THÔNG TIN CÁC CÂU LẠC BỘ
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN – ĐỐNG ĐA
STT
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Câu Lạc Bộ

Addictive
Traditional
Dance
( CLB Múa)

Badminton
Enthusiasts
Of Le Quy
Don
(CLB Cầu
lông)
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LJC – Lê Quý
Đôn
Journalism &
Communicati
on
( CLB
Truyền thông
)
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LPC - Lê Quý
Đôn - Đống
Đa
Photography
Club
( CLB
Nhiếp Ảnh )

Thông tin

-

Chủ tịch : Nguyễn Linh Anh – D6K49
Email : addictivetraditionaldance2105@gmail.com
Thời gian hoạt động: 02 năm
Ngày thành lập CLB: ngày 21/5
Số gen hiện tại: 3 gen
Số ban hoạt động: 2 ban
Một số hoạt động nổi bật:
Giải nhì hội thi hát cán bộ giáo viên 2019
Giải nhất "Tôi yêu Hà Nội" 2019
Now you see me 2020
Chủ tịch: Vũ Hồng Minh – D10 K49
Email : Bellequydon@gmail.com
Thời gian hoạt động: 2 năm
Ngày thành lập: ngày 5/11
Số gen hiện tại: 2 gen
Số ban hoạt động: 2 ban
Một số hoạt động nổi bật:
Giải tuổi trẻ Thủ đô
Giải Hội khỏe Phù đổng
Dự tính cast gen mới vào tầm khoảng tháng 10

-

Đại diện : Linh Mai D1 K49
Email : contact.ljcclub@gmail.com
Thời gian hoạt động: 2 năm
Ngày thành lập: ngày 10/9
Số gen hiện tại: 2 gen
Số ban hoạt động: 3 ban

-

Đại diện : Lê Quỳnh Chi – D6K49
Email : lpcdd12345@gmail.com
Thời gian hoạt động: 5 năm
Ngày thành lập: ngày 19/8
Số gen hiện tại: 5 gen
Số ban hoạt động: 4 ban
Một số hoạt động nổi bật: Mở Workshop về nhiếp ảnh

-

-

Logo
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WDS –
Wislotic
Debate
Society
(CLB
Tranh biện)

Lê Quý Đôn
Basketball
Team
(CLB Bóng rổ
)

AoL - Art of
Lê Quý Đôn
(CLB Vẽ )

HoL Humans of
LQĐ
(CLB Truyền
thông đa
phương tiện )

-

Chủ tịch : Bùi Thị Hà Yên-D1K48
Email : wisloticdebate.team@gmail.com
Thời gian hoạt động: 2 năm
Ngày thành lập: ngày 25/12
Số gen hiện tại: 2 gen
Số ban hoạt động: 2 ban
Một số hoạt động nổi bật:
Tham gia Chuyen Nguyen Hue Debate Open 2019
Tham gia Trường Teen 2020
Tham gia Hanoi Debate Tournament 2020
Tham gia Trường Teen 2021

-

Chủ tịch: Nguyễn Thành Trung – A5 K49
Email : lequydondongdabkbt@gmail.com
Đã thành lập được được khoảng 15 năm
Có tất cả 12 gen
Hiện đang hoạt động 2 ban
1 số hđ nổi bật : Từng được vào tứ kết của hội khỏe
phù đổng thành phố 2 lần

-

Chủ tịch: Nguyễn Thị Minh Châu - D4 K49
Email : artoflequydon@gmail.com
Thời gian hoạt động: 4 năm
Ngày thành lập: ngày 12/7
Số gen hiện tại: 4 gen
Số ban hoạt động: 2 ban
Một số hoạt động nổi bật:
Tham gia sự kiện Dance For Kindness tại phố
đi bộ (24/11/2019).
Vẽ tranh triển lãm cho phong trào phòng
chống tệ nạn xã hội của trường.

-

Chủ tịch : Dương Ngọc Ánh – D2K49
Email : holequydon8@gmail.com
Thời gian hoạt động: 6 năm
Số gen hiện tại: 8 gen
Số ban hoạt động: 3 ban
Một số hoạt động nổi bật:
Tổ chức sự kiện bán popsocket - một món quà kỉ niệm
dành cho anh chị K47
Dự án “Never Gone” – Sự kiện bán popsocket ( một
món quá kỷ niệm K47)
Dự án “Reply 2001”
Dự án “Bật lửa”
Bài viết cán mốc 5K Reaction

Dự án “Blind Date”
Dự án “Miên”
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LDC - Le Quy
Don Drama
Club
(CLB Kịch )

AMBITIOUS
crew
(CLB Nhảy)

DDC – Đôn
Dance Club
(CLB Nhảy )

-

Chủ tịch: Lê Anh Minh A5 K48
Email : lequydondramaclub@gmail.com
Thời gian hoạt động: 2 năm
Ngày thành lập: 23/12
Số gen hiện tại: 2 gen
Số ban hoạt động: 5 ban
Một số hoạt động nổi bật:
Đã cho ra mắt một sản phẩm kịch (hình thức video)
thu hút được sự quan tâm của các bạn học sinh và sự
đánh giá cao của thầy cô cũng như phụ huynh học
sinh.

-

Chủ tịch : Đinh Phương Trang – D10 K49
Nguyễn Thị Thùy Dung – D3 K49
Email : ambitious.abto@gmail.com
Ngày thành lập: 16/2
Thời gian hoạt động: 5 năm
Số gen hiện tại: 5 gen
Số ban hoạt động: 2 ban
Một số hoạt động nổi bật:
Giải Ba Vũ Điệu Xanh 2018
Giải Nhì Vũ Điệu Xanh 2019
Giải Nhất cuộc thi Tôi yêu Hà Nội 2019
Á quân HBDC 2020 cùng team Megadon

-

-

Chủ tịch : Phạm Đoàn Như Tâm- D7K49
Email : Dondanceclub@gmail.com
Thời gian hoạt động: 3 năm
Ngày thành lập: 8/3
Số gen hiện tại: 3 gen
Số ban hoạt động: 2 ban
Một số hoạt động nổi bật:
Á quân Hải Anh Showcase 2020
Á quân HBDC 2020 cùng team Megadon
Ban tổ chức Don’t Hut
CLB đầu tiên mang HBDC tour - giải đấu giữa các
nhóm nhảy THPT thuộc địa bàn Hà Nội về đến bản
Đôn
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MB
– Music Box
(CLB Âm
nhạc )

LXC
(CLB Lê Quý
Đôn Xanh)

DEC – Đôn
English Club
(CLB
Tiếng Anh)

Đôn Math
Master
(CLB Toán)

-

Chủ tịch: LưuThảo Như - D4 K48
Email : musicboxlequydon@gmail.com
Thời gian hoạt động: 8 năm
Ngày thành lập: 16/9
Số gen hiện tại: 9 gen
Số ban hoạt động: 2 ban
Một số hoạt động nổi bật:
Đại diện CLB tham gia Giai điệu tuổi hồng
Đại diện nhà trường đi thi Cuộc thi Tiếng hát dân ca
(Giải Nhì) (2019),
Tổ chức thành công 2 show âm nhạc: “Bật lửa” và
“Loong Coong”,
Là một trong những founder của các show diễn như
“Có một chuyện tình”, “School Out”

-

Chủ tịch: Phùng Minh Châu – D1K49
Email : lqdxanhclub@gmail.com
Thời gian hoạt động: 2 năm
Số gen hiện tại: 2 gen
Số ban hoạt động: 4 ban
Một số hoạt động nổi bật:
Hoạt động bảo vệ môi trường trên FB và Instagram
Dự án Platus đổi nhựa rinh quà
Dự án truyện qua ảnh Tớ green cậu
Thử thách 7 ngày sống xanh

-

Chủ tịch: Hà Linh Chi D4 K49
Email: donenglishclub2020@gmail.com
Thời gian hoạt động: 1 năm
Số gen hiện tại: 1 gen
Số ban hoạt động: 2 ban

-

Chủ tịch: Lê Chí Anh –K50
Email: donmathsmaster@gmail.com
Thời gian hoạt động: 7 tháng
Số gen hiện tại: 1 gen

-

16

STEM

-

STEM là thuật ngữ viết tắt của các từ Science (Khoa
học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kĩ thuật)
và Mathmatics (Toán). Câu lạc bộ STEM là nơi tập hợp
các bạn học sinh có khả năng tìm tòi, khám phá, say mê
áp dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. Đây là sân
chơi bổ ích, lí thú tiếp nối các giờ học trên lớp nhằm
nuôi dưỡng niềm đam mê, yêu thích các môn khoa học,
công nghệ.
Dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của các thầy cô phụ trách
Câu lạc bộ (Toán-Lý-Hóa-Sinh-Công nghệ), các thành
viên sẽ có cơ hội trải nghiệm, xây dựng kế hoạch,
nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm. Qua đó học sinh
được rèn kĩ năng tra cứu, tham khảo tài liệu, xây dựng
phương án và báo cáo khoa học….hình thành được các
năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực sáng tạo, năng
lực tìm hiểu tự nhiên, xã hội, năng lực tự chủ và tự
học…..
Thành lập: Năm 2021
Hỗ trợ CLB: thầy cô giáo thuộc tổ Toán,Vật lý, HóaSinh-Công nghệ.

