
Buổi chào cờ đầu tuần thật ý nghĩa, bổ ích. 
          Ngày 13/3/2023, tại sân trường Tiểu học Giang Biên - Long Biên – Hà Nội đã diễn ra 

buổi sinh hoạt dưới cờ với nhiều hoạt động phong phú. Sau nghi lễ chào cờ trang nghiêm 

là phần vinh danh thành tích đáng tự hào của em Phạm Bảo Anh học sinh lớp 1A1 đã 

giành giải nhất chung kết Sàn đấu Anh ngữ - Champions năm 2023. Tiếp đến là phần 

phần sơ kết các hoạt động trong tuần 25 của các tập thể lớp. Các lớp 1A4, 2A5, 3A1, 

4A2 và 5A3 đã rất vui mừng khi được thầy Nguyễn Văn Kỳ trao cờ thi đua khen tập 

thể lớp có nề nếp tốt. Cô Tổng phụ trách Đỗ Thùy Linh tổng kết và trao giải cuộc thi 

Bông hoa mừng ngày 8/3 và tiếp tục tuyên truyền tới toàn thể các em học sinh ý thức 

giữ vệ sinh khung cảnh sư phạm của nhà trường bằng những việc làm cụ thể như đảm 

bảo chỗ ngồi của mình thật sạch sau khi rời vị trí dự lễ chào cờ, xếp ghế gọn gàng 

ngăn năp đúng nơi quy định… Đặc biệt, nhằm tạo sân chơi cho các em học sinh, cô 

TPT thay mặt nhà trường phổ biến kế hoạch, nội dung chơi và thi các trò chơi dân 

gian được diễn ra trong tuần 26. Các em học sinh vô cùng phấn khởi với kế hoạch vui 

chơi bổ ích này. Phần cuối buổi chào cờ là một số tiết mục hát múa vui nhộn đẹp mắt 

của các bạn nhỏ lớp 2A4. Những kết quả mà các lớp đạt được cùng kế hoạch trong 

tuần đã tạo sự hào hứng tới toàn thể các em học sinh.  

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt dưới cờ ý nghĩa, bổ ích. 

 

 
 

 

  

 



 

  
 

Tác giả: Cô giáo Nguyễn Thị Hương – Lớp 3A1 


