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Berikan pendapat anda tentang cara-cara terbaik untuk menghabiskan cuti sekolah yang panjang. 

Cara-cara terbaik untuk menghabiskan cuti sekolah yang panjang amat penting untuk setiap 

orang. Hal ini demikian kerana, terdapat banyak orang yang menghabiskan cuti sekolah dengan 

melakukan aktiviti-aktiviti yang sia-sia  dan tidak berfaedah disebabkan mereka tidak tahu bagaimana 

untuk menghabiskan cuti sekolah yang panjang dengan cara-cara yang paling baik dan bermakna. 

Antara cara terbaik untuk menghabiskan cuti sekolah yang panjang ialah membaca buku-buku 

seperti novel, surat khabar, buku rujukan, komik dan sebagainya. Hal ini demikian kerana, kita dapat 

memperoleh banyak ilmu pengetahuan yang baharu, dan mengetahui banyak perkara yang kita tidak 

pernah belajar di sekolah. 

  Di samping itu, kita boleh bersenam atau berjoging di tempat-tempat yang berdekatan dengan 

rumah atau di taman rekreasi. Aktiviti seperti ini secara tidak langsung dapat menyihatkan badan 

selain dapat menghabiskan waktu cuti sekolah dengan melakukan perkara yang berfaedah. 

   Selain itu, kita boleh menghabiskan cuti sekolah yang panjang dengan menyertai kempen atau 

kursus yang kita minat. Dengan menyertai kempen, kita dapat mempelajari teknik-teknik yang 

dibincangkan dalam kempen itu. Kita juga boleh berkawan dengan peserta-peserta yang mempunyai 

hobi yang sama dengan kita. 

   Akhir sekali, kita boleh makan angin di tempat pelancongan yang menarik bersama kawan-

kawan atau ahli keluarga kita. Dengan itu, kita akan dapat meluaskan pengetahuan dan mengeratkan 

hubungan antara ahli keluarga dan kawan-kawan kita. 

   Kesimpulannya, kita haruslah menghabiskan cuti sekolah dengan bijak iaitu dengan melakukan 

pelbagai aktiviti yang berfaedah. Dengan berbuat demikian, kita akan dapat menggunakan masa 

tersebut untuk meningkatkan kemahiran dan kebolehan diri sendiri supaya menjadi manusia yang 

berkaliber dan berkebolehan dalam pelbagai bidang. 

                                                   (270 patah perkataan) 
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Kepentingan Menjaga Alam Sekitar 

Selamat pagi dan Selamat sejahtera. Yang dihormati Tuan pengerusi majlis, para hakim yang 

arif lagi bijaksana, semua guru dan rakan-rakan yang saya sayangi. Saya berasa sangat bangga dan 

bersyurkur kerana dipilih berdiri di sini untuk menyampaikan syarahan saya yang bertajuk 

“Kepentingan Menjaga Alam Sekitar”. 

Hadirin yang dikasihi, 

 Alam sekitar ialah alam sekeliling kita dan juga sumber keperluan dalam kehidupan seharian 

kita. Kebanyakan manusia tidak menyedari kepentingan menjaga alam sekitar dan kesan-kesan 

merosakkan alam sekitar. Alam sekitar termasuklah kawasan perumahan, hujan, udara, air seperti 

sungai dan laut. Bersama dengan perkembangan teknologi, pencemaran alam sekitar semakin serius. 

Semangat memelihara alam sekitar perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat sejak kecil lagi. Bak 

kata pepatah “melentur buluh biarlah dari rebungnya.” 

 Antara kepentingan menjaga alam sekitar termasuklah menjamin sumber makanan dan 

minuman. Jika sungai tercemar, air tersebut juga akan tercemar dengan bahan kimia yang dapat 

memudaratkan kesihatan manusia. Contohnya, plastik, botol, benda yang beracun dan sebagainya. 

Jika manusia termakan atau terminum secara tidak sengaja akan menyebabkan keracunan makanan 

dan juga kematian. 

 Selain itu, alam sekitar yang bersih dan cantik dapat menarik kedatangan pelancong dari 

negara asing. Hal ini demikian kerana pemandangan dan kawasan pelancongan yang indah adalah 

jarang dapat dilihat di negara yang maju. Oleh itu, ekonomi dan taraf hidup rakyat akan meningkat 

secara mendadak. Kita juga akan mengharumakn nama negara kita di peringkat antarabangsa. 

Semakin hari, negara kita dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara lain. Sebagai 

contoh, Gunung Kinabalu, Cameron Highlands, dan Genting Highlands antara destinasi yang terkenal 

di Malaysia. 

Hadirin yang mulia, 

 Di samping itu, ekosistem dunia kita akan menjadi stabil sekiranya alam sekitar dijaga dengan 

baik. Hal ini demikian kerana, pemanasan global akan berkurangan dan tidak akan berlaku penipisan 

ozon yang akan menyebabkan pengurangan oksigen terjadi. Tumbuhan hijau yang dipelihara akan 

membekalkan oksigen yang bersih dan segar kepada manusia. 



 Akhirnya, kesihatan kita juga akan terjamin kerana alam sekitar dapat membekalkan udara 

yang bersih dan segar untuk kita bernafas. Pencemaran alam seperti udara, air, tanah akan 

mengakibatkan kita mudah dijangkiti penyakit seperti demam, batuk dan sebagainya. Hal ini 

demikian kerana, alam yang tercemar akan merosakkan organ dalaman badan kita. 

 Kesimpulannya, semua pihak perlulah berusaha “seperti aur dengan tebing” untuk memelihara 

alam sekitar. Alam sekitar ialah hadiah yang tidak ternilai daripada Tuhan untuk manusia. Marilah 

kita menyayangi alam sekitar kita! 

Sekian, terima kasih.                                              

                                                                      (400 patah perkataan) 

 

 


