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Lễ hội tại trường và dã ngoại – có thể tham gia?
Trong năm học sẽ có nhiều Lễ hội và các sự kiện

•

Lễ hội tại trường

Tất cả các lớp học cùng nhau tổ chức Lễ hội trường. Bố mẹ, ông bà và bạn bè của
học sinh được mời cùng tham dự. Ở đó sẽ có bán đồ ăn uống nhẹ. Số tiền thu được
để đưa vào quỹ lớp hoặc để chi phí cho những cuộc đi dã ngoại. Trong Lễ hội
trường còn có những nơi để trẻ em và phụ huynah cùng tham gia vui chơi giải trí.
•

Chợ mùa Giáng sinh hoặc hòa nhạc mừng Giáng sinh

Mùa Giáng sinh đến, trường học có những chương trình:
Tại chợ Giáng sinh, học sinh có thể cùng với cha mẹ, ông bà và bạn bè tham
gia, ví dụ nướng bánh ngọt hoặc trang trí.
Trong buổi hòa nhạc Giáng sinh, học sinh các lớp có thể chơi riêng hoặc cùng
nhau thể hiện một nhạc cụ, đồng ca bài hát Giáng sinh hoặc vở diễn kịch nhỏ.

Số tiền thu được sẽ dành cho quỹ lớp.

Điều quan trọng là tất cả học sinh cùng được tham gia. Phụ huynh có thể giúp trong
việc tổ chức, đóng góp bằng cách nướng bánh để bán hoặc trang trí. Mọi thông tin
bạn sẽ nhận được trước sự kiện từ nhà trường hoặc giáo viên.

Các sự kiện khác trong năm học:
•

Chuyến đi học dã ngoại nhiều ngày

Các chuyến đi học ngoài trường học. Học sinh đi xe buýt đến nhà nghỉ cho thanh
thiếu niên và ở lại đó cùng nhau vài ngày. Ban ngày, học sinh đi bộ dã ngoại, thăm
quan thành phố, bảo tàng và nhiều chương trình khác.
•

Đi bộ đường dài

Trong năm học, học sinh sẽ đi bộ đường dài 1-2 lần trong địa phương xung quanh.
Qua đó học sinh có thể khám phá các vùng nông thôn và tận hưởng thiên nhiên.
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•

Thăm bảo tàng và nhà hát

Đây là một trong những sự kiện bổ sung trong năm học. Học sinh xem triển lãm về
chủ đề mà chúng đã thảo luận trong các bài học. Phụ huynh thường phải trả lệ phí
vào cửa và đi lại.

•

Lễ hội thể thao

Mỗi năm ít nhất một lần sẽ có sự kiện thể thao cho các trường học. Tất cả học
sinh đều được tham gia những môn thể thao khác nhau (Ví dụ: nhảy xa, ném,
nhảy cao, thi chạy). Học sinh đạt thành tích cao sẽ được trao giải thưởng.
Để tham gia các sự kiện trên, phụ huynh thường sẽ phải đóng góp chi phí. Phụ
huynh có thể liên hệ với CJD Jugendmigrationsdienst Pirna!
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