
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

TRƯỜNG THCS PHONG PHÚ

BÀI DỰ THI Ý TƯỞNG XANH VÌ THÀNH PHỐ AN LÀNH

Đơn vị dự thi: Đoàn trường THCS Phong Phú

Địa chỉ liên lạc: Trường THCS Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ

Chí Minh.

Điện thoại: 0909051895

Địa chỉ hộp thư điện tử: ngocgiauk37@gmail.com

CHỦ ĐỀ: “TRỒNG CÂY XANH TRONG CÁC SẢN PHẨM TÁI CHẾ”

Ý tưởng trồng cây vào các sản phẩm tái chế không còn quá xa lạ trong các

hoạt động bảo vệ môi trường, nhưng bằng đôi tay khéo léo của các em học sinh

cùng các giáo viên, các chậu cây được thực hiện vô cùng đáng yêu và đẹp

mắt. Trước khi trồng cây, giáo viên sẽ hướng dẫn cho học sinh thực hiện cắt và

tạo hình chậu cây bằng những hình ảnh, màu sắc mà các bạn yêu thích. Mỗi

bạn đều chăm chú và tỉ mỉ cho sản phẩm của riêng mình.
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Hoạt động trồng cây xanh mong muốn học sinh có thể hiểu được ý

nghĩa của việc bảo vệ môi trường và vai trò của cây xanh đối với sự sống

của trái đất. Từ đó, khơi dậy tình yêu thiên nhiên và khuyến khích học

sinh thực hiện bảo vệ môi trường sống bằng những hành động nhỏ.



Các chậu cây sau khi hoàn thành được sắp xếp trên hành lang, trang

trí trong lớp hoặc đặt ở nhà vệ sinh, góp phần điểm tô cho không gian lớp

học và trường học. Hàng ngày đến lớp, các em sẽ tự chăm sóc, tưới nước

cho cây xanh của mình.





Thông qua hoạt động trồng cây xanh bằng những sản phẩm tái chế,

các giáo viên mong muốn học sinh hiểu được rằng mọi thứ đều có giá trị

khi các em biết trân trọng. Từ những chai nhựa cũ bỏ đi, các em đều có

thể biến thành những vật dụng có ích và góp phần bảo vệ môi trường

xanh.

Mỗi việc làm nhỏ đều có thể góp phần vào “sứ mệnh” chung bảo vệ

thành phố của chúng ta. Có nhiều cách để bảo vệ môi trường, học sinh và

giáo viên trường THCS Phong Phú chọn cách thực hiện những việc làm

nhỏ thiết thực nhất. Hy vọng với một việc làm nhỏ như vậy có thể làm

cho mỗi người trong thành phố chúng ta đều có ý thức bảo vệ môi trường,

làm cho thành phố của chúng ta ngày một xanh, sạch, đẹp hơn và trở

thành một thành phố đáng sống của nước Việt Nam ta.




