
       Tết đến xuân về, người người nhà nhà háo hức trong niềm hạnh phúc đong
đầy của những bữa tiệc đoàn viên. Để tạo không khí đầm ấm gắn kết trong ngôi
nhà Chuyên Bảo Lộc, Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Nhà trường tổ
chức Hội thi Nấu ăn giỏi với thông điệp "Xuân sum vầy đong đầy hạnh phúc".

"XUÂN  SUM VẦY  ĐONG  ĐẦY  HẠNH PHÚC"

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẢO LỘC
TỔ CHỨC HỘI THI NẤU ĂN GIỎI

        Đề hướng đến hoạt động Chào mừng Đại hội
Công đoàn cơ sở lần thứ III, nhiệm kì 2023 - 2028
và Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lầm thứ XII,
Ban nữ công trường THPT Chuyên Bảo Lộc đã
xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Nấu ăn giỏi
với chủ đề "Mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão
2023".

       Đến với hội thi là dịp để công đoàn viên
thuộc các tổ công đoàn cùng nhau chung tay
sáng tạo các món ăn truyền thống thường thấy
trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc như: bánh
chưng, dưa món, giò chả, heo quay bánh hỏi...
cũng như các món ăn mang hơi hướng hiện đại
hòa nhập với ẩm thực thế giới như; salad, xiên
que BBQ...

By  Bảo Phượng



GẮN  KẾT  -  VUI  VẺ  -  ĐẦM ẤM

Thầy Thụy và thầy Truyền,
tổ Toán chuẩn bị món cháo lòng 

Cô Kim Thư, tổ Sử - Địa - GDCD - TD - QP
đang chuẩn bị món chả giò

       Với sự háo hức, nhiệt tình, cộng
thêm sự khéo léo của đôi tay, các
công đoàn viên của Chuyên Bảo Lộc
đã tinh tế truyền cảm hứng, truyền
yêu thương, gắn kết trong từng món
ăn mà mình đảm nhận.

Giáo viên tổ Hóa - Sinh
 chuẩn bị các món nướng 

Tổ Văn phòng cùng nhau trang trí bánh chưng, giò chả, dưa món



Y Ê U  T H Ư Ơ N G  -  S U M  V Ầ Y  -  H Ạ N H  P H Ú C

Tổ Ngoại ngữ đang trang trí món gà luộc

Tổ Ngữ văn
đang chuẩn bị món Salad

       Các đội tham gia hội thi đã thể
hiện đúng tinh thần gắn kết, sum vầy
trong từng món ăn.
        Mỗi đội mang đến hội thi những
sắc màu, những hương vị riêng, góp
phần tạo sự đa dạng phong phú và
hấp dẫn cho bàn tiệc Tất niên của
trường THPT Chuyên Bảo Lộc.

Cô Lê Hà, tổ Hóa - Sinh
sắp xếp món trên bàn tiệc

       Hội thi đã thể hiện được sự thiết
thực trong việc chăm lo đời sống vật
chất, tinh thần của công đoàn viên
và góp phần tạo bầu không khí vui
tươi, đầm ấm, thắt chặt tinh thần
đoàn kết nội bộ.

       Bên cạnh đó, Hội thi còn tạo
không khí phấn khởi, động viên Cán
bộ, Giáo viên, Nhân viên thực hiện tốt
phong trào "Giỏi việc trường - Đảm
việc nhà".



V Ệ  S I N H  -  A N  T O À N  -  H Ấ P  D Ẫ N

Các đội thi đang thuyết trình món ăn

       Các đội thi không chỉ "đãi" thực
khách bằng những món ăn ngon mà
còn đảm bảo vệ sinh, an toàn thực
phẩm. Không những thế, các món ăn
còn được bày biện trang trí một cách
chỉn chu, bắt mắt. Phần thuyết trình
món ăn thì cực kì sinh động và lôi
cuốn.

Sản phẩm của tổ Lí - Tin và tổ Toán



NGON MIỆNG  -  BẮT  MẮT

Sản phẩm của tổ Sừ - Địa - GDCD - TD - QP

Sản phẩm của tổ Văn phòng



NGON MIỆNG  -  BẮT  MẮT

Sản phẩm của    tổ Ngữ văn

Sản phẩm của tổ Ngoại ngữ

Sản phẩm của   tổ Hóa - Sinh



Giải Nhất: tổ Ngữ văn
Giải Nhì: tổ Hóa - Sinh
Giải Ba: tổ Văn Phòng và tổ Lý - Tin
Giải Khuyến khích: tổ Toán và tổ Sử - địa - GDCD- TD - QP

      Kết thúc Hội thi là phần trao giải:

Sự công phu, tâm huyết trong chế biến;
khéo léo đầy thẩm mỹ trong trình bày

sản phẩm dự thi 



             Kết thúc Hội thi là bữa tiệc Tất niên sum vầy, đong đầy hạnh phúc của đại gia
đình Chuyên Bảo Lộc.
            Dấu ấn để lại sau buổi tiệc Tất niên là sự sum vầy, đong đầy hạnh phúc trong
công đoàn viên và dâu, rể cùng các con các cháu của đại gia đình Chuyên Bảo Lộc.
Hứa hẹn một mùa xuân mới nhiều yêu thương và lộc biếc!!!    

W E  A R E  F A M I L Y

- connecting together -

    Công đoàn viên và dâu, rể của
nhà trường đầy hứng khởi và
thích thú khi tham gia chương

trình “Chiếc nón kỳ diệu” 



       Tết đến Xuân về, Công đoàn cơ sở THPT Chuyên Bảo Lộc thật vinh dự khi
được là chiếc cầu nối gắn kết các công đoàn viên, gắn kết dâu rể, con cháu của đại gia
đình Chuyên Bảo Lộc.
        Dưới mái nhà Chuyên Bảo Lộc chúng tôi tin rằng mỗi thành viên đều được gắn
kết, được yêu thương.
        Mến chúc đại gia đình Chuyên Bảo Lộc năm mới An Khang Thịnh Vượng, 
 Phúc Lộc đong đầy...


