


SỰ KIỆN TRANG BÌA: Như một cái duyên, như một 
định mệnh mà gia đình tôi gắn 
bó với Ban Mai. Từ ngày cái 
sân trường còn ngổn ngang 
gạch, từ ngày con trai tôi còn 
là một cậu bé nhút nhát lúc 
nào cũng lẽo đẽo chạy theo 
cô giáo.

Ấy vậy mà cũng đã gần 10 năm 
rồi, ngần ấy thời gian ngày nào 
cũng đi trên con đường đó, đi 
qua cái cổng đó để đưa con tới 
trường. Ngần ấy thời gian gắn 
bó và chứng kiến sự trưởng 
thành của con cũng như sự lớn 
mạnh không ngừng của Ban 
Mai, trong lòng tôi cảm phục vô 
cùng. 

Cảm phục cái tâm của chị Lan 
Anh - một người phụ nữ nhỏ 
nhắn nhưng khát vọng về một 
môi trường giáo dục toàn diện 
không hề nhỏ. Có lẽ bao nhiêu 
tâm huyết chị dành cả cho Ban 
Mai - đứa con tinh thần của chị.

Bao nhiêu năm con theo học 
tại Ban Mai là bấy nhiêu năm 
tôi cùng con trai có những 
trải nghiệm thú vị qua những 
chuyến tham quan, dã ngoại 
của trường. Nơi nào cũng để 
lại trong lòng các con những 
kỷ niệm đẹp. Nhưng có lẽ một 
kỷ niệm khó quên với Đại Việt 
và các con khối 5 là chuyến 
thăm quan rừng quốc gia Cúc 
Phương và nghỉ chân tại chùa 
Địa Tạng. Đó là chuyến đi xa 
đầu tiên của con mà không có 
bố mẹ, đặc biệt là con lại ngủ 
qua đêm tại một ngôi chùa. 

Không biết các con ăn uống, 
sinh hoạt rồi vệ sinh ra sao, tôi 
và không ít phụ huynh khối 5 
không khỏi lo lắng. Và rồi gia 
đình tôi đã đi gần 100 km đến 
với chùa. Một ngôi chùa không 
quá to đẹp hoành tráng nhưng 

thực sự sạch sẽ, ngăn nắp, 
không gian thoáng đãng. 

Với sự chỉ bảo và hướng dẫn 
của thầy chùa và thầy cô giáo, 
các con đã biết tự chăm sóc 
bản thân mình, tự sắp xếp đồ 
dùng cá nhân ngăn nắp. Ngoài 
ra các con còn được học về đạo 
hiếu làm người, được hoà mình 
vào thiên nhiên tươi đẹp, được 
lội ruộng hái rau, được dùng cái 
chổi bằng lá to đùng để quét 
sân. Tất cả đều quá lạ lẫm đối 
với các bạn nhỏ thành phố. 

Hai ngày để các con tự làm chủ 
bản thân, hai ngày để các con 
trải nghiệm cuộc sống nơi thiên 
nhiên tươi đẹp, nơi cửa Phật 
trang nghiêm. 

Chỉ hai ngày thôi để các con 
dần hiểu được con thật có lỗi 
khi chưa tự giác học, khi làm bố 
mẹ buồn phiền. 

Chỉ hai ngày thôi mà tôi có cảm 
giác con lớn lên rất nhiều, con 
biết lắng nghe, biết chia sẻ và 
đặc biệt con biết quan tâm nhiều 
hơn đến bố mẹ và em gái. 

Hành trình trưởng thành của 
các con thật đặc biệt và nhiều 
ý nghĩa nhân văn. Cám ơn thầy 
cô đã dành cho các bạn khối 5 
một kỉ niệm đẹp và ý nghĩa. 

Cám ơn sư thầy Thích Minh 
Quang - bằng tấm lòng của 
mình đã truyền cảm hứng hiếu 
nghĩa cho các con qua từng vần 
thơ cổ và những câu chuyện 
giản dị nhưng thấm thía, mang 
nhiều giá trị nuôi dưỡng nhân 
cách và tâm hồn.

TRẦN ĐẠI PHÁP
(PHHS Trần Phạm Đại Việt, 5A2) 

Hành trình
trưởng thành
và niềm cảm phục 
gửi tới Ban Mai

"Ước mơ và dám sống cho ước mơ của 
mình chính là thông điệp và là nguồn động 
lực cho mỗi Người Bạn Mai dám vượt qua 
mọi thách thức để đến với thành công và 
sống mỗi ngày có ý nghĩa." 

MAI THỊ LAN ANH 
(Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Hệ thống GD Ban Mai) 



  I CAN DO IT...
Nhiều người hay kể cho nhau nghe câu chuyện 
về loài cá hồi của Nhật Bản bơi ngược dòng ra 
biển lớn, rồi sau 5 năm định vị rõ chặng đường 
ngược dòng đã đi qua ấy mà bơi tìm về dòng 
sông cũ, tự chết để thân mình làm thức ăn cho 
con.

Không ít bạn nhỏ từng ham thích đọc truyện tranh 
Thần đồng bóng đá Subasa – nhân vật chứa đựng 
trong đó khao khát, giấc mơ chinh phục sân cỏ, 
khẳng định đẳng cấp trong môn thể thao vua tại khu 
vực Châu Á của người Nhật. Họ bắt đầu mục tiêu 
cho khao khát ấy bằng việc gieo ước mơ, khơi tài 
năng, niềm tin trong mỗi người từ khi còn bé thơ qua 
bộ truyện tranh Subasa ấy…

Hay như khi ghé thăm Bảo tàng Toyota (thuộc thành 
phố Nagoya), bên cạnh lịch sử hình thành phát triển, 
các mẫu mã xe hơi, công nghệ cho hiện tại và tương 
lai, nhiều BMSers đều dễ dàng bắt gặp tấm bảng 
điện tử lớn treo ngay cửa vào ở tầng 1 với câu hỏi: 
“What’s new?”. Bạn mong muốn tương lai của bạn 

có gì mới, thay đổi như thế nào? Hãy bắt đầu với 
mục tiêu ấy ngay từ hôm nay.

Tất cả những thông điệp ấy, những câu chuyện về 
ước mơ và mục tiêu ấy của người Nhật như một 
minh chứng cho chân lý: Cuộc sống cần có mục 
tiêu. Và bạn đừng ngại ngần đứng lên, bắt đầu với 
mục tiêu của riêng mình, tin vào khả năng của bản 
thân để có thể đạt được những mục tiêu mình mong 
muốn.

 I CAN DO IT...  - chỉ với 4 từ Tiếng Anh ngắn và đơn 
giản, nhưng lại  là bí quyết để đi đến thành công. 
Như cách mọi người vẫn nói: Gieo suy nghĩ, gặt 
hành động....

I CAN DO IT... - chủ đề, tinh thần cho các hoạt động, 
sự kiện tại Ban Mai  trong tháng 4 - như một lời hứa, 
lời cam kết về thành công của mỗi BMSer, đồng thời 
cũng là chủ đề của BMSers Connection số 12.

Trân trọng kính mời quý vị cùng khám phá tinh thần 
BMSers với câu thần chú nhiệm màu: I CAN DO IT... 

BMSers Connection
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LỜI PHỤ HUYNH

"Trong chuỗi các sự kiện 
học tập của trường Ban 
Mai, cuộc thi "Giọng đọc 
hay & hùng biện Tiếng 
Anh" là một trong những 
hoạt động bổ ích và thú vị 
nhất. Đây là cơ hội các bạn 
được tự tin trước lớp trình 
bày về chủ đề ưa thích 
của mình, thể hiện phong 
cách trình bày sáng tạo 
và cũng là cơ hội tự mày 
mò nghiên cứu, mở mang 
thêm kho tri thức phong 
phú, bằng ngôn ngữ thứ 
2: Tiếng Anh.

Không phải vô tình mà chủ 
đề của phần lớn các bạn 
nam trình bày lại về đồ ăn, 
nhà hàng, công nghệ (Face-
book, youtube, google), kể 
cả về các vấn đề quân đội, 
nghề bác sĩ,.. cho đến các 
chủ đề mà các bạn nữ tập 
trung nhiều là hoạt động xã 
hội, động vật quý hiếm, ô 
nhiễm môi trường, hiến máu 
hay bộ môn yêu thích (Tiếng 
Anh), người mẹ yêu quý (I 
miss her very much), hay 

con vật thân thuộc và vườn 
tược, vv..

Ban giám khảo đã làm việc 
rất vất vả và thực sự khá khó 
khăn trong việc lựa chọn các 
bạn trong số rất rất nhiều 
bạn xuất sắc. Tiêu chí đánh 
giá tập trung vào nội dung, 
ngôn ngữ và phong cách,... 
Các con đều là những "Thần 
tượng diễn giả" trong lòng 
bố mẹ, cô giáo. Một vị trong 
Ban giám khảo đã thừa 
nhận: "I've learnt a lot from 
you. You are perfect!"

Xin chúc mừng tất cả các 
con! Hi vọng ước mơ của tất 
cả các con sẽ trở thành hiện 
thực - các diễn giả tương lai. 
Đồng thời các con sẽ tiếp 
tục có những cơ hội như thế 
này để diễn thuyết và giao 
tiếp sẽ trở thành thế mạnh 
của mình. Và không chỉ 
dừng lại ở Speaking contest 
của một bộ môn, mà sẽ còn 
nhiều cơ hội thực hành khác 
nữa như Khoa học, Lịch sử, 
Địa lý, Văn học, Đạo đức...

Cuộc thi Giọng đọc hay (khối 1,2,3) & hùng biện Tiếng 
Anh (khối 4,5) là hoạt động thường niên tại Ban Mai, nhằm 
tạo cơ hội tối đa cho học sinh trải nghiệm và trưởng thành 
(tất cả học sinh đều có cơ hội thể hiện bản Mỗi ngày đến 
trường là một ngày vui của con

Cuộc thi cũng là cơ hội để các bậc PHHS hơp lực, tích cực 
đồng hành cùng các con, trong vai trò làm giám khảo của 
cuộc thi. Ngay từ vòng thi cấp lớp, rất nhiều ấn tượng đã 
để lại trong lòng PHHS về sân chơi thú vị này của Ban Mai. 
Xin trân trọng giới thiệu phần chia sẻ của đại diện PHHS 
lớp 5A2:

 là thần tượng diễn giả 
trong lòng cha mẹ

Khi các BMSers

Hình ảnh tại cuộc thi "Hùng biện Tiếng Anh" 2016 
- vòng thi cấp trường.
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Cô bạn ở "tuổi sứt răng" 
nhưng đa tài này chính là Lê 
Thùy Dương (lớp 2A7).

Lê Thùy Dương là Quán quân 
khối 2 trong cuộc thi tìm kiếm 
"Giọng đọc hay - tiếng Anh 
2016". Bằng chất giọng hóm 
hỉnh, tự tin, lưu loát và luyến láy 
truyền cảm của mình đã giúp 
Thùy Dương vượt qua cả trăm 
"cao thủ" khác.

Thùy Dương chia sẻ, bí kíp cho 
mỗi thành công tại trường của 
bạn chính là sự tự tin - luôn chủ 
động tìm tòi, thích nghi với mọi 
hoạt động, và tin mình có thể 

làm được, ắt sẽ có những kết 
quả cao nhất.

Có lẽ chính vì vậy mà cô bạn 
nhỏ này đã rinh về số điểm 
trong mơ 9,7 tại kỳ thi Giọng 
đọc hay Tiếng Anh vừa rồi.

 Chúc Thùy Dương sẽ luôn tỏa 
sáng mỗi ngày nhé nhé!

(Trích bài đăng trên báo Thiếu 
niên Tiền phong online. Link 
bài viết: http://thieunien.vn/36-
ban-be/14187-choang-voi-kha-
nang-ban-tieng-anh-cua-sieu-
chip-ban-mai-school.html)

Cô nàng 9,7 giọng đọc hay môn Tiếng Anh

Tự tin vào bản thân  - đó là bí quyết cho mỗi thành công của Thùy Dương.
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SẮC MÀU BAN MAI  Tự tin thổi hồn cho đất

Tạo hình và tô màu cho gốm - một công việc 
mang nhiều tình yêu và tính thẩm mĩ đối với 
các nghệ nhân làng gốm Bát Tràng đã bao 
đời nay. Thế nhưng, các BMSers khối 2 của 
trường Tiểu học Ban Mai lại có thể tự tin khi 
thể hiện khả năng "Thổi hồn cho đất" của 
mình.

Chuyến tham quan trải nghiệm tại làng gốm Bát 
Tràng không chỉ mang đến những khám phá thú 
vị về quy trình sản xuất, ý nghĩa, lịch sử của một 
làng nghề truyền thống bên bờ sông Hồng, mà 
còn giúp các bạn nhỏ 8 tuổi tự tin thể hiện tình 
yêu, trí tưởng tưởng, sự khéo léo của mình qua 
mỗi sắc màu vẽ nên đời gốm, khoác cho đất một 
tâm hồn trong trẻo, đẹp như chính lứa tuổi và mơ 
ước của các bạn nhỏ vậy.

BMSers Connection trân trọng giới thiệu cùng 
bạn đọc những khoảnh khắc đẹp từ buổi tham 
quan này.  
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11 tuổi và chỉ trong 2 ngày đã có thể thay đổi hoàn toàn về nhận thức: Yêu thiên nhiên hơn, biết quý trọng  
và ham thích lao động, sống nề nếp và ý thức rõ hơn về chữ Hiếu trong đạo làm con. Đó là điều có thể tìm thấy 
trong chuyến trải nghiệm học tập mang tên “Hành trình trưởng thành” của hơn 100 học sinh lớp 5 trường Tiểu 
học Ban Mai vừa diễn ra tại rừng Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) và Chùa Địa Tạng (Hà Nam). Đây là chương 
trình ngoại khóa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành sau 5 năm học của học sinh khối 5, chuẩn bị hành trang 
bước vào cấp học THCS.

Trưởng thành giữa thiên nhiên 
và nơi cửa thiền

Vượt qua hơn 200 bậc thang đá ở độ cao 45m của dãy 
núi đá vôi nằm sâu trong vườn quốc gia Cúc Phương, 
các bạn nhỏ đã có cơ hội khám phá dấu tích lịch sử của 
người Việt cổ tại Động người xưa.  Động có 3 ngăn với 
cửa quay về hướng Tây Nam. Ngăn ngoài cùng rộng, 
sáng và thoáng, nơi có dấu tích của người tiền sử. Tại 
đây các nhà khoa học đã tìm thấy các loại rìu đá, mũi 
nhọn xương, dao cắt bằng đá, vỏ ốc và nhiều xương thú, 
răng thú cùng 3 ngôi mộ cổ với các bộ xương người đã 
hoá thạch còn khá nguyên vẹn, được xác định đã tồn 
tại cách đây 7.500 năm. Đây quả là những kiến thức tai 
nghe mắt thấy đầy thú vị với bất cứ bạn học sinh nào.

Không gian đa dạng đặc trưng của rừng nhiệt đới cứ dần 
rộng mở theo mỗi bước chân khám phá. Đặc biệt các bạn 
nhỏ vô cùng hứng khởi khi được tìm hiểu về đời sống của 
các loài linh trưởng tại Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy 
cấp Cúc Phương. Trung tâm được xây dựng từ đầu năm 
1994, và tới nay đã cứu hộ và nuôi dưỡng khoảng 160 cá 
thể của 15 loài và phân loài sinh trưởng và phát triển tốt, 
trong đó có 6 loài duy nhất được chăm giữ mà không nơi 
nào trên thế giới cứu hộ và nuôi nhốt các loài này, đó là: 
Voọc mông trắng, Voọc Hà Tĩnh, Voọc đen tuyền, Voọc 
Lào, Voọc Cát Bà, Voọc Chà vá chân xám.  

Rời Cúc Phương, học sinh về ăn tối, nghỉ ngơi tại chùa 
Địa Tạng (Hà Nam). Điều đăc biệt là các bạn nhỏ được 
làm quen với quy tắc di chuyển xếp hàng, cách chắp tay  
lễ phật, mời thầy cô, bố mẹ, bạn bè trước khi ăn, đồng 
thời đọc thuộc lòng những câu thơ nhắc nhở ý thức khi 
dùng cơm: “Ở đây một hạt cơm rơi/ Ngoài kia bao giọt 
mồ hôi thấm đồng”…

Các bạn học sinh vui vẻ thưởng thức bữa ăn và ý thức 
được khi ăn uống cũng là một nét văn hóa cần thể hiện 
nét đẹp của mỗi người.



9

Những câu thơ chứa đựng những lời khuyên của Thánh nhân 
được học sinh học, đồng thanh đọc thuộc lòng ngay tại chỗ: 
“Cha mẹ gọi, trả lời ngay/ Cha mẹ bảo, chớ làm biếng/ Cha mẹ 
dạy, phải kính nghe/ Cha mẹ trách, phải thừa nhận/ Cha mẹ 
thích, dốc lòng làm/ Cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ/ Thân bị thương, 
cha mẹ lo/ Đức tổn thương, cha mẹ tủi/ Cha mẹ thương, hiếu 
đâu khó/ Cha mẹ ghét, hiếu mới tốt”. Bạn Nhật Quang (5A4) 
tâm sự: “Học xong những câu thơ này, em thấy mình có lỗi thật 
nhiều khi luôn làm cha mẹ phải buồn lòng. Em thấy mỗi ngày 
mình cần mang lại niềm vui cho bố mẹ nhiều hơn”.

Không khí trong lành của đồng quê trong lành được 
các bạn nhỏ tận hưởng và cảm nhận khi chạy bộ buổi 
sớm – điều mà không phải bạn nhỏ nào ở thành phố 
cũng được trải nghiệm.

Những động tác võ thuật cơ bản rèn luyện thể lực và 
khởi động cho ngày mới được học sinh tập luyện đầy 
hào hứng và khí thế.

Học sinh chia làm các nhóm nhỏ và bốc thăm công việc lao 
động: Hái rau, nhặt rác, quét chùa. Nhiều học sinh tỏ ra vô cùng 
thích thú khi bốc thăm vào tờ phiếu có ghi chữ “Lặng thinh”, 
không phải làm gì. Nhưng yêu cầu đặt ra là cả nhóm phải ngậm 
ống hút ngang miệng để giữ trật tự, chia vị trí ngồi riêng biệt, 
không nói chuyện, không rời khỏi vị trí của mình.v.v… và quan 
sát các bạn khác vừa hoạt động, vừa vui chơi. Từ đó các con sẽ 
nhận thức được ngồi một chỗ không làm việc, lười lao động – 
đó không phải là thiên đường. Hình thức “Lặng thinh”, các khóa 
sinh sẽ tự chứng ngộ, tìm ra được ý nghĩa khi được làm việc, 
khơi mở niềm yêu thích lao động.

Trò chơi cướp cờ, cờ vua, cờ vây, cá ngựa là những 
trò chơi khép lại buổi sáng sôi động tại chùa. 
Buổi chiều là khoảng thời gian tổng kết toàn bộ các 
kỹ năng, kiến thức học sinh được trải nghiệm trong 
thời gian một ngày tại chùa. Mỗi học sinh được trao 
tặng một vòng tay và cuốn sách “Phép tắc người con” 
– như một chứng nhận cho sự trưởng thành của mỗi 
bạn học sinh khối 5.

Hòa mình vào thiên nhiên thanh sạch, được rèn các kỹ 
năng nề nếp, đạo hiếu, đồng thời khơi mở niềm yêu thích 
lao động trong mỗi học sinh – “Hành trình trưởng thành” 
đã có 2 ngày vừa mang tính tham quan trải nghiệm, vừa 
được rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong chương trình 
giáo dục ở nơi cửa thiền. Đây là một hướng đi tiên phong, 
mở ra nhiều phương thức giáo dục mới mẻ, hiệu quả dành 
cho học sinh bậc Tiểu học.

Link bài đăng trên báo điện tử: http://vnexpress.net/photo/
giao-duc/hoc-sinh-ha-noi-danh-dau-truong-thanh-noi-cua-
thien-3390043.html

 TIÊU ĐIỂM THÁNG 4
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Trước khi kết thúc 5 năm học tại trường Ban 
Mai yêu dấu này, con cùng các bạn đã được trải 
nghiệm một cuộc hành trình tại Cúc Phương và 
chùa Địa Tạng. Chuyến đi cuối cùng bậc Tiểu học 
này sẽ mãi là kỉ niệm đẹp, ghi dấu 5 năm chuyến 
đò mà  thầy các cô đã chở chúng con qua sông…
Nhất là lễ trưởng thành tại chùa Địa Tạng.

Chúng con về chùa vào cuối ngày, sau những hoạt 
động tại Cúc Phương. Tưởng rằng, chùa sẽ không 
đầy đủ như nhà mình, ngỡ rằng chùa chắc cũng sẽ 
không đẹp lắm đâu. Nhưng ai ngờ khi chúng con 
đến đó, chùa như là resort vậy. Thầy đã chào mừng 
chúng con, dạy chúng con những khẩu hiệu để im 
lặng, ngồi xuống hoặc đứng lên. Chúng con còn rất 
vinh dự được mặc áo của nhà chùa nữa. Từng lời 
giảng lời dạy của thầy làm chúng con ai cũng chỉ 
chăm chú và làm theo những gì thầy dạy.

Trước khi ăn, chúng con học cách chắp tay lễ Phật 
và mời thầy cô, anh chị, các bạn.  Nhưng thú vị nhất 
với con là câu: “Ai ơi bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm 
một hạt đắng cay muôn phần/ Ở đây một hạt cơm 
rơi/ ngoài kia bao giọt mồ hôi thấm đồng”. 

Buối tối trước khi đi ngủ, thầy đã kể cho chúng con 
những câu truyện cười. Chỉ có ba truyện thôi mà cả 
hội trường đã lăn ra cười rồi. Đó là một buổi tối rất vui 
vẻ. Chúng con cũng được học phép tắc của người 
con, bài “Ở nhà phải hiếu”. Đó sẽ là bài kiểm tra để 
chúng con sẽ trở thành người trưởng thành. 

Rồi chúng con lên giường đi ngủ. Tuy phòng có hơi 

chật nhưng con và các bạn đã được ngủ cùng nhau, 
được gắn bó với nhau nên tất cả đều vui vẻ và có 
một giấc mơ tuyệt vời.

Sáng sơm tinh mơ, bình minh vừa lên, chúng con 
dậy  chạy quanh đồng. Chúng con còn được tập võ 
nữa.  Rồi khi chia nhóm đi làm việc, nhóm con - cùng 
với thầy Hiếu được giao nhiệm vụ “Lặng thinh”. Nghe 
có vẻ dễ nhưng khó lắm đấy: chúng con phải ngồi im, 
lặng thinh trong 1 giờ liền. Lúc đầu bọn con còn rất 
thích nhưng chỉ lúc sau là đã thấy oải rồi và bọn con 
dần hiểu rằng ngồi yên không làm việc gì thì chúng 
ta sẽ thấy rất chán. Đó là bài học con nhớ nhất trong 
lần đi này.

Kết thúc một ngày rưỡi ở chùa Địa Tạng, chúng con 
lễ Phật và được tặng vòng tay từ thầy. Vậy là chúng 
con đã hoàn thành lễ trưởng thành rồi!!!

Dù có đi xa đến đâu, đến những nơi hiện đại thế nào 
thì chùa Địa Tạng vẫn luôn là nơi con ấn tượng nhất. 
Cuộc hành trình này thật tuyệt vời! Đó sẽ là kỉ niệm 
mà con không bao giờ quên ở trường Ban Mai. Con 
cảm ơn các thầy cô đã tạo cơ hội cho chúng con có 
một trải nghiệm thú vị này. 

Con rất tự hào khi mình là một BMSer.

NGUYỄN BẢO VÂN (5A2)

Nhớ mãi chùa Địa Tạng trong cuộc đời BMSerBAN MAI CHIA SẺ
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LỜI PHỤ HUYNH

Mỗi ngày đến trường là một 
ngày vui của con. Đó là điều tôi 
đã cảm nhận được từ Ban Mai 
trong suốt 3 năm đưa đón con 
đi học. Và tôi tin, rất rất nhiều 
bậc phụ huynh khác cũng cùng 
chung cảm nhận như thế. Mái 
trường Ban Mai mến yêu đã 
mang lại niềm vui, sự hứng 
khởi, say mê trong học tập; 
hăng hái trong mọi hoạt động, 
học sinh gắn bó với thầy cô mà 
chẳng nơi đâu có được.

Tôi còn nhớ ngày đầu đến lớp, 
Nhật Minh còn khá e dè và sợ sệt 
cứ bám vào mẹ. Nhưng chẳng 
mấy chốc con hòa nhập rất nhanh 
và càng ngày càng  yêu thích đến 
trường. Ở lớp con có  cô giáo và 
rất nhiều bạn bè yêu mến con. Cứ 
nhìn con tung tăng vui cười bên cô 
giáo và các bạn nhỏ khác, tôi lại 
càng thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi 
thêm yên tâm khi đã chọn đúng 
nơi cho con mình. 

Trường được trang bị cơ sở vật 
chất tốt, khu vui chơi và học tập 
được sắp xếp hợp lý . Ở đây con 
được tham gia  các lớp thể thao, 
năng khiếu, các giờ ngoại khóa để 
có thể phát huy hết các sở trường 
của mình.Trường  có sân chơi 
rộng rãi – sạch sẽ – thoáng mát và 
nhiều trò chơi bổ ích. Thật là bất 
ngờ thú vị, nó giống như một công 
viên thiếu nhi thực thụ! Hàng ngày, 
tôi đều cùng con chơi đùa dưới 

sân sau giờ học. Bé rất thích thú 
khi được vui chơi vận động, giao 
lưu với các bạn. Ngoài ra, chương 
trình học và chế độ dinh dưỡng 
của trường cũng rất tốt, cháu đã 
tăng cân và chiều cao đều đặn 
qua hàng tháng như các bạn học 
cùng lớp.

 Các cô giáo của Nhật Minh cũng 
rất nhiệt tình, chu đáo và giàu 
khả năng sư phạm. Mỗi sáng đến 
trường các cháu đều được chào 
đón bằng những nụ cười thân 
thiện. 

Từ một cậu bé rụt rè nhút nhát, 
sau 3 năm học tập vui chơi tại Ban 
Mai, Nhật Minh được phát triển 
toàn diện cả về thể chất lẫn tinh 
thần rất nhiều! Con đã hình thành 
cho mình những kĩ năng xã hội, 
thói quen chủ động, sáng tạo trong 
cuộc sống. Đó là những tiền đề rất 
tốt cho con trước khi vào Tiểu học. 

Tại cuộc thi “Trạng nguyên nhỏ 
tuổi Ban Mai mở rộng 2016”, các 
cô giáo đã giúp con ôn tập, trang 
bị các kỹ năng toàn diện, tạo nền 
tảng kiến thức vững chắc. Bên 
cạnh đó, sự phối hợp, đồng hành 
giữa gia đình và nhà trường đã 
góp phần tạo nên thành công của 
con tại sân chơi trí tuệ này.

 Mầm non Ban Mai là ngôi trường 
đầu đời, nơi những cô giáo thực 
sự như người mẹ hiền, dạy cho 
con câu hát, lời ru và những hình 
ảnh của thế giới muôn màu. Con 
đã lớn khôn theo năm tháng cùng 
những công sức và tâm huyết dạy 
bảo của các cô. Tại Ban Mai, con 
được gieo mầm những ước mơ về 
một tương lai rạng rỡ.

 Đã có câu nói rằng: “Niềm vui của 

học trò cũng là niềm vui của thầy 
cô”.  Xin chân thành cám ơn Ban 
lãnh đạo trường Mầm non Ban 
Mai đã bỏ nhiều công sức và trí 
tuệ để tạo nên một môi trường học 
tập tốt nhất cho con em chúng tôi, 
giúp các cháu có được một tuổi 
thơ trong sáng và lạnh mạnh trong 
những năm tháng đầu đời. 

 Tôi vẫn thiết nghĩ, dù là ai, ở bất 
cứ vị trí nào thì cũng được lớn lên 
trong sự dạy dỗ của các bậc sinh 
thành và sự dìu dắt của người 
thầy, người cô. Và không đâu 
khác chính là mái trường nơi thắm 
đượm tình thương và trách nhiệm, 
lòng bao dung và nhân ái cho sự 
trưởng thành ấy.

 Lời cuối tôi xin chúc cho trường 
Mầm Non Ban Mai ngày một phát 
triển  mạnh hơn, tiếp tục phát huy 
những ưu điểm đã đạt được và 
mãi giữ được ấn tượng tốt trong 
lòng mọi phụ huynh học sinh!

PHHS NGUYỄN NHẬT MINH 
(Lớp mẫu giáo 5 tuổi,

Trường Mầm non Ban Mai)
   

 

Con trưởng thành và vui vẻ mỗi 
ngày từ Ban Mai
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Hội thi Bé khỏe - bé tài năng là cuộc thi thường 
niên dành cho các bé khối Donal và Mickey, 
không chỉ giúp các bé nắm được kiến thức trong 
chủ đề đã học mà còn để trẻ tự tin trong giao 
tiếp khi giới thiệu tên tuổi, lớp học, sở thích của 
mình trên sân khấu lớn.

Bên cạnh đó, cuộc thi giúp bé mạnh dạn thể hiện 
năng khiếu bản thân, kỹ năng hoạt động nhóm.Qua 
mỗi hoạt động, thầy cô và cha mẹ không chỉ vui 
mừng bởi sự trưởng thành của các bé từng ngày, 
mà còn có cơ hội khơi dậy tiềm năng, khám phá 
những khả năng tiềm ẩn trong các con học sinh, 
giúp những tiềm năng ấy tỏa sáng.

Ấn tượng 
Hội thi Bé khỏe - bé nhanh trí



13

Nếu như khối Misa có "Rung chuông vàng", 
khối Donal và Mickey có "Bé khỏe - bé nhanh 
trí" thì các bạn nhỏ khối Kitty lại có "Hội khỏe 
măng non". Đây là sân chơi giúp các bé thể hiện 
sự sức khỏe dẻo dai, nhanh nhẹn, kỹ năng phối 
hợp đồng đội với những bài đồng diễn thể dục 
hấp dẫn cùng phần chơi ném bóng, kéo co...

Tại Mầm non Ban Mai, các con học sinh luôn tự tin 
trưởng thành cùng nhiều sân chơi bổ ích, bởi mỗi 
học sinh Ban Mai trong mắt thầy cô - luôn là một 
tài năng.

Tưng bừng 
Hội khỏe măng non khối Kitty

 SẮC MÀU BAN MAI
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Ngày 28/3, theo công bố kết quả kỳ 
thi Violympic cấp quận, Tiểu học Ban 
Mai đạt 41 giải, trong đó có 5 giải 
Nhất thuộc về Chu Đoàn Phương Chi 
– 1A6,  Hoàng Dương – 2A7, Trần 
Hoàng Việt – 2A3, Trần Ngọc Nhật 
Minh – 3A1, Vũ Hoàng Khánh Linh – 
5A2. Ngoài ra còn có 11 giải Nhì, 9 
giải Ba, 16 giải Khuyến khích. 

Ở cuộc thi Math.Vilolympic cấp quận, 
Tiểu học Ban Mai đạt  57 giải, trong 
đó 7 giải Nhất gồm: Hoàng Dương – 
2A7, Trần Hoàng Việt – 2A3; Phạm 
Hoàng Quân – 3A2; Trần Hoàng Nam 
– 4A2 và 3 bạn lớp 5A2:  Nguyễn 
Xuân Dũng – 5A2; Lương Bảo Huy 
– 5A2; Nguyễn Đặng Duy Anh – 5A5. 
Ngoài gia còn có 10 giải Nhì, 13 giải 
Ba, 27 giải Khuyến khích.

Ngày 31/3 các BMSers khối 4 tham 
quan trải nghiệm tại bảo tàng Tài 
nguyên rừng để “Lắng nghe thiên 
nhiên”, tìm hiểu về các loại động 
thực vật, làm thí nghiệm tìm hiểu quá 
trình xói mòn đất, làm tiêu bản côn 
trùng, thực hành nhận biết các dạng 
lá cây.... Đặc biệt, bộ phim về tê giác 
trong cuộc chiến trốn chạy sự săn 
lùng của con người đã làm nhiều bạn 
rơm rớm nước mắt, nhận ra nhiều 
thông điệp, tự ý thức việc cần bảo vệ 
tất cả các loài động vật xung quanh.
 
Ngày 1/4, Lễ trao giải Ban Mai Sport 
Champion đã diễn ra sau 2 tuần tranh 
tài sôi nổi của các BMSers với hình 
thức thi kéo co và bóng đá. Kết quả 
ngôi vô địch của mỗi khối lần lượt 
thuộc về các lớp 1A5, 2A6, 3A2, 4A5, 
5A2. Gần 1000 BMSers đã có 2 tuần 
lễ hội thể thao thực sự ý nghĩa.

Từ ngày 2/4 – 12/4, Hội vui học tập 
diễn ra tại tất cả các khối lớp, mang 
đến không khí hứng khởi cho tất cả 
các BMSers trong việc tự tin khẳng 
định kiến thức về học tập và đời sống 
xã hội của bản thân.

Sáng 6/4, thầy Ross Kennedy - 
Hiệu trưởng College Street Normal 
School, Newzeland và cô Madison 
Bendall - giáo viên tiếng Anh nhà 
trường đã gặp gỡ với Ban lãnh đạo 
Hệ thống Giáo dục Ban Mai, trao đổi 
thông tin về hoạt động giảng dạy tại 
2 trường, thiết lập quan hệ đối tác, 
làm nền tảng cho các hoạt động giao 
lưu, kết hợp giữa Ban Mai và College 
Street Normal School trong tương lai.

Cùng ngày, 2 tiết học theo mô hình 
VNEN diễn ra tại lớp 2A3, 4A5 đã để 
lại nhiều ấn tượng trong lòng thầy cô 
dự giờ.
 
Ngày 8/4, Lương Bảo Huy và Nguyễn 
Xuân Dũng lớp 5A2 là 2 gương mặt 
đại diện Ban Mai tham gia kỳ thi Vi-
olympic Quốc gia. Trần Hoàng Nam 
- lớp 4A2 tham gia kỳ thi Math.Vi-
olympic Quốc gia. Kết quả sẽ được 
cập nhật trong thời gian sớm nhất tại 
website http://banmaischool.edu.vn

Cùng ngày, các BMSers đã có một 
không khí Tết Hàn Thực thú vị với 
những trải nghiệm trong việc làm 
bánh trôi nhiều màu sắc dành tặng 
bố mẹ, thầy cô.

Ngày 9/4, cuộc thi “Giọng đọc hay 
Tiếng Anh 2016” cấp trường với chủ 
đề” Read, lead and succeed” - đọc 
sách, tích lũy kiến thức để vượt trội 
và tỏa sáng diễn ra thành công, lưu 
lại nhiều cảm xúc tốt đẹp, ấn tượng 
cho các con học sinh và phụ huynh.  

Ngày 14-15/4, Học sinh khối 5 đã 
có một “Hành trình trưởng thành” 
nhiều ý nghĩa tại Rừng quốc gia Cúc 
Phương và chùa Địa Tạng. Chuyến 
đi đã giúp các BMSers trải nghiệm 
về ý thức bảo vệ thiên nhiên, những 
phép tắc ứng xử trong giao tiếp cùng 
đạo làm con đối với cha mẹ.

Ngày 21/4, CLB Toán tuổi thơ gồm 
các BMSers lớp 5A2: Bảo Huy, Xuân 
Dũng, Thành Nam, Quang Thái, 
Hoàng Ngân, Huyền Thảo đã vượt 
qua các vòng thi cấp Quận, Thành 
phố để có mặt ở vòng thi tranh tài 
chọn lựa đội tuyển tham gia kỳ thi cấp 
Quốc gia. Kết quả sẽ được công bố 
khi BGK hoàn thành xong phần chấm 
điểm.

Ngày 22/4, các BMSers lớp 4A1 và 
5A2 trở thành quán quân của cuộc 
thi Hùng biện Tiếng Anh 2016. Đây 
là cuộc thi thường niên tại Ban Mai, 
giúp các BMSers trau dồi khả năng 
Tiếng Anh kết hợp với sự tự tin trong 
giao tiếp, sáng tạo trong việc trình 
bày các ý tưởng của bản thân.

Ngày 23/4, Hội thi Tin học trẻ Ban 
Mai 2016 đã diễn ra. Đây là cơ hội để 
các BMSers thể hiện mình với môn 
học về công nghệ để ứng dụng trong 
học tập và cuộc sống.

TIN VẮN MẦM NON 

  TIN VẮN THCS

Ngày 1/4, hội thi Bé 
khỏe - bé tài năng đã 
diễn ra, giúp trau dồi 
kiến thức trong chủ đề 
các bé khối Donal và 
Mickey đã học cùng kỹ 
năng hoạt động nhóm 
hiệu quả.

Ngày 8/4, các bạn nhỏ 
đã có cơ hội tự nay làm 
bánh trôi và thưởng 
thức sản phẩm của 
mình trong không khí 
Tết Hàn Thực.
 
Ngày 11/4, sân chơi 
giao thông chính thức 
được thiết lập với mô 
hình biển báo, giao lộ 
và các “siêu xe” ô tô như 
mô hình giao thông thật, 
giúp các bé tìm hiểu về 
luật an toàn giao thông 
và trực tiếp trải nghiệm 
tham gia giao thông.  

Sáng 12/4, rất nhiều 
bậc PHHS đến đăng ký 

hồ sơ cho các bé đều 
bất ngờ khi trở thành 
những nguời “xông đất” 
cho ngày phát hành hồ 
sơ tuyển sinh đầu tiên 
của trường Mầm non 
Ban Mai. Đây là những 
khoảnh khắc ghi dấu 
mốc chính thức khởi 
động của năm học mới 
2016 - 2017. 
 
Ngày 20/4, học sinh 
khối Misa tham quan 
Lăng Bác Hồ. Đây là 
hoạt động dã ngoại nằm 
trong chủ đề quê hương 
đất nước Bác Hồ mà 
các con được học trong 
tháng 4.

Ngày 22/4, Hội khỏe 
Măng non dành cho học 
sinh khối Kitty đã diễn ra 
với những phần thi sôi 
nổi, hấp dẫn. Kết quả 
lớp Kitty 5 đã giành giải 
Nhất của hội thi.

Ngày 30/3, Theo công 
bố của Phòng Giáo dục, 
THCS Ban Mai đã xuất 
sắc giành 20 giải tại 
cuộc thi Violympic cấp 
quận Toán - Tiếng Anh 
và Toán - Tiếng Việt. 
Bạn Nguyễn Quốc Tuấn 
- 7A1 đạt giải Nhất, 
Nguyễn Phương Anh - 
7A1 đạt giải Nhì, Trần 
Thị Yến Nhi - 6A1 giành 
2 giải Nhì, Phạm Diệu 
Linh - 8A2, Nguyễn Thị 
Minh Phương – và  Ng-
hiêm Thị Ngọc Minh – 
8A1 đã xuất sắc lọt vào 
vòng thi cấp Thành phố.

Ngày 31/3,N BGH 
Trường THCS Ban Mai 
đã có buổi trao đổi với  
PHHS khối 9 về tình 

hình học tập của các 
BMSers , từ đó cổ vũ 
tạo động lực để cho 
các BMSers vượt qua 
kì thi chuyển cấp. Bên 
cạnh đó, Nhà trường 
cũng đưa ra những định 
hướng ôn tập cho học 
sinh để chuẩn bị lượng 
kiến thức tốt nhất cho 
hành trang bước vào 
mùa thi.

Ngày 8/4, toàn thể 
học sinh trường THCS 
Ban Mai đã tự tay làm 
những chiếc bánh trôi, 
bánh chay với nhiều 
sắc màu dành tặng cho 
những người thân yêu 
của mình, làm nên một 
không khí Tết Hàn thực 
đầy ấn tượng.



Sơ đồ tư duy - phương pháp dạy học 
tích cực

Với hơn 154 tiết dạy có sử dụng sơ đồ tư duy 
(SĐTD) và 100% học sinh tham gia, từ tháng 
12/2015 đến hết tháng 2/2016, phương pháp sử 
dụng SĐTD trong dạy và học đang dần trở thành 
thói quen đối với mỗi học sinh và thầy cô trường 
THCS Ban Mai.

Tiết kiệm thời gian, ghi nhớ một cách dễ dàng, phân 
loại được các vấn đề, giúp hứng thú hơn trong dạy 
và học...là rất nhiều những tiện ích mà SĐTD đem lại 
trong công tác dạy và học tại nhà trường.

SĐTD đã đem lại một hiệu ứng tích cực trong việc 
cải thiện khả năng ghi nhớ của học sinh, giảm áp lực 
học tập, áp lực về tổng hợp quá nhiều kiến thức và 
sắp xếp theo sở thích của mình. Ngoài ra, thông qua 
phương pháp này, học sinh còn phát huy tối đa sự 
sáng tạo, tư duy phân tích và tổng hợp vấn đề.

Kết thúc buổi tổng kết, cô  Mai Thị Lan Anh - Hiệu 
trưởng Nhà trường đã tuyên dương các tổ chuyên 
môn cũng như  cá nhân các thầy cô giáo có thành 
tích xuất sắc về việc sử dụng SĐTD trong công tác 
giảng dạy. Cô cũng mong các thầy cô giáo sẽ tiếp tục 
vận dụng linh hoạt phương pháp này cùng với chiến 
dịch mới - Chiến dịch sử dụng phương pháp dạy học 
Dự án và Bàn tay nặn bột.

BMSer giành nhiều giải cao trong cuộc 
thi “Vận dụng kiến thức liên môn để 
giải quyết các vấn đề thực tiễn”

Với sự đổi mới mang tính đột phá trong phương 
pháp giảng dạy - lấy học sinh làm trung tâm, học 
thông qua trải nghiệm, trường THCS Ban Mai là 
trường tiên phong và dẫn đầu về thành tích trong 
quận Hà Đông trong cuộc thi Vận dụng kiến thức 
liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn. 

Ngày 19/3 vừa qua, Sở GD & ĐT Hà Nội đã công bố 
danh sách học sinh đạt giải trong cuộc thi. Trường 
THCS Ban Mai  đã xuất sắc với 3 giải Ba và 2 giải 
Khuyến khích. Đặc biệt, đề tài “Ô nhiễm tiếng ồn - 
hiểm họa vô hình giữa lòng thành phố” của học sinh 
Nguyễn Thanh Thảo và Nguyễn Ngọc Anh lớp 8A1 
đã được lọt vào vòng thi Quốc gia.

 

Cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết 
các vấn đề thực tiễn” nhằm khuyến khích học sinh 
vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để 
giải quyết các tình huống thực tiễn. Ngoài ra còn tăng 
cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự 
học, tự nghiên cứu của học sinh; thúc đẩy việc gắn 
kiến thức lý thuyết vào thực hành trong nhà trường 
với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học 
theo phương châm "học đi đôi với hành” ; đồng thời 
xuất phát từ thực tiễn cuộc sống hằng ngày.

Với cuộc thi lần này các đề tài của Trường THCS 
Ban Mai đã được hội đồng ban giám khảo đánh giá 
cao và có giá trị về thực tiễn.

ĐINH VĂN CƯƠNG 
 (Phòng TT - THCS Ban Mai)

 Nguyễn Thanh Thảo - 8A1 đạt giải Ba, 
lọt vào vòng thi cấp Quốc gia.
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Học sinh tự tìm hiểu trước, thu thập thông tin, và 
nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến chủ đề, 
tự vào vai thầy giáo và thuyết trình vấn đề mình 
đã tìm hiểu và nghiên cứu bằng những ví dụ, kết 
hợp với những trò chơi dí dỏm hài hước, thu hút  
tất cả các bạn cùng tham gia. 

Đó là những điều đang diễn ra tai trường THCS Ban 
Mai, thông qua môn học theo phương pháp học dự 
án của môn Toán học tại lớp 6A2 thực hiện.

Theo đó lớp học sẽ chia thành ba nhóm, mỗi nhóm 
sẽ trình bày báo cáo của mình với những gì đã chuẩn 
bị. Với lối trình bày sáng tạo xen kẽ những nội dung 
về “Tìm tỉ số hai số” kết hợp với những trò chơi các 
nhóm đã thu hút được cả lớp tham gia một cách sôi 
nổi với đề tài của nhóm mình.

Mỗi nhóm sẽ có một người điều phối để đón nhận tất 
cả các câu hỏi sau phần trình bày của mình, rồi cùng 
thảo luận và đưa ra câu trả lời. Kết thúc phần thảo 
luận của mỗi nhóm là những nhận xét đánh giá của 
thầy giáo trực tiếp giảng dạy nhằm định hướng rõ 
những vấn đề mà các BMSers đang tranh luận, đồng 

thời thầy cũng khích lệ và đặt ra những thử thách cao 
hơn cho các nhóm tiếp theo. 

Để có được một buổi học dự án, các con đã có một 
khoảng thời gian trước đó để chuẩn bị và nghiên 
cứu cho từng bài học. Đây chỉ là một trong số rất 
nhiều tiết dạy học áp dụng phương pháp học dự án 
đang được triển khai tại Trường THCS Ban Mai. Với 
phương pháp học sáng tạo này giúp cho học sinh có 
thể tự chủ được kiến thức của mình chứ không thụ 
động chờ giáo viên truyền giảng như những phương 
pháp thông thường. Ngoài ra dạy học dự án cũng 
sẽ tạo động lực hứng thu hơn trong học tập tránh lối 
truyền đạt thông tin nhàm chán.

Đây cũng là điều mà các thầy cô giáo cũng như Ban 
Giám hiệu THCS Ban Mai hướng tới, giúp học sinh 
có thể tự làm chủ được kiến thức và làm chủ được 
kĩ năng với trách nhiệm học tập của một công dân 
toàn cầu.  

VŨ THÚY HỒNG 
(Phó Hiệu trưởng - Trường THCS Ban Mai) 

 Học sinh THCS Ban Mai 
tự tin với phương pháp học Dự án


