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KẾ HOẠCH 

Tổ chức hội thi kể chuyện Bác Hồ và các gương anh hùng liệt sĩ 

Năm học 2018 – 2019 

- Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-TH&THCS Phước Vĩnh Tây ngày 20 tháng 9 năm 

2018 của Hiệu trưởng trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây về việc thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2018 – 2019; 

- Căn cứ vào kế hoạch phát động thi đua giai đoạn 3 (Từ ngày 3/1/2019 đến 

30/5/2019), chào mừng kỹ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh           

I. Mục đích, yêu cầu : 

1. Mục đích :  

- Giáo dục cho học sinh niềm kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người; tái hiện lại những gương anh hùng liệt sĩ để 

biết yêu quý và kính trong những tấm gương đã quên mình vì đất nước; 

- Giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước, quý trọng thành quả Cách mạng 

của dân tộc; 

2. Yêu cầu :   

Các lớp tham gia hội thi tích cực, hưởng ứng phong trào vui tươi lành mạnh, an 

toàn, tiết kiệm, hiệu quả. 

II. Đối tượng, thời gian, địa điểm thi: 

1. Đối tượng, số lượng : 

- Toàn thể đội viên, thiếu niên và nhi đồng trong toàn Liên đội từ khối lớp 3 đến 

khối lớp 9. 

- Mỗi lớp chọn 01 thí sinh tham gia hội thi kể chuyện (Nhóm múa, hát, đọc thơ 

minh họa của mỗi lớp không quá 08 em). 

2.  Thời gian và địa điểm:  

- Thời gian dự kiến: 

+ Khối 3,4,5,6,7  : Từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút ngày 16/3/2019 

+ Khối 8,9: Từ 10 giờ đến 11 giờ ngày 16/3/2019 

- Các lớp sẽ bốc thăm theo số thứ tự 

- Địa điểm  thi: Nhà xe điểm THCS    

III. Thể lệ:  

- Mỗi thí sinh dự thi chỉ kể một câu chuyện đã được đăng ký từ trước cho BTC. 

KhoiNguyen
Typewriter
37



- Kể chuyện độc thoại (khi kể chuyện được sử dụng nhạc nền, múa, hát, đọc thơ 

minh họa phù hợp với nội dung chuyện kể). Thí sinh tự biểu diễn và được dùng nhóm 

minh họa. 

- Thí sinh mặc trang phục phù hợp với lứa tuổi hoặc nhân vật trong truyện. 

- Ban giám khảo sẽ đưa ra câu hỏi phụ để kiểm tra sự hiểu biết về nội dung câu 

chuyện. 

- Thời lượng dành cho mỗi câu chuyện kể không quá 10 phút (kể cả phần múa, hát, 

đọc thơ minh họa) và trả lời câu hỏi phụ không quá 02 phút (kể từ lúc BGK đọc xong câu 

hỏi). 

 V. Nội dung thi : 

- Kể chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 

- Kể chuyện về gương anh hùng liệt sĩ mang tên Chi đội ( Ví dụ: Võ thị sáu, 

Nguyễn thị bảy, Nguyễn Viết Xuân, la Văn Cầu…) 

- Những câu chuyện kể phải kể bằng tiếng Việt. 

VI. Đánh giá, xếp loại, cơ cấu giải. 

1. Đánh giá, xếp loại: 

- Căn cứ vào câu chuyện kể, Ban giám khảo chấm nội dung, giọng kể, sự sinh 

động, sáng tạo, bài học rút ra từ câu chuyện kể, minh họa, trang phục; Ban giám khảo sẽ 

đưa ra câu hỏi phụ để kiểm tra sự hiểu biết về nội dung câu chuyện.  

- Tổng số điểm là 10 điểm. 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Giới thiệu về bản thân, lớp; xuất xứ câu chuyện: 1 điểm; 

+ Nội dung câu chuyện rõ ràng, đầy đủ, mang tính giáo dục cao; phù hợp với lứa 

tuổi học sinh (2 điểm); 

+  Rút ra bài học bản thân và liên hệ cuộc sống qua câu chuyện (1 điểm); 

+ Giọng kể truyền cảm, sinh động, hấp dẫn, phát âm chuẩn, rõ ràng, mạch lạc, súc 

tích, có yếu tố phi ngôn ngữ. Động tác diễn đạt phù hợp theo nội dung bài kể; (3 điểm); 

+ Trang phục phù hợp với hoàn cảnh, nội dung câu chuyện, có minh họa  (2 

điểm); 

+ Trả lời đầy đủ yêu cầu của câu hỏi phụ: 1 điểm. 

- Khống chế về thời gian: Thí sinh kể quá thời gian so với quy định: trừ 1 điểm nếu 

quá 1 phút;  trừ 2 điểm nếu quá 3 phút; trừ 3 điểm nếu quá 5 phút. 

- Điểm cho mỗi thí sinh là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban giám 

khảo. 

2. Cơ cấu giải  thưởng : 

- 2 giải Nhất, mỗi giải 100.000 đồng 



- 3 giải Nhì, mỗi giải 80.000 đồng 

- 4 giải Ba, mỗi giải 60.000 đồng 

- 8 giải Khuyến khích, mỗi giải 40.000 đồng 

3. Nguồn kính phí: Trích từ Quỹ Thư viện trường học, chi các hạng mục sau: 

- Chi giải thưởng: 1.000.000 đồng 

- Chi băng rôn “ Kể chuyện Bác Hồ và các gương anh hùng Liệt sĩ 2019” 

- Chi bồi dưỡng ban giám khảo: 200.000 đồng 

VII. Tổ chức thực hiện : 

- Cán bộ thư viện có trách nhiệm phổ biến nội dung hội thi đến các lớp; tạo điều 

kiện cho thí sinh mượn sách truyện phục vụ cho hội thi.  

- Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm lựa chọn và tập dợt cho thí sinh tham gia hội 

thi; đăng kí danh sách học sinh tham gia hội thi về cho Ban tổ chức (Cô Nguyễn Lâm 

Thùy Linh) trước ngày 12/3/2019. 

- Ban tổ chức phân công thành chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho việc tổ chức hội 

thi theo đúng kế hoạch. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi kể Bác Hồ và các gương anh hùng Liệt sĩ năm 

học 2018 - 2019. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo Ban Giám hiệu để 

giải quyết./. 

Nơi nhận :           HIỆU TRƯỞNG  

- Các ban ngành, tổ khối; 

- Lưu VT. 

                

 

          

 




