
MAI CHÂU - HÒA BÌNH  

 ĐIỂM HẸN CỦA HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM 

 
Có hai cách để người ta làm giàu thêm cuộc sống của mình: đọc sách và đi 

đến những vùng đất mới. Bên cạnh hoạt động học tập, Ban giám hiệu trường THPT 

Thượng Cát kết hợp với Đoàn Thanh niên và Ban Đại diện cha mẹ học sinh luôn 

quan tâm tổ chức các hoạt động trải nghiệm đầy ý nghĩa cho các con. Gấp lại trang 

sách, thầy trò trường ta đã thực hiện hành trình tới vùng đất Tây Bắc thân yêu để học 

tập, khám phá và làm đầy thêm vốn sống của mình.  

Chương trình học tập trải nghiệm tại Mai Châu - Hòa Bình Nhà trường và Ban 

Đại diện CMHS tổ chức cho HS khối 10,11,12 trong hai ngày từ 25/4 -26/4/2022. 

Đây là hoạt động hết sức kịp thời và ý nghĩa giúp các con hứng khởi, vui vẻ và có 

những trải nghiệm đầy thú vị trong cuộc đời học sinh. Chuyến đi cũng tạo động lực 

giúp các con có tinh thần tốt hơn chuẩn bị cho một năm học mới. 

Từ 7h30 phút ngày 25/4/2022 hơn 1.000 học sinh đã tập trung đầy đủ tại sân 

trường để chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình. Các em được tham quan đèo Thung Khe 

với cảnh quan hùng vĩ và sắc màu trắng xóa tựa tuyết phủ độc đáo.  

 

Đèo Thung Khe (hay còn gọi là Đèo Đá Trắng) 



 

Học sinh thích thú với cảnh quan dưới chân đèo 

Đến với Bản Lác - Mai Châu - Hòa Bình, các em thực sự ấn tượng với cảnh 

quan, ẩm thực và văn hóa nơi đây. Cách Hà Nội khoảng 140 km, bản Lác nằm ẩn 

mình trong thung lũng, được bao bọc bởi các dãy núi và những màn sương bảng lảng 

đầy thơ mộng. Mỗi lớp được bố trí sinh hoạt trong một nhà sàn theo lối kiến trúc của 

người Thái, được khám phá những món ăn đặc sản mang đậm phong vị của người 

bản địa. Ban ngày, các em được thong dong trên những chiếc xe đạp hoặc ngồi trên 

xe điện để tham quan các bản làng xinh đẹp, độc đáo. Đêm xuống là thời gian của 

hoạt động văn nghệ và lửa trại tưng bừng, náo nhiệt. 

 

Háo hức với những hoạt động mới mẻ 



 

Ấn tượng với lối kiến trúc và trang phục đặc sắc của người dân bản địa 

 

 

Hòa mình cùng hoạt động múa sạp của người dân địa phương 



 

Thưởng thức tiết mục múa truyền thống của người Thái vô cùng đẹp mắt 

 

Những tràng cười sảng khoái cùng tiết mục hóa thân 



 

Thầy cô chúng mình cũng nhiệt tình lắm nhé ! 

 

Ấn tượng đặc biệt trong đêm văn nghệ : Lửa trại 

Hành trình khép lại trong tiếng cười, niềm vui và cả sự tiếc nuối của học sinh. 

Hi vọng trong những năm học tới, các em tiếp tục được tham gia những hoạt động 

trải nghiệm an toàn, thú vị và bổ ích như thế này. 
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