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Mỗi ngày đều là Ngày Trái Đất 
 

Ngăn chặn ô nhiễm bởi đồ nhựa 
 
Rác thải nhựa đang gây hại cho đại dương và đất đai, hủy hoại sinh vật biển và ảnh hưởng đến sức 
khỏe của chúng ta. 
 
Hãy ngăn chặn ô nhiễm bởi rác thải nhựa bằng cách giảm thiểu những vật dụng bằng nhựa bạn đang 
dùng hàng ngày bằng những chất liệu thân thiện khác. 
 
 
Ngày Trái Đất 2018 tại SIS Vạn Phúc 
 
Trường SIS Vạn Phúc đã tổ chức Ngày Trái Đất vào Thứ Ba, Ngày 24 tháng 04. Toàn thể học sinh đã 
có cơ hội chuẩn bị các dự án và bài thuyết trình. Công sức và sản phẩm của các em thể hiện những 
cố gắng của học sinh SIS để trở thành những học sinh tự tin trong giao tiếp; có thành tích học tập tốt; 
những công dân năng động và có trách nhiệm; những học sinh có kỹ năng tư duy  và hiểu biết về công 
nghệ. 
 
Các hoạt động trưng bày và thuyết minh đã nhấn mạnh tới nhiều giải pháp mà tất cả chúng ta có thể 
giúp giữ cho hành tinh an toàn và đáng sống. Các em học sinh đã tập trung thực hiện các dự án khác 
nhau như việc tái chế giấy, minh họa tác động của việc tàn phá rừng, ô nhiễm nguồn nước. Rất nhiều 
giải pháp cũng đã được đề xuất để góp phần giảm thiểu rác thải, khuyến khích tái chế, làm sạch nguồn 
nước.v.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hoạt động hưởng ứng Ngày Trái Đất 
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Những chia sẻ của học sinh về Ngày Trái Đất 
 
Hoạt động Lớp 2L 
Học sinh: Trâm Anh, Gia Minh 2L 
 
Lớp 2L đã được học về tái chế, bảo tồn và ngăn chặn nạn 
phá rừng. Chúng em đã tạo ra các tờ giấy mới từ những 
mảnh giấy màu và giấy báo vụn. Chúng em cũng tạo ra 
những chiếc xe đồ chơi từ những cuộn giấy vệ sinh và sáng 
tạo các cây cọ từ giấy màu xanh lá đã qua sử dụng. 
 
Lớp em đã thuyết trình về việc tái chế giấy, trong khi đó, 
một nửa lớp đã đi xung quanh trường để quan sát bài thuyết 
trình của các lớp khác. Chúng em trình bày về tầm quan 
trọng của việc tái chế giấy, và hướng dẫn các học sinh khác 
cách tái chế giấy. Đầu tiên, chúng em cắt giấy đã qua sử 
dụng thành những mẩu nhỏ và ngâm nước qua đêm. Sau đó, chúng em đổ giấy vào máy xay khoảng 

10 giây. Hỗn hợp cần có đủ nước để đạt được hiệu quả. 
Sau đó, chúng em đặt bột giấy ướt lên lưới và trải ra để 
tạo hình vuông, hình chữ nhật, hay bất cứ hình dạng nào 
mà chúng em muốn. Sau đó, chúng em phơi khô bên 
ngoài qua đêm.  
 
Rất nhiều học sinh lớp khác đã đến lớp em hỏi “Tớ có 
thể thử làm được không?”. Khi các bạn trải bột giấy ướt 
lên lưới, chúng em đã cùng hỗ trợ trải thành lớp mỏng. 
Khi hoàn thành, chúng em mang sản phẩm vào trong lớp 
để khô. 
 

Hoạt động Lớp 4C  
Học sinh: Ya Xian 4C 
 
Lớp của chúng em tập trung vào chủ đề nguồn nước và 
nạn phá rừng. Khi thực hành thí nghiệm, chúng em đã 
làm thí nghiệm về việc xói mòn đất. Chúng em quan sát 
thấy nước ở trong bình trồng cây là nước sạch nhất. 
Trong khi đó, nước ở trong bình chỉ có chứa đất là nước 
bẩn nhất. Điều này cho thấy, nếu con người tiếp tục chặt 
phá cây, nạn ngập lụt sẽ dễ xảy ra, đất màu sẽ bị xói 
mòn và cây cối sẽ không phát triển được. 
 
Vào ngày Trái Đất, lớp chúng em đã được trải nghiệm 
công nghệ trình chiếu vòm 360 độ (Wonder Dome). 
Chúng em đã xem một bộ phim khoa học rất tuyệt. Buổi chiều, khu vực trưng bày của lớp em được đặt 
gần khu vực văn phòng. Đầu tiên, chúng em đi quan sát hoạt động của các lớp khác. Chúng em học 
được rác thải sẽ phân hủy trong vòng bao nhiêu năm và điều gì sẽ xảy ra với Trái đất của chúng ta nếu 
ta ngừng tái sử dụng, ngừng tái chế và hạn chế rác thải. 
 
Khi đến lượt lớp em, em đã chia sẻ với các bạn về điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta chặt cây. Đây là một 
sự kiện rất vui và đáng nhớ. 
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Hoạt động Lớp 5C  
Học sinh: Thùy Linh 5C 

 
Ngày 24 tháng 04 là ngày tuyệt vời nhất! Đó là 
Ngày Trái Đất. 
 
Lớp 5C chúng em đã nghiên cứu về vòng tuần 
hoàn của nước. Mọi người đoán rằng hoạt động 
của lớp em là hướng dẫn mọi người về áp phích và 
trình bày ý tưởng, nhưng thực ra chúng em đã làm 
những chiếc vòng tay và móc chìa khóa. 
 
Điều thú vị là chúng em có quy định màu sắc cho các hạt vòng tượng trưng cho vòng tuần hoàn của 
nước và các hạt vòng này sẽ được sắp xếp xâu chuỗi thứ tự giống như vòng tuần hoàn nước. Tuy có 
hơi mệt, nhưng Lớp 5C chúng em vẫn cảm thấy rất vui. Đối với em, đó là ngày Trái Đất ý nghĩa và 
tuyệt vời nhất từ trước tới nay. 
 
 

 


