sống bằng những hành động nhỏ như tái chế. 

• Điểm nổi bật: 
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Sáng kiến mô hình được ứng dụng ngay trong trường học tạo nền tảng cho việc 

xây dựng ý thức bảo vệ môi trường nhất là từ vật liệu từ nhựa cho các em học sinh khi 

còn nhỏ. 

Tiết kiệm được tiền mua vật dụng. 

Độ bền của các sản phẩm được tái chế lâu, dùng được thời gian dài. 

Cách thực hiện đơn giản, dễ làm với nguyên liệu dễ kiếm, mẫu mã đa dạng,  có thể 

tìm được trên mạng nào với từ khoá “tái chế vỏ nhựa”, “chậu cây tái chế”. 

Mức độ tham gia: Người lớn hay các em nhỏ như học sinh vẫn có thể tự mình làm 

được. 

• Những thay đổi đã tạo ra  

Biến không gian sân trường trở nên đầy màu sắc: Góp phần điểm tô cho không  

gian sân trường. Các chậu cây sau khi hoàn thành được trang trí ở mỗi một góc sân, nhỏ 

có, to có, tạo nên một không gian vừa xanh vừa thân thiện với học sinh 

Giáo dục học sinh: Góp phần giáo dục học sinh có thể hiểu được ý nghĩa của việc 

bảo vệ môi trường. 

• Điểm thành công và/hoặc chưa thành công của sáng kiến/ hoạt động/mô hình 

Điểm thành công:  

Tạo được thay đổi cho cảnh quang trường học, thân thiện, hài hoà và bắt mắt. 

Giáo dục học sinh dễ dàng hơn.  

Truyền tải cảm hứng về việc mở rộng các hoạt động tái chế đến nhiều người. 

• Bài học kinh nghiệm hoặc những câu chuyện muốn chia sẻ thêm 

Lưu ý khi chọn loại nhựa : Ta nên chọn loại nhựa của những sản phẩm có bao bì 

thân thiện môi trường, không chứa BPA – một chất hóa học nguy hiểm có thể phá hoạt 

nội tiết (Endocrine disruptor), gây ra khối u ung thư, làm nhiễm Melamin, các dị tật bẩm 

sinh và các rối loạn phát triển khác.  Trên nhựa của các dòng sản phẩm này thường dán 

nhãn How2Recycle hay đánh số 1, 2, 4, 5 để bạn biết chất liệu có thể tái chế được. Điều 

này giúp bảo vệ cây trồng và sức khỏe cho chính người tiếp xúc với nhựa. 

Lưu ý với màu sơn vẽ: Theo thời gian, nắng mưa sẽ làm trôi lớp sơn khiến sản 

phẩm xuống màu cho nên ta có thể lấy nhựa với màu sẵn có. Đối với chai được sơn nên 

đặt ở vị trí râm, mát hay dùng màu có độ bám cao, lớp sơn dày. Nếu sản phẩm có dấu 

hiệu bạc màu, chúng ta có thể dậm, tô lại. 

 


