
CUỘC THI “Ý TƯỞNG XANH VÌ THÀNH PHỐ AN LÀNH” 

MÔ HÌNH “THÙNG RÁC XANH” 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

1. Họ và tên người dự thi: ĐÀO NGỌC CHÚC – Giáo viên trường 

THCS Trần Phú – Quận 10. 

2. Thông tin liên hệ: 

Địa chỉ cơ quan: 82 Cửu Long, phường 15, quận 10, TP.HCM 

Email: ngocchuccamau@gmail.com 

Điện thoại liên hệ: 0399 252 662 

II. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH DỰ THI: 

1. Tên sáng kiến: “Thùng rác xanh” 

2. Thời gian thực hiện: 1 tuần 

3. Địa điểm thực hiện: Phòng thư viện của trường. 

4. Mô tả chi tiết: 

Mục đích: Ngày nay, rác thải là được xem là một vấn nạn của môi 

trường. Rác thải ra môi trường chủ yếu là những loại rác khó phân hủy được 

làm từ nhựa như: chai nhựa, bao nilong,… Từ vấn đề trên, tôi mong muốn 

có thể tận dụng những rác thải sinh hoạt hàng ngày, tái chế nó thành những 

vật dụng hữu ích để giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường góp phần vào 

việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Vì lý do trên, mô hình 

“Thùng rác xanh” được tạo ra từ những chai nước suối và một vài vật dụng 

bỏ đi đã được cho ra đời. 

Điểm nổi bật: Có thể thay thế thùng rác và không tốn nhiều chi phí 

cho sản phẩm. 

Ưu điểm mô hình:  

- Ít tốn chi phí, dễ thực hiện. 

- Có thể phân loại rác tại nguồn. 
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- Góp phần bảo vệ môi trường. 

- Nhẹ, dễ di chuyển. 

- Có thể dùng làm mô hình mẫu trong dạy học. 

Nhược điểm mô hình: 

- Tính thẩm mỹ chưa cao. 

- Tốn thời gian thực hiện. 

Kinh nghiệm: Tác giả sẽ nghiên cứu thêm để sản phẩm về sau có tính 

thẩm mỹ cao hơn nhưng vẫn giữ được ưu điểm ban đầu. 

5. Cách thức thực hiện mô hình: 

Chuẩn bị:  

- Chai nhựa đã qua sử dụng: 44 chai có nắp đậy. 

- Thùng xốp đã qua sử dụng: 1 cái. 

- Cán nhựa từ đồ hốt rác bị hư 

- Bao nilong: 10 cái đã qua sử dụng, 4 cái bao đựng rác tự phân hủy. 

- Bảng nhóm đã qua sử dụng: 2 cái 

- Dây điện đã qua sử dụng 

- Viết hết mực: 4 cây 

- Ốc vít: 2 cái 

- Kéo 

- Súng bắn keo 

- Dao rọc giấy 

Thực hiện: 

Bước 1:    Làm đế thùng: 

- Cát 2 mảnh thùng có hình vuông:  

mảnh 1: 50cm x  50cm; 

mảnh 2: 60cm x 60cm. 

- Mảnh 1 khoét 1 lỗ ở giữa có đường  

kính bằng nắp chai, lấy ốc vít vặn vào giữa nắp chay rồi đặt vào lỗ 

(như hình)                           

                         
 



- Mảnh 2 khoét lỗ ở giữa to hơn đường kính của ống nhựa 0.5cm. 

- Đặt ống nhựa vào mảnh 1, đặt mảnh 2 lên trên mảnh 1 ( như hình) 
 

                                        
- Cắm 4 vỏ viết vào 4 góc của mảnh 2 để định hình cho khung 

thùng rác ( như hình) 
  

                                              
Bước 2: Làm thân thùng rác: 

- Dùng súng bắn keo dán dính phần đáy của 2 chay nhựa dính lại 

với nhau, sau đó dùng dây (cắt từ bao nilong) kết các chai nhựa đã dán dính 

lại với thành hình vuông ( như hình) 
 

                

    
 



- Đặt thân thùng rác vào đế thùng rác, dùng súng bắn keo cố định 

các chai nhựa lại cho chắc chắn 
- Cắt rời cổ chai ( 4 chai), (như hình) 

   
 

- Dán 4 cổ chai vào 4 vị trí quanh ống nhựa để cố định bao đựng rác 

(như hình) 
 

    
 

Bước 3: Làm nắp thùng 

- Dùng dây điện cố định ống nhựa 
 

 



    
 

 

- Cắt bảng nhóm thành 4 hình tam giác 
 

 
- Dùng ốc vít cố định 4 mảnh có hình tam giác vào ống nhựa 

 

       
 

 

 



* Hoàng thành sản phẩm ( có video kèm theo) 
 

 




