
CÂU LẠC BỘ - NƠI KẾT NỐI YÊU THƯƠNG 
 Với sứ mệnh xây dựng môi trường với nhiều hoạt động bổ ích, thiết 
thực nhằm trang bị kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm cho các em học 
sinh, năm học 2022-2023 trường THPT Thượng Cát thành lập 6 CLB dưới dự 

quản lý của các thầy cô giáo trong nhà trường. 

 Câu lạc bộ truyền thông MIP - Sân chơi bổ ích 

Dưới sự dẫn dắt của cô giáo Nguyễn Thu Hằng, CLB truyền thông được 
chính thức thành lập vào ngày 17 tháng 9 năm 2022, được đặt tên là MIP 
(chữ cái đầu của 3 từ Tiếng Anh: Media, It, Photographer). Hiện nay CLB với 
68 thành viên với mong muốn mang lại một sân chơi bổ ích lý thú cho các 
em học sinh. CLB Truyền thông MIP cũng là một môi trường để giúp các bạn 
học sinh hoàn thiện và phát triển các kỹ năng mềm như: kỹ năng thiết kế, 
thuyết trình, làm việc nhóm… và có cơ hội được trải nghiệm, giao lưu, học 
hỏi lẫn nhau thông qua các sự kiện, chương trình lớn nhỏ. CLB Truyền thông 
đã và đang khẳng định được vị trí cũng như sức hút không hề nhỏ của mình 
đối với các bạn học sinh bên cạnh sự hoạt đông sôi nổi của các CLB khác. 
Trong tương lai, vai trò của CLB sẽ ngày càng phát triển và tạo ra nhiều 
hoạt động, chương trình thú vị, bổ ích hơn nữa cho học sinh trong toàn 
trường. 

 
Câu lạc bộ Truyền thông MIP ngày ra mắt 

 



Câu lạc bộ Thư pháp – Gìn giữ nét văn hóa Việt 

Nghệ thuật thư pháp hay còn có tên gọi là nghệ thuật viết chữ Hán. 
Trong xã hội hiện đại hôm nay, thư pháp vẫn được xem là loại hình nghệ 
thuật tinh tế. Thư pháp không chỉ đơn thuần là người học luyện để viết cho 
thật đẹp. Mà nó còn ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa về nội tâm của người cầm 
bút luyện chữ. CLB thư pháp của nhà trường được thành lập dưới sự dẫn 
dắt của cô Nguyễn Thị Hạnh với mong muốn giữ gìn nét văn hóa của người 
Việt.  

 
Một số hình ảnh của CLB Thư pháp 

Nghệ thuật thư pháp ngày nay vốn không bị mai một, mà đang ở thời 
kì phát triển vàng son. Thư pháp là thú chơi tao nhã đáng trân trọng. Nghệ 
thuật thư pháp thể hiện cái tâm, khí, ý, lực mà người cầm bút gửi vào. Đồng 
thời thổi vào câu chữ “cái hồn” từ đó giúp tôn vinh giá trị của tiếng Việt! 

Câu lạc bộ Tiếng Anh - Giao lưu quốc tế 

CLB tiếng Anh ra đời, hoạt động với mục đích: Xây dựng môi trường 
để học sinh có thể sử dụng tiếng Anh và thực hành những kỹ năng ngôn 
ngữ được học một cách tự nhiên và hào hứng; Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, 
kỹ năng tiếng Anh thông qua các hoạt động của câu lạc bộ; Tạo dựng một 
sân chơi lành mạnh, sôi nổi và bổ ích, thu hút học sinh tham gia, góp phần 
làm phong phú đời sống sinh hoạt tập thể cho học sinh. Đồng thời giúp học 
sinh rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, các kỹ năng 
mềm như kỹ năng hợp tác, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự học, kỹ năng làm 
việc nhóm, kỹ năng tổ chức hoạt động … 

CLB Tiếng Anh của trường THPT Thượng Cát do cô giáo Vũ Thị Tuyết 
Na phụ trách, CLB ra đời vào ngày 24 tháng 9 năm 2022 với mục tiêu tạo 
nên sân chơi lành mạnh cho học sinh toàn trường. CLB Tiếng Anh đề ra 
những mục tiêu để hướng đến trong năm học mới: Singing English songs 
(hát Tiếng Anh); International dancing (khiêu vũ quốc tế); organising game 
shows (tổ chức các trò chơi); Presenting and debating (thuyết trình và 



tranh biện); Role-playing in English (đóng kịch bằng Tiếng Anh); Speaking 
English, listening to English and communicating in English… (nói, nghe, 
giao tiếp bằng Tiếng Anh…) 

Câu lạc bộ Tiếng Anh ngày ra mắt 

Câu lạc bộ Nghệ thuật -Tỏa sáng những đam mê 

CLB Nghệ thuật của trường THPT Thượng Cát là môi trường cho các 
bạn học sinh rèn luyện, phát triển các năng khiếu văn nghệ của bản thân. 
Clb Nghệ thuật do thầy Hoàng Đức Hưởng dẫn dắt được kết nối từ 3 tiểu 
ban: Tiểu ban múa với tên gọi là SWT, tiểu ban hát với tên gọi là TCMC và 
tiểu ban nhảy với tên là LDC. Đây chính là sân chơi lành mạnh giúp các bạn 
học sinh thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng, đồng thời rèn luyện 
thêm các kỹ năng sống, sự tự tin về năng lực của bản thân… CLB Nghệ thuật 
được coi là những lực lượng nòng cốt cho các tiết mục văn nghệ trong sự 
kiện của nhà trường cũng như tham gia các cuộc thi do quận Đoàn tổ chức. 
Với sự hoạt động hết sức năng động, tích cực của mình, CLB Nghệ thuật đã 
và đang nhận được sự quan tâm và phản hồi rất tốt của các em học sinh. 



Hình ảnh của CLB nghệ thuật 
 

CLB nghệ thuật tham gia cuộc thi Giai điệu tuổi hồng 

 



Câu lạc bộ MC – Nơi thể hiện bản lĩnh 

Câu lạc bộ MC với tên gọi là Thượng Cát MC Club được thành lập chính 
thức vào ngày 17 tháng 9 năm 2022 với mục tiêu xây dựng môi trường cho 
học sinh toàn trường được phát huy tiềm năng sáng tạo, bản lĩnh, tự tin, 
khả năng giao tiếp lưu loát,truyền cảm... Đây là nơi mọi người có thể giao 
lưu, học hỏi, giúp đỡ và có thể chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm mà mình 
có được. Với sự dẫn dắt và hỗ trợ nhiệt tình của cô giáo Lưu Quỳnh Nga, 
CLB MC hy vọng hội tụ được những con người có niềm đam mê và nhiệt 
huyết trong lĩnh vực dẫn chương trình. Qua đó truyền tải những cảm hứng, 
thông điệp có ý nghĩa và mang hình ảnh học sinh trường THPT Thượng Cát 
đến với xã hội. 

Thành viên chủ chốt của CLB MC ngày ra mắt 

Câu lạc bộ bóng rổ - Nơi rèn luyện sức khỏe 

CLB bóng rổ được thành lập với mục đích chính là để rèn luyện, nâng 
cao sức khỏe, thể lực cho các bạn học sinh sau thời gian học tập mệt mỏi 
và một phần để thỏa mãn ước mơ, đam mê của các bạn trẻ đối với bộ môn 
bóng rổ. Với 3 tiêu chí “tinh thần - nỗ lực - niềm vui”, đến với CLB các bạn 
sẽ được trang bị đầy đủ kĩ năng thi đấu, sự cố gắng nỗ lực không ngừng và 
giao lu ̛u kết bạn với những người có cùng đam mê sở thích. 



Hình ảnh của CLB bóng rổ 
Câu lạc bộ bóng rổ trường THPT Thượng Cát do thầy Bùi Văn Thành 

dẫn dắt được lấy tên là Basketball Team. Ngay từ  khi mới ra đời, Basketball 
Team hội tụ những thành viên có niềm đam mê, hăng say, nhiệt huyết với 
bộ môn bóng rổ của nhà trường. Bằng nhiều bài tập thể lực, kiến thức 
chuyên môn và tinh thần kỷ luật cùng với sự khéo léo và sức rướn của cơ 
thể, các trận đấu của CLB luôn đem đến những pha bóng đẹp mắt, những 
đường bóng nhanh nhẹn. Các thành viên của CLB được thường xuyên luyện 
tập để giữ cho bản thân có một cơ thể dẻo dai, khỏe khoắn mà còn rèn 
luyện được sự linh hoạt trong nhiều tình huống. 

Bên cạnh những giờ học, câu lạc bộ trường THPT Thượng Cát là sân 
chơi bổ ích giúp các em tự tin khám phá bản thân và rèn luyện kỹ năng 
trong cuộc sống. Các CLB dù mới được thành lập, nhưng đã và đang khẳng 
định được vị trí cũng như sức hút của mình đến với học sinh toàn trường. 

      Ban truyền thông 

 


