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ã diễn ra thành công tốt đẹp sau 2 tuần
triển khai với những chuyến dã ngoại kỳ
thú, những bài học kỹ năng sinh động và những
giờ thực hành đầy niềm vui xen lẫn thử thách.
Thay mặt cho Ban giám hiệu Trường Iris, tôi xin
bày tỏ niềm hạnh phúc, sự tri ân sâu sắc tới quý
phụ huynh đã lựa chọn, tin tưởng và luôn đồng
hành cùng chúng tôi trong kết nối cũng như
trong các hoạt động dạy và học của nhà trường
dành cho các con.
Bản thân tôi cũng là một người mẹ nên tôi thấu
hiểu những lo lắng của các bậc phụ huynh mỗi
khi hè đến – khoảng thời gian các con được vui
chơi thỏa thích nhưng cũng cần tận hưởng nó
một cách bổ ích và an toàn để “học mà chơi –
chơi mà học”. Vì thế “Iris Summer Camp 2020”
được triển khai để giải tỏa những băn khoăn, lo
lắng đó của cha mẹ và đem đến cho các con
một mùa hè nhiều trải nghiệm ấn tượng và ý
nghĩa nhất.
Trong vai trò Tổng hiệu trưởng nhà trường, tôi
luôn đồng hành cùng các thầy cô giáo và các
em học sinh thân yêu trong hầu hết các hoạt
động Trại hè. Đặc biệt, khi trực tiếp tham gia các
hoạt động dã ngoại cùng thầy cô giáo và các
Iriser, dù thời tiết tháng 7 tương đối thất thường
với mưa dông bất chợt và nắng nóng oi bức, tôi
nhận thấy các Iriser Trại hè vẫn luôn tràn đầy
năng lượng, tràn đầy hứng khởi để khám phá và
tìm hiểu thiên nhiên, văn hóa, con người trên chính
mảnh đất quê hương nơi các con sinh sống.

Đối với các con, đây chính là cơ hội để khám
phá, trải nghiệm thực tế với các hoạt động vui
chơi; rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng sinh
tồn cơ bản; nâng cao năng lực tư duy, thể chất;
nuôi dưỡng phát triển cảm xúc, tâm hồn…
Kết thúc Trại hè, các thầy cô giáo và các Iriser
không chỉ hiểu, thân thiết với nhau hơn mà
nhiều bạn nhỏ còn vô cùng lưu luyến mái nhà
chung Iris. Nhà trường xin hẹn gặp lại và chào
đón các con trong Trại hè của năm học tiếp theo
2020 - 2021. Chúc các con luôn tràn đầy năng
lượng, tràn đầy đam mê học tập để đạt được
những thành tích tốt nhất trong năm học mới.
Một lần nữa, thay mặt cho Ban giám hiệu nhà
trường, tôi đặc biệt cảm ơn sự hợp tác của tất
cả các bậc phụ huynh đã cho chúng tôi có cơ
hội truyền đạt kiến thức, hoàn thiện năng lực
toàn diện và truyền lửa đam mê cho các em
trong “Iris Summer Camp 2020”.

TỔNG HIỆU TRƯỞNG

TS.Bạch Phương Vinh
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WELCOME
IRIS SUMMER CAMP

2020

M

ùa hè bổ ích của hơn 200 Irier đã
được khởi động đầy náo nhiệt với
buổi khai giảng ngoài trời cùng những
màn trình diễn ấn tượng, những động
tác nhảy mạnh mẽ, những gương mặt
rạng ngời niềm vui và háo hức của các
các bạn nhỏ.
Một hành trình mới tại “Iris Summer
Camp” đang chờ các Irier khám phá.
Cùng đi nào!
2 tuần của Trại hè “Văn hóa xanh 2020”
tại Iris school đã diễn ra với những
chuyến dã ngoại kỳ thú, những bài học
kỹ năng sinh động và những giờ thực
hành đầy niềm vui xen lẫn thử thách.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

TRẠI HÈ “VĂN HÓA XANH 2020”

Trong buổi bế giảng Trại hè “Văn hóa Xanh
2020”, các Iriser đã trình diễn những tiết mục
báo cáo sản phẩm khiến người xem đi từ
bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngoài những
tiết mục trình diễn trên sân khấu, các Iriser
còn trưng bày rất nhiều gian hàng sản phẩm
thủ công, sản phẩm Toán tư duy, kỹ năng
sống, kỹ năng sinh tồn... mà các em đã thực
hiện.

Trải nghiệm thực tế, nâng cao hiểu biết về giá trị văn hóa và con người Thái Nguyên
Rèn luyện và phát triển các kỹ năng sinh tồn; kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm
Trau dồi khả năng tiếng Anh, tự tin trong giao tiếp và phản xạ một cách tự nhiên với các chủ đề về
môi trường, Trái đất, văn hóa…
Tiếp cận & cập nhật xu hướng khoa học công nghệ 4.0 thông qua trải nghiệm STEM
Kích hoạt và phát triển Tư duy Toán học, logic;
Phát triển năng khiếu nghệ thuật và thể thao với các bộ môn quen thuộc như bóng rổ, võ Việt Nam,
bơi, nhảy hiện đại…

Iris Summer Camp 2020 đã mang đến
những điều bất ngờ trong việc kết hợp khám
phá kiến thức học thuật, rèn luyện kỹ năng
tiếng Anh cùng các hoạt động ngoại khoá vui
chơi hấp dẫn, nhiệt huyết và đam mê học
tập của các Iriser thực sự được nuôi dưỡng
căng tràn để sẵn sàng tinh thần cho một
năm học mới ấn tượng và đáng nhớ hơn

Rèn luyện kỹ năng thế kỷ 21: kỹ năng giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, tư duy phản biện…
Phát triển kỹ năng trình diễn kịch nghệ bằng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh
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Tìm hiểu bản sắc
VĂN HÓA 54 DÂN TỘC ANH EM
TẠI BẢO TÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

nét văn hóa đặc sắc
CÙNG NHỮNG TRẢI NGHIỆM

Thú Vị

MỘT

TRẢI NGHIỆM
B

ước vào tuần đầu tiên của

chương trình Trại hè “Văn

hóa xanh” cũng là lúc các Iriser
được khám phá những điểm

đến mới lạ với rất nhiều hoạt
động tham quan, trải nghiệm,

tranh tài phong phú và hấp dẫn.

Qua những chuyến đi, các bạn
nhỏ được trau dồi thêm các
kiến thức, kỹ năng, nhận thức

V

ăn hóa đầy bổ ích và hứng thú dành cho các

Iriser khối Tiểu học tại Bảo tàng văn hóa các

dân tộc Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của các cô
hướng dẫn viên Bảo tàng duyên dáng, sau khi
tìm hiểu tổ hợp 5 phòng trưng bày trong nhà,

Iriser được khám phá 6 vùng văn hóa ngoài trời.
Các bạn nhỏ vô cùng thích thú và ngạc nhiên với

những nét văn hóa truyền thống đặc trưng từ ăn,
ở, đi lại, sinh hoạt của các dân tộc được giới
thiệu thông qua những chi tiết tiêu biểu.

về văn hóa và cuộc sống của

con người Thái Nguyên, trưởng

thành hơn khi thực hành các
giá trị sống đoàn kết, có trách
nhiệm và biết yêu thương

HELLO IRIS 2 I

08

HELLO IRIS 2 I

09

Những
ĐẶC BIỆT

Khoảnh khắc đẹp đã được ghi
dấu lại trong tim các Iriser với
những nét đẹp văn hóa truyền
thống - một trong những niềm
tự hào của dân tộc Việt Nam,
đáng quý và đáng trân trọng,

Các Iriser đã cùng nhau tham gia vào các trò chơi dân gian tập thể như: kéo co, trò chơi ô chữ chủ đề
truyền thống, bịt mắt đánh trống… cùng với vô số trải nghiệm thú vị như: nặn tò he, trải nghiệm in tranh
dân gian Đông Hồ...
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02
T

KHÁM PHÁ
VÙNG CHÈ TÂN CƯƠNG

iếp tục chuỗi các hoạt động của Trại hè "Văn
hóa xanh” là chuyến tham quan, trải nghiệm

của Iriser lớp 4, 5 tại “Không gian văn hoá Trà Tân
Cương” – nơi lưu giữ và bảo tồn hương vị đặc
sản chè của quê hương "Đệ nhất danh trà".

CÁC IRISER
Được nghe giới thiệu về làng nghề truyền
thống; các sản phẩm chè, dụng cụ trồng, chăm

sóc, chế biến chè, dụng cụ pha và uống trà qua

các thời kỳ. Tất cả đều mang nét đặc sắc của
vùng đất Thái thơm hương trà.
HELLO IRIS 2 I
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SÔI ĐỘNG
Nhất là các phần thi độc đáo như: thi phân loại và

đóng gói chè, thi pha trà ngon... giúp các Iriser có
thêm nhiều trải nghiệm với cây chè. Mỗi đội đã thể
hiện được sự khéo léo cũng như năng lực sáng
tạo của mình, xuất sắc tạo nên những gói chè
đẹp, những ấm trà thơm, ngon với cách bày trí
tinh tế.

Khép lại buổi trải nghiệm là những ấn tượng

sâu đậm, đẹp đẽ về vùng đất Thái Nguyên
với đồi chè xanh ngát.
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03

TRẢI NGHIỆM
VĂN HÓA NGUYÊN SƠ
TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁI HẢI

Đ

ể khởi động Iris Summer Camp 2020, các Iriser

THCS đã có chuyến tham quan, tìm hiểu nét văn

hóa truyền thống được bảo tồn nguyên sơ tại khu du
lịch sinh thái Thái Hải với quần thể hơn 30 ngôi nhà sàn

dân tộc Tày, Nùng nguyên bản có tuổi đời ít nhất nửa
thế kỷ.
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CÁC IRISER
Háo hức khi được trú chân tại nhà sàn nghe giai điệu đàn

tính, tự tay làm ra một sản phẩm thủ công tại nhà bảo tồn
nghề thủ công truyền thống. Đặc biệt, với các phần thi trổ

tài làm bánh nếp truyền thống, thi nướng gà, nấu cơm
niêu... các con được hóa thân thành người Tày, gánh nước

bằng ống bương, nấu cơm niêu, nướng gà và thưởng thức

chính thành phẩm của mình; tham gia “Ngày hội trò chơi
dân gian” với các trò chơi thú vị như: ném còn, kéo co, bịt
mắt đập bị, đi cà kheo...

Chuyến trải nghiệm và khám phá bản làng nhà sàn
dân tộc giữa núi rừng xứ Thái đã gợi nên trong lòng
các Iriser những rung cảm đẹp và khai phá những
điều lý thú..
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Rèn luyện và phát triển các kỹ năng
SỐNG, KỸ NĂNG SINH TỒN
Những tiết học về kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn
luôn đem đến cho các Iriser Trại hè "Văn hóa xanh

2020" những điều thú vị, háo hức và đầy giá trị bổ
ích cho cuộc sống. Trong chuỗi hoạt động rèn luyên
kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, các em học sinh
được hướng dẫn và thực hành kỹ năng sơ cứu,

băng bó vết thương; kỹ năng nấu ăn bằng củi đun…

HELLO IRIS 2 I
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Một trong những kỹ năng cơ bản mà các em học sinh được trải
nghiệm trong chương trình Trại hè chính là tự nấu ăn. Các Iriser đã
tự nhóm bếp bằng củi, vo gạo, nhặt rau, chế biến thịt... Sau những
phút miệt mài làm đầu bếp, thành quả của các em học sinh là bữa
cơm hấp dẫn, ngon miệng với đậu rán, rau muống luộc, thịt băm
rang cháy cạnh đưa cơm ngày hè. Đặc biệt, nồi cơm nấu bằng củi
của các em đạt tiêu chuẩn không kém nấu bằng nồi cơm điện. Ba
mẹ hãy cùng ngắm nhìn các "đầu bếp" Iriser nấu bữa cơm gia
đình và ba mẹ cũng đừng quên tạo cơ hội cho các "đầu bếp" nhỏ
ôn lại kỹ năng sống này hàng ngày nhé!
HELLO IRIS 2 I
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Việc lồng ghép nhẹ nhàng các
hoạt động vừa học vừa chơi
thông qua trải nghiệm dã ngoại,
kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn,
thể thao… tại Iris Summer Camp
2020 là hoạt động mang tính thực
tiễn cao giúp các Iriser củng cố
kiến thức, trưởng thành hơn để
sẵn sàng cho năm học mới.

CÁC HOẠT ĐỘNG

TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ KHÁC

Trong Trại hè trải nghiệm văn hóa
này, Tiếng Anh sẽ tiếp cận với học
sinh thông qua các hình thức
phong phú khác nhau, giúp các
con hình thành thói quen tư duy
phản biện Tiếng Anh, ứng dụng
Tiếng Anh thông qua các tình
huống thực tế: xây mô hình thủy
cung, làm Lap Book về động vật
và bảo vệ môi trường sống, báo
cáo sản phẩm Tiếng Anh bằng
các tiết mục nhạc kịch mang
thông điệp “Bảo vệ môi trường
xanh”.
Bên cạnh đó, các hoạt động thể
thao như võ thuật, bơi lội, bóng
đá, nhảy hiện đại... được các Irier
đón nhận vô cùng say mê và hào
hứng, giúp các con phát triển
đồng đều về thể chất lẫn tâm hồn.
Đặc biệt, bể bơi bốn mùa của nhà
trường những ngày hè trở nên sôi
động và nhộn nhịp vô cùng

KỸ NĂNG

TỰ HỌC

N

goài những chuyến dã ngoại đầy thú vị tại
các điểm tham quan trong thành phố, tại
lớp học, các Iriser tích cực làm việc nhóm để trải
nghiệm các tình huống, lập kế hoạch và vận
hành các dự án ý nghĩa cụ thể nhằm bồi dưỡng

KỸ NĂNG

LÀM VIỆC NHÓM

KỸ NĂNG
PHÂN TÍCH
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
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KỸ NĂNG

SỐNG

KỸ NĂNG

SINH TỒN

Chặng đường hè vừa qua dù không quá dài nhưng đủ để các Iriser có cơ hội trải nghiệm và bứt phá.
Tiếp nhận và cảm thụ văn hóa một cách trực tiếp sẽ là bài học kinh nghiệm quý giá để các con làm hành
trang chuẩn bị cho mình bước vào cuộc sống với nhiều điều bổ ích, lý thú.
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CẢM XÚC

CỦA IRISER
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CẢM XÚC CỦA GIÁO VIÊN

TRƯỜNG IRIS
Iris summer camp was a summer break program
run here at Iris school, in my opinion, it was a huge
success. Allow me to elaborate on my thoughts
and experience. Iris summer camp is a special
camp that is organized in the summer season for
children and teens both from inside and outside of
Iris. The goal is to have students come together,
have fun, and learn new things. We encourage the
children to try new adventures away from home in
a safe environment. Besides the positives of learning new things, during the summer camp, the children are given a great opportunity to make new
friends and develop self-conﬁdence as well as
improve social skills/
Trại hè IRIS là chương trình được trường IRIS tổ
chức trong kì nghỉ hè của học sinh. Và theo tôi, nó
đã thành công tốt đẹp. Xin hãy cho phép tôi được
nói lên những cảm nghĩ và trải nghiệm của mình.
Trại hè IRIS là một chương trình đặc biệt, được tổ
chức vào mùa hè dành cho các bạn nhỏ và các
bạn tuổi vị thành niên là học sinh trong và ngoài
trường IRIS. Mục đích của chương trình là giúp
học sinh cùng nhau vui chơi và học những điều
mới mẻ. Chúng tôi khuyến khích các con thử
những trải nghiệm phiêu lưu mới trong một môi
trường an toàn và cách xa ngôi nhà của mình. Bên
cạnh điểm tích cực là được học những điều mới,
trong suốt thời gian diễn ra Trại hè, các con còn có
cơ hội có thêm nhiều bạn bè mới, phát triển sự tự
tin cũng như cải thiện các kĩ năng xã hội.
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A FEW PERSONAL REASONS WHY
THIS SUMMER CAMP WAS GREAT

MỘT SỐ LÍ DO KHIẾN TRẠI HÈ LÀ MỘT CHƯƠNG TRÌNH
TUYỆT VỜI (THEO QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN)

There are many reasons why this summer camp
was great. I would like to showcase a few important ones that are beneﬁcial for the all-round development of the students
Có một số lí do khiến Trại hè là một chương trình
tuyệt vời. Tôi muốn nêu một số lí do quan trọng, có
lợi cho sự phát triển toàn diện của học sinh.

MAKING NEW FRIENDS
CÓ THÊM NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI

The summer camp helped children to socialize freely
with everyone. They also got the opportunity to
perform several activities and projects like painting,
dancing, drawing, singing, etc. Furthermore, they
share space and work in teams and thus they
develop old and new friendships

Trại hè giúp học sinh tự do giao lưu xã hội với tất cả
mọi người. Các con cũng có cơ hội thực hiện một
vài hoạt động và dự án như vẽ, nhảy, hát… Hơn
nữa, học sinh được chia sẻ không gian học tập và
làm việc nhóm, qua đó giúp các con phát triển các
mối quan hệ bạn bè cũ và mới

BUILDING SOCIAL SKILLS
XÂY DỰNG KĨ NĂNG XÃ HỘI

In the summer camp, children learnt to cooperate
in almost everything they did through their learning
and craft projects. Also, they got the opportunity to
interact with their peers and create friendships with
new students. Learning about nature, the environment and performing several activities together
creates a bond between the students and their
teachers too
Trong chương trình Trại hè, học sinh học cách hợp
tác trong hầu hết mọi hoạt động mà các con thực
hiện thông qua học tập và làm các dự án thủ công.
Đồng thời, các con có cơ hội được tương tác với
bạn và tạo dựng những mối quan hệ bạn bè mới.
Việc cùng nhau tìm hiểu về tự nhiên, môi trường và
thực hiện một vài hoạt động cũng sẽ tạo nên một
mối liên kết giữa học sinh và giáo viên.

DEVELOPING SKILLS

PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG

In my opinion, the summer camp was not only a
place to have fun but also a great place to learn
new things. Also, it affected the students in a lot of
positive ways even more then I could imagine. It
helped in developing many skills and talents within
the students and afforded them the opportunity to learn
using practical knowledge rather than theoretical
knowledge. Above all, the summer camp taught
them some of the most important lessons in their life
Theo quan điểm của tôi, trại hè không chỉ là nơi vui
chơi mà còn là môi trường tuyệt vời để học những
điều mới. Điều này ảnh hưởng tích cực tới học
sinh nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng. Trại hè
giúp các con phát triển nhiều kĩ năng và năng khiếu
bên trong và cho các con cơ hội học cách áp dụng
kiến thức thực tế hơn là chỉ áp dụng kiến thức lí
thuyết. Trên hết, chương trình trại hè đã dạy cho
học sinh một vài trong số những bài học quan trọng
nhất trong cuộc sống.

PHYSICAL ACTIVITY

HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT

What I really enjoyed about the summer camp it
enabled the students to be more active by participating in various activities and learning in a different way, a more engaging, exciting, and fun way.
These adventures in the classroom let the students
indulge themselves in a fun learning environment.
Besides this, I believe it also enhances their capability to challenge themselves
Điểm làm tôi yêu thích ở Trại hè là việc học sinh
được trở nên năng động hơn thông qua tham gia
nhiều hoạt động khác nhau và học tập một cách
khác biệt: thu hút, hào hứng và vui vẻ hơn. Những
trải nghiệm phiêu lưu trong lớp học như vậy cho
phép học sinh hòa mình vào một môi trường học
tập vui. Bên cạnh đó, tôi tin rằng điều này cũng
giúp nâng cao năng lực tự thử thách bản thân của
các con.
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PHYSICAL ACTIVITY

BREAK PERIOD

HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT

KÌ NGHỈ

What I really enjoyed about the summer camp it
enabled the students to be more active by participating
in various activities and learning in a different way, a
more engaging, exciting, and fun way. These
adventures in the classroom let the students
indulge themselves in a fun learning environment.
Besides this, I believe it also enhances their capability
to challenge themselves

As Iris summer camp was organized in the summer
break period. We as educators did our best to make this
experience as adventurous and exciting as possible.
Besides, it gives the students a break from the
boring old routine of everyday life and the beneﬁt from
the whole new school experience. At Iris summer
camp 2020 the students got a chance to do it all
have fun, relax, and learn all at the same time

Điểm làm tôi yêu thích ở Trại hè là việc học sinh
được trở nên năng động hơn thông qua tham gia
nhiều hoạt động khác nhau và học tập một cách
khác biệt: thu hút, hào hứng và vui vẻ hơn. Những
trải nghiệm phiêu lưu trong lớp học như vậy cho
phép học sinh hòa mình vào một môi trường học
tập vui. Bên cạnh đó, tôi tin rằng điều này cũng
giúp nâng cao năng lực tự thử thách bản thân của
các con.

Vì chương trình Trại hè IRIS được tổ chức trong kì
nghỉ hè nên với tư cách là những nhà giáo dục,
chúng tôi đã cố gắng hết sức mình để giúp cho trải
nghiệm của các con được phiêu lưu và hào hứng
nhất có thể. Bên cạnh đó, chương trình cũng giúp
học sinh được thoát ra khỏi những thói quen cũ và
nhàm chán thường ngày. Tại Trại hè IRIS 2020, các
con có cơ hội được cùng lúc vui chơi, thư giãn và
học tập.

BOOST SELF-CONFDENCE

In conclusion, Iris summer camp was not only
designed for having fun but also for learning about
new topics as well as many important things about
life. Also, it helped the students improve their physical,
social, and mental abilities. They learned how to be
self-independent and conﬁdent in their selves.
Besides, they learn via practical knowledge which
is far greater than theoretical knowledge. Above all,
the students learn some of the important lessons in
life. Thank you, Iris school summer camp, 2020

TĂNG CƯỜNG SỰ TỰ TIN

I saw a great change and development in the
students' conﬁdence new and old students alike.
Being encouraged to take part in diverse competitive
and non-competitive activities. This learning
methodology helped them in developing
theirself-esteem in the absence of their academic
competition and results orientated school life
Điểm làm tôi yêu thích ở Trại hè là việc học sinh
được trở nên năng động hơn thông qua tham
gia nhiều hoạt động khác nhau và học tập một
cách khác biệt: thu hút, hào hứng và vui vẻ hơn.
Những trải nghiệm phiêu lưu trong lớp học như
vậy cho phép học sinh hòa mình vào một môi
trường học tập vui. Bên cạnh đó, tôi tin rằng
điều này cũng giúp nâng cao năng lực tự thử
thách bản thân của các con.

Tóm lại, chương trình Trại hè được thiết kế không
chỉ vì mục đích giải trí mà còn vì mục đích học tập
những chủ đề cũng như những điều quan trọng
trong cuộc sống. Đồng thời, chương trình cũng
giúp học sinh cải thiện các năng lực về thể chất, xã
hội và tinh thần. Các con được học cách để trở
nên độc lập, tự tin. Bên cạnh đó, các con cũng
được học tập thông qua kiến thức thực tế, điều
này tuyệt vời hơn rất nhiều so với việc chỉ học lí
thuyết. Trên hết, học sinh học được một số bài học
quan trọng trong cuộc sống. Xin cảm ơn chương
trình Trại hè IRIS 2020.
SHELDON TROLLOPE
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